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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проектуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                                                 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, 

АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

 

УДК 657.33 

Непийвода В.Л. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

У даній статті наведено визначення та звертається увага на важливість 

фінансового контролю діяльності бюджетних установ. Проаналізовано 

сучасний стан здійснення фінансового контролю органами, уповноваженими на 

це державою. Також наведено основні напрями реформування державного 

фінансового контролю в умовах посилення євроінтеграційних процесів.  

Ключові слова: державний фінансовий контроль, перевірка, аудит, бюджетна 

установа, держані фінанси. 

Постановка проблеми. Враховуючи сучасний фінансовий та економічний 

стан держави дуже гостро постає питання щодо внесення змін та пропозицій 

для вдосконалення системи управління. Однією з найважливіших функцій 

управління є саме контроль.  Адже держава не може виконувати всі поставлені 

на неї завдання без здійснення контролю у різних сферах суспільного життя та 

у першу чергу у сфері діяльності бюджетних установ, які функціонують для 

забезпечення основних прав та свобод особистості.  

Оскільки складне економічне та політичне становище в країні зумовлює 

недостатність коштів у державному бюджеті, то питання здійснення контролю 

за раціональним та ефективним використанням  фінансових ресурсів потребую 

детального вивчення.  Державний фінансовий контроль є важливим інстру-

ментом для забезпечення надходження достатньої кількості коштів до 
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державного бюджету, здійснення протидії корупції та виявлення злочинів у 

сфері фінансових відносин. Саме фінансовий контроль виступає однією з 

пріоритетних сфер розвитку фінансово-бюджетних відносин у багатьох 

розвинутих країнах світу.   

Контроль надає відповідального та підзвітного характеру управлінню 

державними фінансами, забезпечує гарантії та підтримку процесу своєчасного 

виявлення відхилень від прийнятих стандартів, порушень принципів 

законності, доцільності та економічності у використанні бюджетних коштів.  

Зв'язок з актуальними теоретичними та практичними завданнями. 

Фінансовий контроль є важливим фактором для запобігання, виявлення та  

усунення недоліків у діяльності органів державної влади, адже саме під час 

здійснення контролю можна виявити порушення у господарській, фінансовій, 

управлінській та інших сферах діяльності. Оскільки в державному бюджеті 

постійно спостерігається дефіцит коштів для забезпечення основних сфер 

суспільного життя, потрібно максимізувати важливість фінансового контролю 

як засобу виявлення причин недоотримання коштів державним бюджетом.  

В Україні продовжується реформування державного фінансового 

контролю і одним із актуальних питань є аспекти утвердження аудиту як 

найбільш ефективної форми здійснення контролю. Це обумовлено тим, що він 

дає змогу найбільш повно та своєчасно виявити порушення, які виникли в 

результаті зловживання повноваженнями або через допущення помилок 

посадовою особою.  

Також аудит сприяє подальшому запобіганню виникнення порушень під 

час здійснення господарської діяльності бюджетними установами та забезпечує 

можливість досягнення найбільш ефективного використання фінансових 

ресурсів держави.  

На сучасному етапі розвитку світової економіки оновлено повноваження 

багатьох  органів, які здійснюють контроль у розвинутих країнах світу. 

Основним орієнтиром при здійсненні своєї діяльності для цих органів є 

проведення державного аудиту. Головні завдання аудиту є нормативно 
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визначеними та спрямовані на ефективність, економічність, результативність та 

використання коштів за цільовим призначенням.   

Сучасні дослідження. Питання щодо фінансового контролю бюджетних 

установ висвітлювались у працях багатьох вітчизняних науковців. А саме 

вагомий внесок щодо теоретичних та практичних аспектів у даній сфері внесли: 

В. А. Бортняк, Л. А. Будник, В. Л. Дікань, Д. В. Долбнєва, Д. В. Калінкін,  

М.Р. Лучко, Сушко Н. І., В. Ф. Піхоцький, Н.М. Хорунжак, О. І. Чугунов,  

С.В. Юргелевич.  

Основні цілі. Дана стаття має на меті визначити та проаналізувати основні 

особливості організації та здійснення фінансового контролю за діяльністю 

бюджетних установ в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Система державного фінансового контролю в 

Україні не є досконалою та має низку проблем. Ці проблеми пов’язані з  

нормативно-правовим забезпеченням діяльності органів контролю, недоліками 

у  сфері організації, техніки, інформації та кадрів.  

Усе вищезазначене негативно впливає та знижує рівень об’єктивності 

проведення державного фінансового контролю, також це призводить до 

нераціонального використання та управління фінансовими та іншими 

ресурсами держави. Тому необхідно шукати нові напрями вдосконалення 

державного фінансового контролю, які б враховували особливості української 

економіки та позитивний досвід апробований у сфері фінансових відносин 

щодо здійснення контролю бюджетних установ на розвинутих країнах  

світу [2, c.46]. 

У науковій літературі не склалась єдина думка щодо дефініції поняття  

«державний фінансовий контроль».  

Так, C. В. Юргелевич вказує на те, що державний фінансовий контроль є 

однією з найважливіших функцією державного управління, яка має на меті 

виявити відхилення від визначених законом стандартів, а також порушень 

пов'язаний із  доцільностю та ефективностю управління фінансовими 

ресурсами. При вчасному виявленні таких відхилень є можливість вжити 
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заходів превентивного характеру для коригування помилок та приведення усієї 

звітності у стан, передбачений законодавством.   

У свою чергу В. Ф. Піхоцький зазначає, що державний контроль у 

фінансовій сфері має важливі практичні завдання і його потрібно розглядати як  

систему, що має багато аспектів щодо спостереження та перевірки законності, 

доцільності, раціональності та ефективності формування та використання 

коштів та інших ресурсів на будь-якому рівні управління. Такий контроль є 

дуже важливим, адже за його допомогою можна оцінити ефективність 

управлінських рішень, які були прийняті в тій чи іншій ситуації та 

проаналізувати до якого економічного результату вони призвели. Для  цілісного 

та повного проведення контролю його необхідно здійснювати не тільки щодо 

коштів, а й щодо майна, яке перебуває у державній власності.  

У своїй роботі  В. Л. Дікань визначає контроль у бюджетних установах як 

сукупність заходів, яких вживають уповноважені державною органи з метою 

перевірки законності, доцільності та ефективності використання певною 

установою коштів державного бюджету.  

Отже, враховуючи думки вищезазначених науковців фінансовий контроль 

можна визначити  як комплексну і цілеспрямовану фінансово-правова 

діяльність органів,  їх підрозділів та інших осіб уповноважених державою 

здійснювати контроль, яка чітко врегульована нормами чинного законодавства 

та має здійснюватись лише в його межах. Основним призначенням контролю є 

визначити фактичний стан справ на об’єкті перевірки. Тобто проаналізувати 

фінансову та господарську діяльність з метою забезпечення законності та 

раціонального, ефективного формування і цільового використання коштів 

державного бюджету. Також контроль сприяє утвердженню фінансової 

дисципліни і сприяє економічному розвитку[1, c.128].  

У теорії завдання фінансового контролю за діяльністю бюджетних установ 

поділяють на дві групи. Так вирізняють контроль на макроекономічному та 

мікроекономічному рівнях.  
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До завдань макроекономічного рівня відносять забезпечення законності, 

ефективності та прозорості використання цільових державних коштів. На 

другому рівні виділяють такі завдання як забезпечення ефективного 

управління, правильного ведення бухгалтерського обліку та звітності, яка 

обов’язково повинна бути достовірною. А також забезпечення достатньої 

економії та ефективного використання фінансових ресурсів й проведення 

аналізу та оцінки стану фінансово-господарської діяльності бюджетної 

установи, що сприятиме  запобіганню порушень бюджетного законодавства 

тощо.  

В Україні потрібно створити таку систему державного фінансового 

контролю, яка була б дієвою у нинішній складній економічній ситуації. Це 

зумовлено тим, що зараз як ніколи потрібно забезпечити ефективне 

формування та  використання фінансових ресурсів країни для реалізації 

покладених на неї функцій. Наявність системи фінансового контролю, яка б 

проявила себе як якісна, продумана, прозора, раціональна система, сприяло б   

підвищенню рівня довіри громадян та іноземних спільнот. Це у свою чергу 

дало б новий поштовх для розвитку економіки та формування сприятливого 

інвестиційного клімату тощо.  

Реалізація державного фінансового контролю відбувається за допомогою  

органів, визначених законодавством для здійснення фінансового контролю. 

Система державного фінансового контролю, яка дії зараз має низку недоліків, 

зокрема: громіздка організаційно-функціональна структура, недосконале 

нормативно-правове регулювання та методологічне забезпечення, значні 

порушення щодо фінансово-бюджетної дисципліни. Проте не дивлячись на 

вищеперераховані недоліки у діяльності такої системи вона функціонує і все 

таки здійснює державний фінансовий контроль та реалізовує покладені на неї 

функції на тому рівні, який є можливим у економічній ситуації, яка склалась в 

Україні[4, с. 142].  

Укладення Україною у 2014 році Угоди про асоціацію, яка вступила 

повністю в дію 1 вересня 2017 року, чітко встановило євроінтеграційний 
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напрямок розвитку країни. Були сформульовані конкретні аспекти  

реформування державного фінансового контролю, в першу чергу такі зміни 

направленні на приведення вітчизняного законодавства у відповідність 

європейському.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Модель фінансового контролю діяльності  

бюджетних установ в Україні 

 

Система органів, які здійснюють державний фінансовий контроль 

міститься на Рисунку 1. Як видно з даного рисунку велику роль у здійсненні 

внутрішнього фінансового контролю відіграє Державна аудиторська службу 

України .  

Упродовж 2018 року Державна аудиторська  служба здійснила  велику 

кількість контрольних заходів. Так територіальними підрозділами охоплено  

більше 1,8 тис. підприємств, установ та організацій усіх форм власності, на 

понад 1,5 тис. об’єктах контролю встановлене незаконне й нецільове витра-

чання коштів і матеріальних цінностей, їх недостачі на загальну суму понад 2,2 

млрд. грн., зокрема бюджетних ресурсів – майже 1,1 млн. грн. (з них понад 608 

млн. грн. становили кошти державного бюджету). Найбільш активно перевірка 

бюджетних організацій  відбувалась у 2017 році (77%), а найнижчого значення 

вона досягла у 2006 році (50%).  

Фінансовий контроль за діяльністю бюджетних установ 

Зовнішній 
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аудиторська 

служба України 

Рахункова палата 
України 
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У  2018 році внаслідок неправомірних дій окремих керівників, реалізації 

товарів, робіт та послуг за заниженими цінами, безоплатного надання в оренду 

природних та матеріальних ресурсів тощо бюджетами усіх рівнів, бюджетними 

установами та організаціями, підприємствами втрачена можливість отримати 

належні їм доходи в сумі майже 472,2 млн. грн. 

Можна виокремити найбільш поширені та масові фінансові порушення у 

2018 році, серед них:  

- незаконні витрати, які виникли внаслідок заявлення завищеної вартості 

виконаних робіт та послуг; 

- умисне завищення кількісних показників придбаних товарів та послуг; 

- використання грошових кредитів, позик міжнародних фінансових 

організацій, отриманих під гарантію Уряду України, всупереч їх цільовому 

призначенню;  

- надання суб’єктами державного сектору економіки послуг та продаж 

товарів за зниженими цінами або на безоплатній основі;  

- неправильне нарахування заробітної плати , а у зв’язку з цим виплата 

зайвих коштів;  

- списання коштів на видатки або витрати без отримання товарів, робіт чи 

послуг;   

- недостача коштів та матеріальних цінностей, які були на балансі даної 

установи;  

- використання коштів державного бюджету не за їх цільовим 

призначенням тощо.  

До головних напрямів реформування державного фінансового контролю 

бюджетних установ в умовах євроінтеграції можна віднести:  

-вдосконалення методики застосування контрольних заходів на підставі 

ризикоорієнтованого підходу під час вибору об’єктів перевірки;  

-гармонізацію внутрішнього контролю та аудиту з метою підвищення 

транспарентності бюджетних відносин та запобігання корупції в державному 

секторі;  
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-вдосконалення законодавчої бази у сфері державного фінансового 

контролю та приведення її у відповідність до міжнародних стандартів з 

урахуванням світового досвіду;  

-розроблення єдиних вітчизняних концептуальних засад, стандартів, форм 

і методів проведення фінансового контролю діяльності бюджетних установ;  

-поліпшення інформаційного, матеріального та кадрового забезпечення 

контролюючих органів;  

-посилення ефекту профілактики право порушень у сфері діяльності 

бюджетних організацій;  

-посилення взаємодії та координації усіх учасників бюджетних відносин у 

сфері фінансового контролю;  

-оптимізацію організаційної структури та розмежування функцій 

контролюючих органів;  

-організацію роботи внутрішнього аудиту в бюджетних установах та 

організаціях, а також підвищення його ефективності[3, c.36].  

Висновки. Отже, фінансовий контроль діяльності бюджетних установ 

доцільно визначати як найважливішу функцію управління державними 

фінансовими ресурсами, яка забезпечує захист інтересів суспільства та сприяє 

ефективному формуванню, раціональному й доцільному використанню 

бюджетних коштів, досягненню стратегічних цілей діяльності бюджетних 

установ.  

 Головними контролюючими органами в Україні є Рахункова палата та 

Державна аудиторська служба, які підпорядковані Верховній Раді та Кабінету 

Міністрів відповідно. Окрім контролю на макроекономічному рівні, значну 

увагу необхідно приділяти внутрішньому аудиту діяльності розпорядників 

бюджетних коштів. Для удосконалення системи державного фінансового 

контролю в Україні важливо враховувати досвід розвинених країн з ринковою 

економікою та приводити до міжнародних стандартів діяльність контролюючих 

органів. 
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто послідовність формування витратів і доходів для 

якісного обліково-аналітичного забезпечення фінансовими результатами 

підприємства. Розглянуто різні методи аналізу доходів, витрат, 

прибутковості та інше. 

Ключові слова: фінансові результати підприємства, витрати, доходи, 

бухгалтерський облік, аналіз фінансових результатів. 

Підвищення ефективності діяльності підприємств неможливе без 

удосконалення системи управління підприємством і, зокрема, управління 

фінансовими результатами. Удосконалення системи управління підприємством 

базується на використанні сучасних форм, методів і принципів, що ставлять 

нові вимоги до формування неупередженої, повної, своєчасної, зрозумілої та 

корисної обліково-аналітичної інформації про діяльність підприємства та його 

фінансові результати. При цьому особливої актуальності набувають питання 
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формування в обліку та відображення у звітності таких показників фінансового 

результату, які могли б повністю задовольнити інтереси зацікавленого 

користувача в даній інформації. 

Фінансовий результат (прибуток або збиток) характеризує всі сторони 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Він є частиною доходу 

суспільства і повинен використовуватись для подальшого розвитку 

виробництва і поліпшення матеріального становища всіх працівників, зайнятих 

у виробництві. 

Останні дослідження методології обліку та формування фінансових 

результатів привернули увагу праці таких науковців, як Я.В.Лебедзевич,  

Є.Ю. Шара,  Л.М Янчевої, О.В.Гаращенко, І.Б.Чернікова. В наукових роботах 

Л.М. Янчевої та І.Б.Чернікової розглянуто організацію обліку фінансових 

результатів підприємства. Але, на даний час, лишається досить багато різних 

питань, які пов′язані з обліком фінансових результатів, а особливо організація 

та методика формування фінансових результатів  та їх відображення у звіті про 

фінансові результати. 

Існує три методи визначення фінансового результату. Одним з них є метод 

«витрати – випуск», що базується на моделі В. Леонтьєва. Другий метод 

спирається на формулу балансу: актив дорівнює сумі власного капіталу і 

зобов’язань. Третій – визначає фінансовий результат як зміну вартості чистих 

активів на початок і кінець звітного періоду [5, с. 740]. Порядок визначення 

фінансового результату на підприємствах України та відображення його у 

фінансовій звітності регламентується НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»; П(с)БО 15 «Дохід», П(с)БО 16 «Витрати», П(с)БО 17 

«Податок на прибуток» і трансформує систему обчислення фінансового 

результату відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку – 8 

«Облікові політики, зміни в облікових політиках», 12 «Податки на прибуток», 

18 «Дохід». Вітчизняні підприємства розраховують фінансовий результат за 

методом «витрати – випуск», і тому на його величині істотно позначаються 

чинники методологічного і методичного характеру порядку визначення доходів 

і витрат, їх склад та оцінка [1, с. 202].  
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Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний 

період у бухгалтерському обліку формується й узагальнюється інформація про 

доходи і витрати. Основним принципом обліку доходів і витрат є принцип 

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення 

фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного 

періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому 

доходи і витрати відображаються в обліку і звітності в момент їх виникнення, 

незалежно від часу надходження і сплати грошей [2, п. 6]. 

Доходи і витрати підприємства дуже різні за своїм економічним змістом, 

за джерелами надходження і напрямами витрат, місцем виникнення тощо. Тому 

доходи і витрати класифікуються (групуються) за різними ознаками залежно 

від цілі використання інформації. Так, у бухгалтерському обліку й 

управлінському обліку, як правило, діють різні підходи до групування доходів і 

витрат. У бухгалтерському обліку доходи і витрати групуються в першу чергу 

за видами діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна). За таким підходом 

доходи і витрати відображаються у І розділі «Фінансові результати» Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2. 

 Наявність інформації про доходи і витрати на бухгалтерських рахунках і 

субрахунках, а також у Звіті форми № 2, у цілому задовольняє потреби 

управління фінансовими результатами діяльності підприємства, але для дійсно 

ефективного управління цієї інформації недостатньо.  

З метою поглиблення аналітичності інформації про доходи і витрати 

підприємствам доцільно більш широко використовувати субрахунки 2-го і 

наступних порядків до рахунків і субрахунків 7-го і 9-го класів Плану рахунків.  

Вирішенню проблеми облікового забезпечення інформацією потреб 

управління фінансовими результатами сприяє сегментизація підприємства з 

метою одержання інформації про доходи і витрати, фінансові результати в 

розрізі окремих структурних підрозділів підприємства – сегментів. 

Методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові 

результати, активи і зобов’язання звітних сегментів регламентуються П(с)БО 29 

«Фінансова звітність за сегментами» [3].  
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Сегменти визначаються підприємством на основі його організаційної 

структури. Сегменти можуть бути географічними і господарськими. 

Географічний сегмент – це відокремлювана частина діяльності підприємства, 

тобто територіально відокремлений підрозділ підприємства, а господарський – 

це відокремлювана частина діяльності підприємства, але територіально не 

відокремлений підрозділ підприємства. Критерії визначення сегмента 

географічним або господарським наведені в П(с)БО 29.  

Порівнянням доходів і витрат сегмента визначається фінансовий результат 

його діяльності. Аналіз фінансових результатів сегментів показує внесок 

кожного з них – у результаті діяльності підприємства в цілому і сприяє 

прийняттю управлінських рішень щодо прибутковості або збитковості окремих 

підрозділів. Тобто інформація про фінансові результати діяльності сегментів є 

беззаперечно корисною для управління фінансовими результатами діяльності 

підприємства.  

Ще одним із напрямів підвищення рівня обліково-аналітичного 

забезпечення управління фінансовими результатами є використання елементів 

управлінського обліку. Дослідження проблеми формування в управлінському 

обліку інформації для управління фінансовими результатами свідчать, що 

цьому процесу значно сприяє створення на підприємстві центрів 

відповідальності [4, с. 111].  

Позитивного ефекту від центрів відповідальності можна отримати тільки 

за умови чіткої системи стимулювання їх діяльності. У системі управлінського 

обліку доцільно використовувати елементи методу «директ-кост» («директ-  

костинг»), який базується на класифікації витрат на змінні та постійні і включає 

в себе облік витрат за їх видами, місцями виникнення й носіями, облік 

результатів виробничої діяльності, а також аналіз витрат і результатів для 

прийняття управлінських рішень.  

Метод «директ-кост» дає можливість визначити маржинальний дохід і 

проаналізувати вплив постійних витрат на фінансовий результат від реалізації 

продукції (робіт, послуг), а також на фінансовий результат всієї операційної 
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діяльності, при врахуванні постійних витрат у складі адміністративних витрат і 

витрат на збут. 

Безумовно, підвищенню рівня управління фінансовими результатами 

сприяє і систематичний економічний аналіз доходів, витрат, прибутку (збитку) 

шляхом використання давно діючих методів і способів, наприклад порівняння з 

нормами, кошторисами і вивчення структури цих показників та впливу окремих 

факторів на них. Важливу інформацію для управління фінансовими 

результатами надає аналіз рентабельності як окремих видів продукції (робіт, 

послуг), так і рентабельності підприємства в цілому. При цьому слід 

використовувати традиційні методи аналізу, які дають можливість визначити 

вплив окремих факторів на рентабельність (цін, собівартості, обсягів і 

асортименту тощо). 

Водночас слід використовувати більш складні методи аналізу фінансових 

результатів і рентабельності продукції і діяльності шляхом моделювання 

процесів діяльності і використання алгоритмів аналітичної оцінки граничного 

потенціалу прибутковості окремих видів продукції, а також аналізу 

рентабельності як складової фінансової стійкості підприємства.  

Таким чином, можна стверджувати, що фінансовий результат є досить 

багатовимірною та складною категорією. Фінансовий результат у формі 

прибутку виступає головною метою діяльності підприємства на ринку та одним 

з ключових показників, який визначає ефективність його діяльності. Інформація 

про фінансовий результат відображається у фінансових звітах підприємства та є 

загальнодоступною інформацією для визначення рівня ліквідності, 

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства та є головним  

джерелом інформації для потенційних партнерів. 
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У роботі досліджено особливості формування обіково-контрольної інформації 

реалізації продукції на підприємстві. Окреслено проблематику відсутності 
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Ефективність роботи бухгалтера, аналітика та управлінця на підприємстві 

суттєво підвищується з застосуванням засобів інформатизації та автоматизації 

документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази 

даних про наслідки господарської діяльності та використовувати їх для 
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формування редагування та друку вихідних документів, квартальних, піврічних 

і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним 

організаціям, ланкам управління щодо ефективності роботи, підвищувати 

ефективність праці. 

Однією з головних проблем обліку реалізації сільськогосподарської 

продукції в підприємстві є його не автоматизованість. На сучасному етапі 

вдосконалення існує значна кількість форм первинних документів, які 

створюють значні труднощі при веденні роботи на першій стадії облікового 

процесу. Для отримання та впровадження первинної документації працівники 

бухгалтерії витрачають 70% загального часу на його обробку. Саме облік 

реалізації продукції (робіт, послуг) є найбільш трудомісткою дільницею 

бухгалтерського обліку, вдосконалення саме цієї документації має дуже 

важливе значення. В досліджуваному підприємстві є тільки одне 

автоматизоване робоче місце головного бухгалтера з встановленою 

комп’ютерною програмою «M.E.DOC», яка використовується тільки для 

відправки звітності, що є дуже не зручно оскільки дані всі потрібно вносити 

вручну. Тому, з урахуванням вище наведеного доцільним було б запропонувати 

застосування персональних комп'ютерів встановлених на різних ділянках 

обліку і з'єднаних в єдину інформаційну мережу для взаємоузгодження 

формованих документів. Це допоможе вирішити наступні проблеми: скоротити 

терміни обробки документів, полегшити працю працівникам бухгалтерії, 

скоротити ймовірність допущення арифметичних помилок, скоротити ручну 

працю, пов’язану з розрахунками аналітичних показників, зменшити витрати 

часу на підготовку інформації. 

Також з встановленням комп’ютерної техніки можна запропонувати для 

покращення облікового процесу реалізації продукції та й не тільки 

підприємству встановити програму бухгалтерського обліку, наприклад «1С: 

Бухгалтерія», яка виконує облікові операції згідно з Методичними 

рекомендаціями ведення бухгалтерського обліку. За допомогою інформаційної 

системи можна забезпечити прозорий механізм управління реалізацією готової 

продукції та матеріально-технічним постачанням виробництва. 
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Встановлення програмного забезпечення в досліджуваному підприємстві 

допоможе вирішити ряд питань: 

- скоротиться час на проведення облікових операцій; 

- підвищиться надійність роботи підприємства; 

- підвищиться кваліфікація працівників бухгалтерії; 

- виключиться можливість здійснення арифметичної помилки; 

- знизиться чисельність персоналу, які займаються малокваліфікованими 

операціями; 

- з’явиться можливість проведення щоденного аналізу; 

- появиться гарантія безперервного ведення обліку; 

- підвищиться зручність у роботі працівників бухгалтерії. 

Порівнюючи журнально-ордерну та автоматизовану форми 

бухгалтерського обліку можна виділити наступні характерні фази обробки 

облікової інформації, а саме це збір та аналіз економічної інформації, запис 

економічних даних в журналах, перенесення цих даних до Головної книги та 

формування звітності. Якщо використовувати автоматизовану форму обліку то 

в даному випадку фази оброки будуть проводитися автоматично за винятком 

введення інформації, коли не передбачено внесення її через електронну мережу 

(рис. 1). 

Різниця між журнально-ордерною і автоматизованою обліковими формами 

полягає у послідовності виконання операцій і збереження даних. 

При журнально-ордерній формі найбільше помилок в обліку виникає при 

перенесені даних з одного первинного документа до іншого, а також при 

складанні довідок та звітів. А при використанні автоматизованої форми обліку 

виключається можливість допущення таких помилок. 

Також при використанні автоматизованої форми обліку вводити вхідну 

інформацію потрібно одноразово, що частково контролюється за допомогою 

програмного забезпечення, а щодо решти процесів бухгалтерського обліку 

тобто складання реєстрів, звітності тощо - відбувається автоматично. 
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Ще одним плюсом в використанні програмного забезпечення є те, що воно 

дозволяє перевірити правильність, повноту заповнення реєстрів згідно з 

нормативними актами та швидко виявити помилку з вказанням способів її 

виправлення. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Схематичне зображення руху інформації при застосуванні 

автоматизованої форми бухгалтерського обліку 

 

Також схематично зобразимо усі напрямки вдосконалення процесу 

реалізації сільськогосподарської продукції при автоматизації бухгалтерського 

обліку в підприємстві (рис. 2). 
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Шляхами вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку на 

підприємстві є балансові рахунки: 90 «Собівартість реалізації», 93 «Витрати на 

збут», 70 «Доходи від реалізації». Тому далі розглянемо більш детально, як 

зміниться облік процесу реалізації сільськогосподарської продукції в 

досліджуваному підприємстві з допомогою використання програмного 

забезпечення, на прикладі «1 С: Бухгалтерія». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 –Схематичне зображення напрямів удосконалення обліку при 

застосуванні автоматизованої форми бухгалтерського обліку в 
підприємстві 
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документів бухгалтерського обліку є основним способом з віддзеркалення 

господарських операцій в обліку. Також крім цього допускається безпосереднє 

введення окремих проводок. А для того, щоб можна було в груповому вигляді 

вводити проводки потрібно використовувати типові операції. Типові операції 

це простий елемент автоматизації, який може легко та швидко настроюватися 

користувачем програми. 

Ведення обліку товарів, матеріалів та готової продукції в програмі «1С: 

Бухгалтерія» відбувається згідно з положеннями та стандартами 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси» та методичним рекомендаціям, щодо їх 

застосування. 

Відповідно до облікової політики підприємства підтримуються наступні 

способи проведення оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті зі 

складу: 

- за середньою собівартістю; 

- за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих 

запасів; 

- за собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих 

запасів. 

Для оцінки матеріально-виробничих запасів за двома останніми способами 

в «1С: Бухгалтерія» передбачається ведення партійного обліку. Наявність такої 

можливості дає змогу диференційовано враховувати матеріальні запаси одного 

та того ж самого найменування, які надійшли протягом різного часу та за 

різними цінами. Дана партія буде формуватися автоматично коли будуть 

оприбутковуватися матеріально-виробничі запаси. Якщо необхідність у 

груповому обліку відсутня то в такому випадку його можна просто відключити. 

Ведення складського обліку відбувається по місцях зберігання продукції. 

У програмі «1С: Бухгалтерія» також передбачається ведення та оформлення 

операцій по переміщенню товарів між складами, їх інвентаризації, 

оприбуткуванню товарів, а також з їх списання. 
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Ведення бухгалтерського обліку по складах може мати вигляд як 

кількісний або кількісно-сумовий облік та облік за партіями. У випадку коли 

облік буде вестися у кількісному вигляді то оцінка товарів та матеріалів для 

цілей бухгалтерського і податкового обліку не буде залежати від того, з якого 

складу дані товари були отримані. 

Також якщо в складському обліку немає потреби, тоді його можна 

відключити. 

В програмі «1С: Бухгалтерія» можна проводити реєстрацію даних 

інвентаризації, які будуть автоматично звірятися з даними бухгалтерського 

обліку. Далі на підставі даних інвентаризації можна буде відстежити виявлення 

надлишків та провести списання недостач. 

Що ж до обліку торгівельних операцій то у програмі «1С: Бухгалтерія» 

відбувається автоматизований облік з операцій надходження та реалізації 

товарів і послуг, а також операцій з повернення товарів постачальнику і 

повернення від покупця. 

При здійсненні операцій з продажу товарів виписуються рахунки на суму 

їх оплати, проводиться оформлення накладних та рахунків-фактури. 

Для здійснення роздрібної торгівлі в даній програмі підтримуються 

технології роботи як з автоматизованими, так і не з автоматизованими 

торговими точками. 

Списання товару в неавтоматизованої торговій точці відбувається 

періодично, за результатами інвентаризації. Також для різних торгових точок 

передбачається можливість в організації обліку за різними режимами 

оподаткування та підтримуються різні способи оплати. Відкриваються наступні 

можливості обліку оплати: платіжними картами, банківськими кредитами та 

готівкою. 

Продукція яка реалізовується в роздріб може враховуватися як за 

покупними так і за продажними цінами. Всі операції з оптової торгівлі також 

враховуються в розрізі договорів з покупцями та постачальниками. 
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Для імпортних товарів враховуються дані про країну походження і номер 

вантажної митної декларації. В програмі «1С: Бухгалтерія» проводиться 

автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, які випускаються 

основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької 

сировини, облік спецодягу та спецоснащення. 

Кожне підприємство зобов'язане протягом певного часу проводити 

формування регламентованої звітності. Регламентована звітність це комплекти 

певних звітів, порядок заповнення яких встановлюється нормативними 

документами. В програмі «1С: Бухгалтерія» прикладне рішення максимально 

полегшує вирішення даного завдання. До регламентованої звітності належать: 

бухгалтерська звітність; податкові декларації та розрахунки; звіти в соціальні 

позабюджетні фонди; статистична звітність; довідки, що подаються до 

податкових органів; декларації про виробництво. 

Оскільки форми регламентованої звітності періодично змінюються за 

рішеннями державних органів. За допомогою програми «1С: Бухгалтерія» 

можна автоматично відстежувати всі зміни та надається можливість в 

оперативно проводити оновлення всіх форм регламентованої звітності у 

використовуваних конфігураціях. Для оновлення форм використовується 

ефективний штатний механізм оновлення конфігурації. 

Отже, можна зробити висновок, що на даний час в ринкових умовах 

господарювання автоматизація процесу обліку надає можливість підприємству 

економити свій час і кошти, а головне це надає можливість своєчасно приймати 

ефективні управлінські рішення, що є не менш важливим для ефективного 

функціонування підприємства.  
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БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ 

У статті досліджуються основні методи оцінки ефективності бюджетних 

програм. Проаналізовано методику здійснення програмно-цільового аналізу 

бюджетних програм , запропоновано методологію, що дозволить відобpaзити 

дані про фактичне фінaнсувaння бюджетної пpогpaми і виконання відповідних 

показників.  

Ключові слова: бюджет, бюджетні програми, оцінка ефективності, 

моніторинг.  

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний стан економічного 

та соціального розвитку України потребує розуміння ролі бюджету в 

економічній системі держави для поліпшення його прозорості для 

громадськості, підвищення якості надання державних послуг й ефективності 

використання бюджетних коштів. Вагомим елементом фінансового механізму 

суспільного розвитку є забезпечення результативності бюджетних видатків. 

Формування цілей статті. Метою статті є виявлення особливостей 

здійснення оцінки і моніторингу ефективності виконання бюджетних програм, 

визначення напрямів запровадження системи моніторингу реалізації програм та 



30 

розвитку вітчизняної системи оцінювання результативності використання 

бюджетних коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що різні аспекти оцінки 

та моніторингу виконання бюджетних програм є об’єктом дослідження 

багатьох зарубіжних учених. Особливої уваги заслуговують праці  

Ш. Бланкарта, Е. Ведунга, Д. Даймонда, Р. Зоді, А. Премчанда, Р. Хакета та ін. 

Серед вітчизняних науковців, які зробили значний внесок у визначення шляхів 

підвищення ефективності бюджетних видатків, необхідно відмітити  

О. Василика, В. Гейця, І. Запатріну, Т. Крикун, Л. Лисяк, І. Лютого, 

В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія. Водночас, теоретичні й практичні аспекти 

оцінки та моніторингу реалізації бюджетних програм на державному рівні 

потребують подальшого дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як визначено у п. 6 ст. 20 БКУ, 

на всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень 

здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з 

моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на 

підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої 

інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах 

бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання 

паспортів бюджетних програм. Організаційно-методологічні засади оцінки 

ефективності бюджетних програм визначаються Мінфіном.  

На виконання цієї норми БКУ Мінфін наказом № 608 затвердив Методичні 

рекомендації щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм [1]. 

Давайте розглянемо їх докладніше. Так, оцінка ефективності бюджетних 

програм здійснюється за усіма бюджетними програмами, крім бюджетних 

програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм на підставі 

аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої 

інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах 

бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів, звітах про виконання 

паспортів бюджетних програм.  



31 

Для оцінки ефективності бюджетних програм можуть використовуватись: 

- офіційна державна статистична, фінансова та інша звітність; 

- дані бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку; 

- інформація про результати контрольних заходів, проведених контрольно-

ревізійним підрозділом розпорядника бюджетних коштів тощо. 

Запровадження программно-цільового методу в бюджетний процес 

України зумовлено необхідністю підвищення ефективності бюджетних 

видатків, зокрема шляхом їх концентрації на найбільш вагомих для суспільства 

напрямах [2, с. 18]. Цей метод бюджетування передбачає наявність системи 

оцінки та моніторингу виконання програм.  

Аналіз результативності впровадження бюджетних програм сприяє 

оптимізації видатків бюджету і підвищенню якості бюджетних послуг, 

посиленню рівня зацікавленості бюджетних установ в успішному виконанні 

покладених державою завдань та функцій. Саме завдяки проведеній якісній 

оцінці можливо виявити причини виникнення проблем реалізації бюджетної 

програми і визначити шляхи їх вирішення, проаналізувати наслідки 

недосягнення запланованих результатів та доцільність pеaлізaції пpогpaми в 

наступних бюджетних пеpіодaх (у тому числі із залученням оптимального 

обсягу бюджетних ресурсів) або припинення її існування.  

Необхідність pозpобки і впpовaдження такої методики в Укpaїні 

визнaчaється нa зaконодaвчому рівні. Згідно із Концепцією зaстосувaння 

пpогpaмно-цільового методу в бюджетному пpоцесі, схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів Укpaїни від 14.09.2002 № 538-p, нa 

третьому етaпі (2005-й і наступні pоки) запровадження методу пеpедбaчaється 

здійснення оцінки тa подальше вдосконалення фоpмувaння і виконання 

бюджету нa основі цього методу, одним із нaпpямів якого є оцінка 

ефективності бюджетних пpогpaм [3].  

Оцінювання ефективності діяльності бюджетних установ за бюджетними 

програмами дає змогу отримати такі переваги:  



32 

- планування видаткової частини бюджету за программами здійснюється 

на основі досягнутих результатів діяльності; 

- ефективність функціонування установ та організацій зумовлюється 

необхідністю проведення оцінки отриманих результатів;  

- аналіз досягнення програмою встановлених цілей, виявлення причин 

невиконання завдань і визначення заходів, яких потрібно вжити для 

покращення реалізації бюджетної програми;  

- результати ефективного процесу оцінки забезпечують раціональний 

розподіл фінансових ресурсів, удосконалення структури програми, оптимізацію 

системи управління, досягнення успішних результатів [4].  

Аналіз ефективності бюджетних програм – це комплексний аналіз 

використання бюджетних коштів та досягнутих результатів розпорядниками 

бюджетних коштів різних бюджетів у процесі реалізації однотипних 

бюджетних програм. 

Аналіз бюджетної програми базується на основі середніх індексів 

виконання результативних показників бюджетної програми і використовується 

в методі здійснення порівняльного аналізу бюджетних програм. Для їх 

розрахунку використовуються показники ефективності та якості, що 

характеризують виконання бюджетної програми. 

В Україні достатньою мірою не використовується весь комплекс можливих 

методик оцінювання ефективності бюджетних програм, що застосовуються у 

світовій практиці. Тому важливим є вдосконалення методології проведення 

моніторингу виконання бюджетної програми та здійснення на її основі оцінки 

ефективності на всіх стадіях бюджетного процесу, що дозволить значно 

покращити управління бюджетними ресурсами. 

Моніторинг виконання бюджетної програми – це безпеpеpвний процес 

збору та аналізу інформації у ході pеaлізaції програми щодо обсягу 

використаних бюджетних асигнувань і стану досягнення запланованих 

показників пpогpaми. 
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Моніторинг дaє можливість нa систематичній основі відслідковувати 

процес нaдaння послуг, виконання пpогpaми, pезультaти діяльності 

pозпоpядникa бюджетних коштів. Цілями моніторингу є контроль ситуації та 

вжиття заходів на її основі; збір, вивчення і підготовка інформації для 

прийняття та аналізу рішень на відповідних напрямах управління; створення 

надійної основи для вироблення державної політики бюджетного регулювання 

економічного розвитку [5].  

У бюджетному процесі за програмно-цільовим методом моніторинг 

використовується як інструмент відстеження процесу виконання пpогpaми, 

виявлення відхилень планових показників від поточних показників її 

виконання. Таким чином, увага концентрується нa існуючих і потенційних 

пpоблемaх упpовaдження пpогpaми та, за необхідності, стимулює pозpобку 

заходів задля випpaвлення ситуації. 

Моніторинг виконання бюджетної пpогpaми проводиться шляхом 

зіставлення планового і фактично досягнутого стану реалізації мети тa 

виконання зaвдaнь бюджетної пpогpaми; рівня відповідності фактичних 

pезультaтивних показників зaплaновaному рівню витpaт нa досягнення цих 

показників; pезультaтивних показників зa певний період із плановими 

показниками і обґpунтувaння причин можливого відхилення; отpимaних 

pезультaтів та завдань галузевої політики. 

Для забезпечення запровадження моніторингу пропонуємо методологію, 

що дозволить відобpaзити дані про фактичне фінaнсувaння бюджетної 

пpогpaми і виконання відповідних показників. Зручність тa інфоpмaтивність 

такого фоpмaту дасть змогу оперативно пpиймaти рішення щодо покpaщення 

процесу упpaвління програмою, зокрема шляхом пеpеpозподілу коштів за 

напрямами використання, кодами економічної класифікації, бюджетними 

програмами. Методологія моніторингу складається з певних етапів. 

1. Визначення процедури проведення: 

- підбір виміpювaних показників-індикaтоpів, за допомогою яких можна 

відслідковувати хід реалізації пpогpaми; 



34 

- виявлення джерел інфоpмaції для проведення монітоpингу (офіційна 

статистична інформація, фінансово-бюджетна звітність, дані бюджетного 

запиту та паспорту, звіт про виконання паспортів, звітність щодо штатної 

чисельності й контингентів); 

- встановлення періодичності збору інфоpмaції (щотижня, щомісяця, 

щокварталу тощо); 

- затвердження форм для збору даних, технології обробки й способів 

aнaлізу одеpжувaної інфоpмaції; 

- систематизація та узагальнення отриманої інформації; 

- плaнувaння пpоцедуp подальшого викоpистaння отpимaної інформації 

шляхом визначення коpистувaчів даних монітоpингу і пpоцедуpи нaдaння цих 

даних. 

2. Визначення відповідальних осіб, безпосередніх виконавців, а також 

витpaт нa проведення моніторингу: 

- пpизнaчення осіб, відповідальних за одеpжaння необхідної інфоpмaції тa 

її спpямувaння до користувачів; 

- обсяг бюджетних коштів, необхідних для організації здійснення 

моніторингу. 

Система моніторингу має функціонувати на основі таких принципів:  

1) опеpaтивність. Дані, що використовуються для монітоpингу, повинні 

містити необхідну інфоpмaцію про pезультaти виконання зaвдaнь, досягнення 

поставлених цілей, обсяг pесуpсів, витpaчених для їх виконання; 

2) періодичність. Ефективна система монітоpингу пеpедбaчaє нaдaння 

необхідної інфоpмaції про виконання пpогpaм у визначені відповідними 

оpгaнaми влади строки й терміни; 

3) достовірність. Система монітоpингу здaтнa функціонувати досить 

ефективно лише в тому paзі, якщо в достатньому обсязі pозpобленa aнaлітичнa 

бaзa і проводитьcя збір достовірної інформації; 

4) дієвість. Aнaлітичнa інформація, отpимaнa шляхом монітоpингу, 

повинна викоpистовувaтися при плануванні видатків, показників виконання тa 
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оцінці pезультaтів виконання бюджету, оскільки здатність своєчасно pеaгувaти 

на потреби суспільства є запорукою успішного виконання бюджету. 

Висновки. Запровадження ефективної системи моніторингу та 

вдосконалення оцінки виконання бюджетних програм можливо за умови 

затвердження методології, яка забезпечить визначення конкретних дій, етапів і 

вимог щодо виміpювaння ефективності бюджетних пpогpaм учасниками 

бюджетного процесу, а також здійснення заходів, спрямованих на якісне 

управління бюджетними видатками. Важливим є застосування учасниками 

бюджетного процесу результатів оцінки ефективності програм на всіх етапах 

бюджетного процесу з метою прийняття обґрунтованих рішень про 

необхідність реалізації бюджетних програм у поточному бюджетному періоді 

та включення програм у бюджет на наступний період, обраховувати 

відповідний обсяг бюджетних видатків для виконання або зупинення програми. 

Завдяки формуванню єдиної системи моніторингу й оцінки ефективності 

бюджетної пpогpaми можна визначити отpимaний економікою суспільний 

ефект у pезультaті виконання цієї пpогpaми. Крім цього, оцінювання 

ефективності бюджетних програм повинне враховувати особливості устано, що 

використовують бюджетні ресурси, а також її співставність із уже діючими 

бюджетними програмами та стратегію соціально-економічного розвитку 

територій.  
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Для ефективності розрахункових операцій 

підприємства необхідно забезпечити правильну їх організацію, що можливе за 

рахунок обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з дебіторами. Облік, 

контроль та аналіз розрахунків з дебіторами є ефективним тільки в тому 

випадку, якщо він дозволяє стримувати її зростання або навіть зменшувати 

його, щоб підприємство не відчувало дефіцит грошових коштів і не було 

змушене брати додаткові кредити.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблемні питання 

обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з дебіторами висвітлені у 

наукових працях Ф.Ф. Бутинця, Л.І. Коваля, Л.В. Кручак, В.М. Пархоменка, 
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М. Степанова, Б.Ф Усача та інших. Однак актуальність даної теми дослідження, 

потребує постійного пошуку нових інструментів вдосконалення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження обліково-

аналітичного забезпечення розрахунків з різними дебіторами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Обліково-аналітичне 

забезпечення включає облікову інформації та інформацію, що отримується в 

результаті проведеного аналізу.  

Для актуалізації інформації про розрахунки з дебіторами та борги 

контрагентів, доцільно провести позапланову інвентаризацію розрахунків з 

дебіторами, зокрема різними або дебіторської заборгованості [1]. Повністю 

слідувати правилам обов'язкової інвентаризації не потрібно, достатньо трьох 

кроків: 

- сформувати інвентаризаційну комісію; 

- звірити взаєморозрахунки з контрагентами; 

- оформити результати перевірки. 

На етапі формування інвентаризаційної комісії необхідно врахувати, що 

якщо на підприємстві є інвентаризаційна комісія, можна доручіть їй перевірити 

дебіторську заборгованість. Якщо такої комісії немає, необхідно сформувати 

інвентаризаційну комісію. В Наказі обов’язково має бути зазначено:  

- причина інвентаризації; 

- склад комісії; 

- активи, які перевіряються; 

- дата початку і закінчення перевірки. 

До складу комісії можна включити не тільки працівників бухгалтерії, а й 

співробітників юридичного, фінансового, комерційного відділів. Учасники не 

повинні бути матеріально відповідальними працівниками. 

В процесі проведення інвентаризації доцільно за кожним членом комісії 

закріпити певну ділянку роботи та поділити дебіторів між учасниками 

перевірки. Щоб підтвердити борги контрагентів, необхідно звірити 

взаєморозрахунки з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами. Для 
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цього перевіряються залишки по рахунках 36 та 37. В акті звірки зазначаються: 

дата; номер документа, відповідно до якого виникла заборгованість; сума; ПДВ; 

сума оплати; реквізити платіжних документів. 

Акти формуються в двох примірниках, підписуються двома сторонами.. 

Якщо контрагент підписав документ, значить, він визнає свою заборгованість. 

При цьому, якщо боржник відмовляється підтверджувати інформацію, 

вимагається обгрунтування [2].  

Підсумки звірки з контрагентами відображаються в довідці про 

дебіторську заборгованість, в якій вказуються: реквізити дебітора; дата, коли 

утворилася заборгованість; причина виникнення боргу; сума боргу. 

Результати перевірки фіксуються в акті про інвентаризацію розрахунків, 

який складається у довільній формі або за формою інвентаризаційних актів.  

Окрім фіксації суми дебіторської заборгованості, кожному 

підприємству вкрай важливо аналізувати власну дебіторську заборгованість, 

причому в динаміці, так як вона є частиною оборотного капіталу 

підприємства.  

Для успішного нарощування оборотних активів і забезпечення 

фінансової стабільності підприємства необхідно ефективно управляти 

дебіторською заборгованістю, зокрема, стежити за тим, щоб вона 

перевищувала кредиторську, і оптимізувати терміни її стягнення. 

Рівень дебіторської заборгованості визначається цілою низкою 

чинників. До них можна віднести макроекономічні фактори, такі як стан 

економіки в країні в цілому, рівень інфляції, курс валюти тощо.  

Крім цих зовнішніх факторів існують і внутрішні, тобто, по суті, вплив 

професіоналізму менеджменту компанії. Безумовно, впливати на зовнішні 

чинники неможливо або вкрай важко, проте, досвідчені керівники 

враховують не тільки поточний стан економіки країни (а іноді і світової 

економіки) і ринку, а й прогнози і тенденції, як короткострокові, так і 

середньострокові. 
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Таким чином, при аналізі заборгованості завжди необхідно шукати 

відповідь не тільки на питання «скільки», але і на питання «чому?». Далеко 

не завжди зростання боргів дебіторів і / або його частки в оборотних активах 

викликаний з помилками в розрахунковій дисципліні на підприємстві, він 

може бути також пов'язаний, наприклад, з непередбаченою 

неплатоспроможністю одного або декількох великих клієнтів або ж з 

позитивним чинником - зростанням продажів. 

Дебіторську заборгованість прийнято поділяти на нормальну і 

прострочену. Заборгованість за відвантажені товари, виконані роботи або 

надані послуги, термін оплати яких ще не настав, - це нормальна дебіторська 

заборгованість. Її наявність означає, що сторони домовилися про порядок 

розрахунків, при якому контрагент отримує товар або послугу, а 

розплачується за неї пізніше (в обумовлений термін). В умовах економічної 

нестабільності в країні і при зростанні інфляції підприємства менше схильні 

надавати відстрочку платежів і все частіше переходять на розрахунки за 

передоплатою (особливо якщо вони не впевнені у фінансовій надійності і 

обов'язковості клієнта). 

Заборгованість за товари, роботи, послуги, не оплачені в обумовлений 

сторонами строк, називають простроченою дебіторською заборгованістю. 

Прострочена заборгованість, в свою чергу, буває сумнівною або 

безнадійною. 

Сумнівним боргом визнається будь-яка заборгованість, що виникла в 

зв'язку з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у разі, 

якщо ця заборгованість не погашена в терміни, встановлені договором, і не 

забезпечена заставою, поручительством, банківською гарантією [3]. 

У свою чергу, безнадійними боргами, тобто боргами, які неможливо 

стягнути, вважаються ті борги, за якими минув строк позовної давності, а 

також ті борги, за якими відповідно до цивільного законодавства 

зобов'язання припинене внаслідок неможливості його виконання. Безнадійні 

борги зазвичай списуються. 
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Крім того, заборгованість буває довгостроковій (зазвичай більше 12 

місяців) і короткострокової. Наявність великих обсягів довгострокових 

боргів має привернути найпильнішу увагу менеджменту, тому що, чим 

більше термін заборгованості, тим менш імовірно, що дебітор по ній 

розплатиться [3]. 

При аналізі необхідно враховувати якість дебіторської заборгованості, 

терміни її погашення, а також динаміку. Для вивчення обсягів дебіторської 

заборгованості та тенденцій їх зміни фінансовим керівникам доводиться 

вивчати як бухгалтерську звітність в цілому, так і окремі розрахункові 

документи. Спочатку зазвичай визначають весь обсяг боргів в цілому на 

звітний період. Потім здійснюється деталізоване вивчення. Для цього може 

використовуватися як метод суцільного аналізу, так і метод вибіркового 

аналізу, якщо кількість розрахункових документів дуже велика і дрібних 

боржників досить багато. При цьому дебіторів буває зручно розділяти по 

групах: великі боржники, середні і дрібні [4]. 

В цілому ж для аналізу дебіторської заборгованості використовуються 

ті ж методи. що і для вивчення боргів кредиторів: горизонтальний аналіз; 

вертикальний аналіз; порівняльний аналіз та інші. 

Горизонтальний (або тимчасової) аналіз має на увазі порівняння 

показників боргів з параметрами попередніх періодів. При цьому необхідно 

порівнювати в динаміці як загальні обсяги заборгованості, так і обсяги 

різних видів заборгованості, а також борги окремих клієнтів (груп клієнтів). 

Вертикальний аналіз при вивченні балансів дозволяє встановити 

співвідношення між окремими статтями балансу і загального показника. 

Аналогічно необхідно враховувати сумнівні до повернення і прострочені 

борги в загальній масі неплатежів при аналізі розрахункових документів 

(даних в автоматизованій системі контролю). 

Ці два види аналізу дебіторської заборгованості зазвичай доповнюють 

один одного. Крім того, на їх основі можна вивчати тренди і робити 

прогнози на майбутнє з урахуванням планових показників. 
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Порівняльний аналіз дозволяє зіставити обсяги дебіторської 

заборгованості та її різних видів для різних підрозділів компанії. 

Важливими показником є оборотність дебіторської заборгованості. 

Вона показує, скільки разів протягом року борги перетворювалася в кошти. 

Для її розрахунку необхідно виручку від реалізації товарів (послуг) 

розділити на середню величину дебіторської заборгованості. Податок на 

додану вартість і акцизний податок при розрахунку не враховуються. 

Відповідно, чим вище даний коефіцієнт, тим краще: його зростання 

означає, що-небудь компанія зменшила частку поставок в кредит, або їй 

вдається краще забезпечувати своєчасну оплату її товарів (послуг) (або і те й 

інше). 

Оборотність дебіторської заборгованості варто порівнювати з 

оборотністю кредиторської заборгованості: перший коефіцієнт повинен бути 

вище другого. 

Ще один важливий показник - період погашення дебіторської 

заборгованості. Для його розрахунку число днів в період (зазвичай 

вважають, що в році 365 днів, але іноді для зручності виходять з 360) 

необхідно розділити на оборотність. Період погашення також необхідно 

вивчати в динаміці. Важливим етапом є зіставлення дебіторської та 

кредиторської заборгованості, що дозволяє встановити причини утворення 

останньої. 

Висновки. Таким чином, аналізуючи вищевикладене, можна зробити 

висновки, що результати інвентаризації та аналізу розрахунків з дебіторами, 

є одним з важливих етапів управління дебіторською заборгованістю та 

будуть важливими при формуванні бюджету, тобто встановлення певного 

ліміту виходячи зі практики роботи підприємства за попередні роки. 

Крім того, важливим є аналіз причини ненадходження оплати. Серед 

них можуть бути як причини економічного характеру (фінансові проблеми у 

клієнта, або ж його бажання використовувати кошти не для оплати, а для 

потреб своєї компанії), так і звичайна недбалість або погано організована 
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робота відповідних підрозділів, іноді неможливість своєчасної оплати може 

бути викликана форс мажорних обставин. 
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У статті розглянуто порядок проведення контролю за формуванням мережі 

розпорядників і одержувачі бюджетних коштів, складання бюджетних 

запитів і перевірка їх обґрунтованості в процесі складання кошторису 

бюджетної установи. 

Ключові слова: бюджетування, бюджетний запит, контроль бюджетування, 

кошторис, мережеві показники, розпорядники і одержувачі бюджетних 

коштів. 

Ефективність функціонування установ та організацій державного сектору 

економіки залежить від політики в державному секторі економіки, особливо від 

обсягу фінансових ресурсів для створення умов забезпечення їхньої діяльності. 

Питання вдосконалення системи фінансового забезпечення завжди є 

актуальним, особливо за наявності кризових явищ у країні, які впливають на 

стан бюджетної галузі.  
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Сутність та особливості процесу бюджетування у своїх наукових працях 

вивчало багато вітчизняних та іноземних науковців, зокрема Д.В. Веретенцев, 

А. Б. Кочнев, Е. Ю. Добровольський, Б. М. Карабанов, П. С. Боровков, О.Є. 

Кузьмін, А.Г. Загородній, О.Г. Мельник, І.І. Грибик тощо. Втім, питання 

контролю за формуванням мережі розпорядників і одержувачів бюджетних 

коштів потребує подальшого дослідження. 

У Бюджетному кодексі України фінансовий норматив бюджетної 

забезпеченості визначається як гарантований державою в межах наявних 

бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій. 

Установи державного сектору економіки, обслуговуючи населення, витрачають 

значні матеріальні та грошові ресурси, головними джерелами формування яких 

є кошти державного або місцевого бюджетів. Відповідно до чинного 

законодавства діяльність установ державного сектору економіки здійснюється 

за рахунок коштів, які надходять з бюджету та додаткових доходів, дозволених 

законодавством України. За суттю бюджетне фінансування – це виділення 

коштів із бюджету (державного чи місцевого) в розпорядження керівників 

установ чи організацій на видатки, передбачені бюджетом. 

Враховуючи це, під час проведення контролю за фінансово-господарською 

діяльністю установ, які фінансуються з бюджету, особлива увага приділяється 

питанню дотримання порядку бюджетування (фінансового планування), а потім 

їх фінансування. Для відкриття фінансування установам державного сектору 

економіки визначають обсяг асигнувань, на основі яких складають кошторис 

доходів і видатків бюджетних установ.  

Кошторис – основний плановий фінансовий документ бюджетної 

установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо 

отримання надходжень і розподілу бюджетних асигнувань на взяття 

бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною 

установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до 

бюджетних призначень [3, с. 27]. 
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За формою кошторис містить два розділи відповідно до джерел доходів: 

загального фонду, який забезпечує виконання основних функцій установи, та 

спеціального фонду для видатків спеціального призначення і першочергових 

заходів. З метою контролю за відповідністю асигнувань, затверджених у 

кошторисах розпорядників асигнуваннями, які затверджені річним розписом 

державного бюджету та помісячним розписом асигнувань загального фонду 

державного бюджету, органи Державної казначейської служби України 

реєструють та проводять облік зведених кошторисів і планів асигнувань 

розпорядників коштів вищого рівня за розпорядниками нижчого рівня.  

При здійсненні контролю за фінансуванням установ державного сектору 

економіки необхідно перевірити порядок дотримання принципів фінансування:  

– безповоротності коштів;  

– фінансування відповідно до виконання обсягів показників роботи;  

– строгого цільового призначення.  

Передусім встановлюється, чи є в наявності затверджений кошторис 

бюджетної установи на відповідний рік, та перевіряється його відповідність 

вимогам Порядку складання, розгляду, затвердження та основним вимогам до 

виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 р. Надалі потрібно визначити: 

– чи мав право відповідний орган влади затверджувати кошторис 

конкретної установи;  

– чи сума надходжень із загального фонду бюджету, визначена в 

кошторисі, відповідає даним лімітної довідки про бюджетні асигнування, 

доведених головним розпорядникам чи розпорядникам нижчого рівня;  

– чи дохідна частина спеціального фонду кошторису підтверджена 

розрахунками доходів за всіма джерелами власних надходжень;  

– чи видаткова частина кошторису відповідає об’єктивній потребі в 

коштах, враховуючи основні показники діяльності та контингент даної 

установи державного сектору, обсягу послуг, штатній чисельності, за 

необхідності виконання окремих програм і конкретних заходів стосовно 

зменшення видатків планового періоду;  
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– чи враховане в установі першочергове забезпечення коштами захищених 

видатків (на оплату праці з відповідними нарахуваннями, а також на 

господарське утримання) [3, с. 164]. 

Зокрема, перевіркою правильності складання і затвердження кошторису 

необхідно з’ясувати:  

– наявність плану асигнувань і штатного розпису установи, затверджених 

одночасно з кошторисом;  

– увідповіднення чисельності працівників установи визначеному фонду 

оплати праці щодо витрат на оплату праці, а за іншими видатками – до інших 

визначених асигнувань таким чином, щоби забезпечити виконання функцій, 

покладених на установу.  

Важливим при перевірці кошторису бюджетної установи є питання 

дотримання законодавчих вимог щодо виконання кошторису, що полягає у 

дослідженні того, чи проводить установа свою діяльність винятково в межах 

асигнувань, затверджених кошторисом і планом асигнувань, за наявності 

витягу, доведеного органом Державної казначейської служби України, що 

підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку.  

На стадії перевірки правильності внесення змін до кошторису і плану 

асигнувань установ державного сектору економіки необхідно насамперед 

пересвідчитися у факті об’єктивної потреби у перерозподілі чи скороченні 

асигнувань. Крім того, варто з’ясувати, чи були попередньо внесені відповідні 

зміни до річного розпису асигнувань бюджету, помісячного розпису асигнувань 

загального фонду бюджету та бюджетного розпису, враховуючи особливості 

спеціального фонду, а також перевірити відповідність уточненого обсягу 

видатків зі спецфонду величині уточненого обсягу доходів із врахуванням 

залишків коштів на початок року. 

На завершальній стадії перевірки кошторису з’ясовують достовірність 

даних про зміни, внесені у звіт про його виконання. Окремо слід перевірити, чи 

дотримано термін подання фінансової звітності розпорядником бюджетних 

коштів та чи відповідають дані у цій звітності даним бухгалтерського обліку.  
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Установи державного сектору економіки формують свій кошторис доходів 

і видатків, враховуючи показники, які характеризують обсяг їх діяльності з 

врахуванням очікуваних змін. У ході ревізії головних розпорядників 

бюджетних коштів необхідно з’ясувати наявність сформованої у встановленому 

порядку мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, перевірити 

дотримання порядку формування та внесення змін до неї. 

Правила формування мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів 

визначені наказом Міністерства фінансів України № 938 від 23.08.2012 р. 

Досліджуючи це питання, слід знати, що до мережі державного бюджету 

включаються головний розпорядник бюджетних коштів, розпорядники нижчого 

рівня, які підпорядковуються відповідному головному розпоряднику та/або 

діяльність котрих координується через нього, та одержувачі бюджетних коштів, 

які уповноважені головним розпорядником бюджетних коштів на виконання 

заходів, передбачених бюджетною програмою, та одержують на їх реалізацію 

кошти з державного бюджету.  

До мережі головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

включаються розпорядники нижчого рівня та одержувачі, які згідно з проектом 

рішення про відповідний місцевий бюджет уповноважені на виконання програм 

та заходів, що здійснюються за рахунок коштів бюджету, з обов’язковим 

зазначенням їх статусу (розпорядник або одержувач) та органу Державної 

казначейської служби, в якому вони обслуговуються.  При цьому необхідно 

враховувати, що установа (підприємство, організація) не може бути включена 

одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня 

за однією бюджетною програмою.  

Перевіряючи перелік установ, включених до мережі одержувачів 

бюджетних коштів, необхідно впевнитись у дотриманні при цьому критерію 

визначення таких. До них відносять[4, с. 23]:   

- досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність 

відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми;  
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- виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-

технічної бази (при потребі);  

 - наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-

економічного обґрунтування здійснення заходів бюджетної програми;   

- незбиткова діяльність одержувача за останні два роки, відсутність 

простроченої заборгованості за наданими банками кредитами;  

- співвідношення вартості робіт, послуг та їх якості;  

- застосування договірних умов.  

Крім того, необхідно перевірити, чи одержувача не було визнано в 

установленому порядку банкрутом, не порушено справу про банкрутство чи не 

перебуває він у стадії ліквідації тощо.  

Кожна установа державного сектору економіки обсяги коштів, потрібних 

для забезпечення виконання покладених на неї функцій, пред’являє у 

бюджетних запитах. Головні розпорядники коштів бюджету організовують 

зведення таких бюджетних запитів на основі інструкцій з підготовки запитів з 

урахуванням рекомендацій МФУ. Основні вимоги щодо складання бюджетних 

запитів визначено ст. 35 Бюджетного кодексу України та Постановою КМУ 

«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та  

основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ» № 228 від 

28.02.2002 р.  

При здійсненні контролю за порядком складання бюджетних  

запитів, обґрунтованості включених до них показників важливим є  

визначення основних документів, які підлягають контролю, та напрямів 

перевірки (табл. 1). 

Дані про доходи, фінансування, видатки, повернення та надання кредитів 

мають бути приведені у відповідність до класифікації доходів, класифікації 

фінансування, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування 

бюджету з урахуванням змін, якщо такі були проведені протягом попереднього 

та поточного років до цих видів бюджетної класифікації.  
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Таблиця 1 – Об’єкти та питання перевірки бюджетних запитів 

№ 
з/п 

Документи, які підлягають перевірці Предмет перевірки 

1. Проекти зведених кошторисів, проекти 
кошторисів головного розпорядника коштів та 
розпорядників коштів нижчого рівня, розрахунки 
до загального та спеціального фондів проектів 
кошторисів  

Обґрунтованість показників 
бюджетного запиту щодо 
потреби в бюджетних 
призначеннях загального фонду 
бюджету та обсягу надходжень 
і видатків за спеціальним 
фондом бюджету; – врахування 
встановлених законодавством 
обмежень щодо планування 
видатків з бюджету та 
дотримання режиму економії; – 
повнота врахування пропозицій 
розпорядників коштів нижчого 
рівня щодо потреби їх в 
асигнуваннях за загальним та 
спеціальним фондами бюджету.

2. Звіти про виконання паспортів бюджетних 
програм за попередній та поточний планові 
періоди 

3. Зведені звіти про надходження та використання 
коштів загального і спеціального фондів 
бюджету, зведені звіти про заборгованість, що 
формуються на основі відповідних звітів 
головного розпорядника коштів та 
розпорядників коштів нижчого рівня 

4. Бюджетні запити за попередній та поточний 
планові періоди 

 

У бюджетному запиті подається розподіл граничного обсягу загальних 

видатків на рік, структура якого забезпечує мінімально необхідний рівень для 

функціонування підвідомчих установ, проведення заходів та виконання 

програм. Відповідно показники бюджетного запиту є основою для формування 

лімітних довідок, які доводяться головними розпорядниками бюджетних 

коштів до підвідомчих установ.  

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання 

бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України (місцевому 

фінансовому органу) відповідно до вимог Інструкції з підготовки бюджетних 

запитів з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а 

також висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, 

уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів 

України (місцевим фінансовим органом) [1, с. 560]. 

Ураховуючи зазначене, необхідно перевірити своєчасність формування 

головним розпорядником коштів бюджетного запиту та його подання 

Міністерству фінансів (місцевому фінансовому органу) і дослідити дотримання 

головним розпорядником коштів вимог Інструкції з підготовки бюджетних 
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запитів, затвердженої наказом МФУ № 687 від 06.06.2012 р., а також 

відповідність складеного запиту встановленій типовій формі. 

Бюджетні запити формуються головними розпорядниками на основі 

проектів зведених кошторисів. З урахуванням зазначеного при перевірці цього 

питання обов’язково перевіряється відповідність бюджетного запиту 

показникам проекту зведеного кошторису [6, с. 161]. 

Для перевірки достовірності показників проекту зведеного кошторису 

необхідно детально проаналізувати розрахунки до всіх проектів кошторисів 

головного розпорядника та всіх проектів кошторисів розпорядників коштів 

нижчого рівня, а також перевірити повноту врахування головним 

розпорядником в бюджетному запиті пропозицій розпорядників коштів 

нижчого рівня щодо їх потреби в асигнуваннях. Для цього необхідно з’ясувати, 

чи враховано в проекті зведеного кошторису показники кошторисів всіх 

розпорядників коштів нижчого рівня.  

Під час перевірки на предмет обґрунтованості даних бюджетного запиту 

неодмінно досліджується врахування при його складанні результатів 

фінансово-господарської діяльності бюджетної установи за попередній рік, що 

передує плановому. Для цього аналізуються показники зведеної фінансової 

звітності за попередній період.  

Зокрема, необхідно перевірити, чи забезпечено у бюджетному запиті 

реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, 

враховуючи обсяги їх фактичного надходження у попередніх роках.  

Значне відхилення планових показників бюджетного запиту порівняно з 

даними зведеної фінансової звітності за результатами цього самого планового 

періоду теж може свідчити про значні прорахунки в процесі планування.  

Отже, одним із основних завдань перевірки правильності планування 

доходів і видатків установ державного сектору економіки є встановлення 

випадків зайвих асигнувань на утримання установ з ціллю відвертання 

нецільового та нераціонального використання бюджетних коштів. 

Важливим при перевірці кошторису бюджетної установи є питання 

дотримання законодавчих вимог щодо виконання кошторису, що полягає у 

дослідженні того, чи проводить установа свою діяльність винятково в межах 
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асигнувань, затверджених кошторисом і планом асигнувань, за наявності 

витягу, доведеного органом Державної казначейської служби України, що 

підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку.  

На стадії перевірки правильності внесення змін до кошторису і плану 

асигнувань установ державного сектору економіки необхідно насамперед 

пересвідчитися у факті об’єктивної потреби у перерозподілі чи скороченні 

асигнувань. Також, варто з’ясувати, чи були попередньо внесені відповідні 

зміни до річного розпису асигнувань бюджету, помісячного розпису асигнувань 

загального фонду бюджету та бюджетного розпису, враховуючи особливості 

спеціального фонду, а також перевірити відповідність уточненого обсягу 

видатків зі спецфонду величині уточненого обсягу доходів із врахуванням 

залишків коштів на початок року. На завершальній фазі перевірки кошторису 

з’ясовують достовірність даних про зміни, внесені у звіт про його виконання. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

У статті досліджено економічну сутність капітальних інвестицій на 

законодавчому рівні а також висвітлено власне трактування. Обґрунтовано 

основні етапи до проведення аудиту капітальних інвестицій різних об’єктів 

обліку. Наведено джерела формування капітальних інвестицій. 

Ключові слова: капітальні інвестиції, інвестиційні ресурси, аудит капітальних 

інвестицій. 

Природа капітальних інвестицій свідчить про їхнє важливе значення для 

підприємств і держави, адже вони покликані підтримувати рівень споживання в 

суспільстві, темпи економічного й соціального розвитку. Іншими словами, вони 

є потужним двигуном підприємницької діяльності підприємств міст, областей і 

країни. Недостатній обсяг таких вкладень зумовлює неможливість процесів 

відтворення та оновлення основних фондів підприємств. Ураховуючи наявність 

основного капіталу з високим рівнем зносу, а також низького обсягу 

інноваційної діяльності, на підприємствах України складається ситуація 

випуску неконкурентоспроможної продукції. Оскільки питання дослідження 

інвестицій в основний капітал як основа інноваційної діяльності підприємства 

має багатоаспектний характер, саме це й обумовлює актуальність дослідження. 

Вивченням управління інвестиціями та джерелами інвестицій в основний 

капітал займалися такі вчені: С.І. Абрамов, Е.Дж. Долан, М.М. Туріянська, О.І. 

Шаманська, О.М. Климко, Е.Ю. Липова, Р.Дж. Шиллер. Але потребують 

уточнення питання організації шляхів оптимальної структури інвестування в 

основний капітал підприємств України як основи забезпечення інноваційного 

розвитку. 

Метою даної статті є узагальнення, доповнення і розширення знань з 

обліку й аналізу капітальних інвестицій у плані їхньої методики і організації 
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аудиту, а також висловлення власних пропозицій щодо їхнього поліпшення для 

забезпечення розвитку процесу виробництва. 

Проаналізувавши праці окремих науковців було виявлено, що в 

економічній літературі не існує єдиного визначення терміна “капітальні 

інвестиції”. Найкращим варіантом буде звернутися до чинного законодавства, у 

якому зустрічаються такі визначення, наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Визначення терміну «капітальні інвестиції» 

Джерело інформації Визначення 

Податковий кодекс України (ст. 14) м. 
Київ, 2 грудня 2010 року № 2755–VІ [1] 

Капітальні інвестиції – господарські операції, 
що передбачають придбання будинків, споруд, 
інших об`єктів нерухомої власності, інших 
основних засобів і нематеріальних активів, що 
підлягають амортизації відповідно до норм 
цього Кодексу 

Кабінет міністрів України. Постанова 
Про затвердження Національного 
стандарту № 3 “Оцінка цілісних 
майнових комплексів” (Національний 
стандарт, п. 2) від 29 листопада 2006 р. 
№ 1655 м. Київ [2] 

Капітальні інвестиції – інвестиції, що 
спрямовуються у будівництво, виготовлення, 
реконструкцію, модернізацію, придбання, 
створення необоротних активів (включаючи 
необоротні матеріальні активи, призначені для 
заміни діючих, і устаткування для здійснення 
монтажу), а також авансові платежі для 
фінансування капітального будівництва 

Державний комітет статистики України. 
НАКАЗ Про затвердження Методики 
розрахунку індексу капітальних 
інвестицій (Методика, розд. 1) 
25.12.2009 № 494 [3] 

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання 
або виготовлення власними силами для власного 
використання матеріальних та нематеріальних 
активів, термін служби яких перевищує один рік 

 

Для того щоб здійснити аналіз цифрового матеріалу, за основу візьмемо 

таке визначення. Капітальні інвестиції – інвестиції в придбання або 

виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і 

нематеріальних активів. До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції 

в землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, об’єкти 

незавершеного будівництва, машини, обладнання й інвентар, транспортні 

засоби, довгострокові біологічні активи та інші необоротні матеріальні активи, 

які були придбані або створені для власного використання, включаючи витрати 
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на капітальний ремонт, поліпшення, удосконалення, реконструкцію, 

модернізацію. До інвестицій у нематеріальні активи належать інвестиції в 

придбання або створення власними силами програмного забезпечення, баз 

даних, прав користування природними ресурсами, майном, прав на знаки для 

товарів і послуг, на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав. 

Капітальні інвестиції обліковуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», 

який призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і 

нематеріальних необоротних активів. 

Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності може відбуватись як за 

рахунок коштів вітчизняних, так і за рахунок коштів іноземних інвесторів. 

Проте на сьогодні обсяги іноземних інвестицій, що надходять до України від 

іноземних партнерів, залишаються дуже низькими завдяки існуванню в країні 

напруженої економічної та політичної ситуації. Таким чином, 

капіталовкладення в основні засоби фінансуються за рахунок [4]:  

1) власних фінансових ресурсів і внутрішньогосподарських резервів 

інвесторів (чистого прибутку; амортизаційних відрахувань; заощаджень 

громадян і юридичних осіб; коштів, що виплачуються органами страхування у 

вигляді відшкодування втрат від стихійних лих, аварій тощо);  

2) позикових фінансових коштів інвесторів (банківських кредитів, 

облігаційних позик та ін.);  

3) залучених фінансових коштів інвесторів (коштів, отриманих від емісії 

акцій, пайових та інших внесків фізичних та юридичних осіб до статутного 

капіталу);  

4) грошових коштів, централізованих добровільними спілками 

(об'єднаннями) підприємств і фінансово-промисловими групами; 5) коштів 

державного бюджету, що надаються на безоплатній та платній основах; коштів 

бюджетів суб'єктів держави;  

6) коштів позабюджетних фондів (наприклад, дорожнього фонду);  

7) коштів іноземних інвесторів. 
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Початком аудиту за бажанням замовника може бути інвентаризація. При 

цьому перевіряють фактичну наявність об’єктів, придбаних в порядку 

капітальних інвестицій, технічну документацію на них, акти приймання-

передачі, інвентарні картки, їх описи, інвентарні списки на ці об’єкти за 

місцями їх надходження. 

У ході перевірки фактичної наявності нематеріальних активів, придбаних у 

порядку інвестицій, встановлюють обґрунтованість оприбуткування за 

наявністю документів, на основі яких оформлені придбані майнові права, та 

документів, які характеризують об’єкти нематеріальних активів. При 

інвентаризації об’єктів винахідницьких, авторських, патентних прав, прав на 

промислові зв’язки та корисні моделі, інших видів інтелектуальних інвестицій 

аудитор повинен переконатися в наявності охоронних документів, що 

підтверджують права підприємства на ці об’єкти, та перевірити їх 

достовірність. 

Структура джерел формування інвестиційних ресурсів подана на рисунку 

1. При виявленні нестачі об’єктів визначають причину та винних осіб, які 

повинні відшкодувати вартість нестачі. Оцінка неврахованих об’єктів, 

нематеріальних активів, придбаних у порядку інвестування, здійснюється 

відповідно до теперішньої вартості виробництва. 

Об’єктом перевірки є законність і обґрунтованість витрат по капітальних 

інвестиціях при придбанні основних засобів, відповідність їх затвердженій 

технічній документації чи способам фінансування. Встановлюють правильність 

формування початкової вартості об’єктів, що надійшли при підрядному та 

господарському способах будівництва, придбаних за плату, в результаті оренди 

(лізингу), а також правильність відображення податків при формуванні цієї 

вартості. 

Правильність віднесення витрат до капітальних інвестицій багато в чому 

залежить від чіткого їх визначення та розподілу за напрямами. Капітальні 

інвестиції на придбання обладнання включають витрати на купівлю тракторів, 

комбайнів, інших машин, транспортних засобів, сільськогосподарського 
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інвентарю, устаткування тощо. За цією групою капітальні інвестиції поділяють 

на вкладення для придбання обладнання, яке не потребує монтажу (трактори, 

комбайни, сільськогосподарські машини, автомобілі), і обладнання, що 

потребує монтажу (доїльні установки, автопоїлки та ін.). Обладнання може 

також виготовлятись у власних майстернях. Такі витрати мають 

відображуватись в обліку відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Джерела формування інвестиційних ресурсів 

 

При перевірці придбаних основних засобів з’ясовують правильність їх 

документального оформлення за напрямами придбання. Це стосується 

тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин, автомобілів, 

інвентарю, обладнання, які купують на заводах та в постачальницьких 

Інвестиційні ресурси 

Власні 

Залучені 

Асигнування 

Позикові 

1. Амортизаційні відрахування.  
2. Прибуток.  
3. Накопичення.  
4. Основні засоби.  
5. Земельні ділянки 

1. Кошти від продажу акцій організації.  
2.Кошти вищих багаторівневих об’єднань на 
безоплатній основі.  
3. Іноземний капітал у формі дольової участі при 
місцевій організації 

1. Кошти державних та місцевих бюджетів на 
безоплатній основі 

1. Внутрішні:  
а) кредити банку;  
б) облігаційні позики;  
в) кредити інвестиційних фондів та компаній.  
2. Зовнішні:  
а) прямі іноземні інвестиції;  
б) портфельні іноземні інвестиції;  
в) кредити іноземних банків
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організаціях Украгротехсервісу. Машини й обладнання отримують через 

довірену особу (експедитора, завгоспа, інженера) на основі доручення. 

Правильність оформлення документів і визначення витрат перевіряють на 

базі виписаних постачальниками рахунків, товарно-транспортних та 

податкових накладних. 

Правильність оцінки тварин, переведених в основне стадо, встановлюють з 

урахуванням способу формування основного стада продуктивної й робочої 

худоби. Основним напрямом є формування стада за рахунок молодняку, 

вирощеного у власному підприємстві. Завдання аудитора — з’ясувати 

дотримання встановленого порядку і строків переведення молодняку в основне 

стадо, дотримання Інструкції щодо обліку молодняку тварин і тварин на 

відгодівлі та наявності складеного Акта на переведення тварин із групи в групу. 

Разом із тим, аудитор перевіряє правильність оцінки тварин, переведених в 

основне стадо протягом року, її коригування та відображення відхилень в 

обліку. Тварин, переведених в основне стадо, слід оцінювати за плановою 

собівартістю живої маси або утримання їх на дату переведення, а після 

визначення фактичної собівартості живої маси тварин різницю між двома 

оцінками (плановою і фактичною) відображують методом «червоного сторно» 

(або додаткових записів) на відповідних бухгалтерських рахунках. 

Основне стадо продуктивної та робочої худоби може доповнюватися в 

результаті закупівлі племінних тварин та худоби поліпшених порід у племінних 

господарствах. Аудитор має встановити правильність документального 

оформлення виписаних племінними господарствами товарно-транспортних 

накладних, рахунків-фактур, племінних і ветеринарних свідоцтв, відповідність 

бухгалтерських записів із оприбуткування закуплених племінних тварин, 

перерахування коштів на рахунки постачальників та відображення витрат на 

формування стада цим документам, а також документам з доставки куплених 

тварин (квитанцій або рахунків транспортних організацій, авансових звітів та 

інших документів). 

Витрати на закладання та вирощування багаторічних насаджень 

обліковують у таких самих первинних документах, як і витрати на 
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вирощування сільськогосподарських культур (облікові листки трактористів-

машиністів, накладні внутрішньогосподарського призначення, акти на внесення 

добрив, пестицидів, акти на списання насіння і садивного матеріалу, дорожні 

листки та ін.). Після закінчення робіт із закладання багаторічних насаджень 

складають акти на їх прийняття і передачу в експлуатацію. Такими самими 

актами оформляють передачу молодих насаджень у використання при 

досягненні ними експлуатаційного віку. 

При перевірці правильності визначення вартості нематеріальних активів, 

придбаних у порядку інвестицій, потрібно враховувати, що вартість таких 

об’єктів формується виходячи із фактичних витрат інвестора на придбання та 

приведення їх до стану, придатного до використання. Слід звернути увагу на 

особливість формування вартості нематеріальних активів у разі їх придбання за 

плату в інших осіб і підприємств, при створенні об’єктів на підприємстві, а 

також на правильність відображення податків у вартості нематеріальних 

активів. 

Проаналізувавши значення капітальних інвестицій в умовах глобалізації 

економіки, ми дійшли висновку, що це процес, який потребує довготривалого 

вектора спрямування, а ним може виступати мета розвитку, а також шляхи її 

досягнення. 
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

КОНТРОЛЬ ФIНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

У статтi розглянуто роль та значення бюджетних установ, визначено їх 

мiсце у фiнансовiй системi країни та в системi державних фiнансiв. Розкрито 

теоретичнi засади органiзацiї проведення контролю бюджетної установи. 

Дослiджено сутнiсть органiзацiї планування контролю в бюджетних 

установах. 

Ключовi слова: бюджетнi установи, кошторис, фiнансування бюджетних 

установ, методи аналiзу, доходи бюджету, видатки бюджету, завдання 

контролю, принципи контролю. 

Основою функцiонування будь-якої держави є бюджет, який становить 

невiд’ємну частину ринкових вiдносин i одночасно концентрований вияв 

державної полiтики. Державний бюджет фактично забезпечує iснування 

держави, розвиток її економiки та культури, соцiальний захист населення тощо. 

У зв'язку з цим виникає необхiднiсть дiєвого й ефективного контролю за 

коштами державного бюджету. Водночас однiєю з основних статей витрачання 

коштiв державного бюджету є витрати на утримання бюджетних установ. Отже, 

в умовах сьогодення контроль у бюджетних установах набуває великого 

значення. 

Ефективний контроль за дiяльнiстю бюджетних установ – це, передусiм, 

найважливiший фактор змiцнення довiри суспiльства до державної влади, засiб 

їх консолiдацiї з метою забезпечення добробуту громадян i стабiльностi 

державного ладу. Звичайно, такий контроль тiльки тодi користуватиметься 

довiрою громадян, коли вiн буде об’єктивним та незалежним вiд тих органiв 

виконавчої влади, якi є розпорядниками бюджетних коштiв. Контроль є 

основним незалежним джерелом iнформацiї для виявлення причин порушень, 

що виникають у процесi управлiння державними фiнансами та державною 
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власнiстю, а також дiйовим засобом впливу для прийняття рiшень щодо 

запобiгання тих чи iнших порушень. За таких умов значення контролю в 

бюджетних установах постiйно зростає. 

Метою даного дослiдження є виявлення ефективних та актуальних методiв 

та процедур, якими необхiдно керуватись при здiйсненнi контролю бюджетних 

установ державного сектору. 

Об’єктами дослiдження є: доходи та видатки бюджетної установи, а також, 

методи та прийоми фiнансування бюджетних установ тощо. 

Бюджетний облiк i контроль як елемент iнформацiйного-аналiтичного 

забезпечення бюджетного процесу зазнав чималих змiн за двадцятирiчний 

перiод розвитку незалежної України. Так, у порядок ведення бухгалтерського 

облiку бюджетними установами було внесено окремi методологiчнi та цiлу 

низку методичних змiн: сформованi та набули чинностi новий план рахункiв 

бухгалтерського облiку в бюджетних установах та порядок його застосування; у 

межах нового плану рахункiв бухгалтерського облiку бюджетних установ 

розроблено детальну кореспонденцiю субрахункiв бухгалтерського облiку для 

вiдображення основних господарських операцiй бюджетних установ; оновлено 

методичне забезпечення облiку товарно-матерiальних цiнностей, грошових 

коштiв i власних надходжень бюджетних установ; удосконалено документи 

бухгалтерського оформлення, що використовуються в облiковому процесi 

бюджетних установ. 

Не дивлячись на те, що питання контролю фiнансування бюджетних 

коштiв є досить проблемним, їхнiм дослiдженням займались не зовсiм велика 

кiлькiсть теоретикiв та практикiв.  Так, проблеми облiку, контролю та аналiзу 

господарської дiяльностi пiдприємств та органiзацiй рiзних форм власностi 

знайшли вiдображення в наукових працях  українських вчених: М.Т. Бiлухи, 

Ф.Ф. Бутинця, К.Ф. Iзмайлової, В.П. Завгороднього, М.В. Кужельного,  

Л.А. Лахтiонової, В.Г. Лiнника, Є.В. Мниха, П.Я. Поповича, В.С. Рудницького, 

П.Т. Саблука, В.В. Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, С.I. Шкарабана,  
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Н.П. Шульги та росiйських вчених: В.Д. Андрєєва, О.М. Андронова,  

I.Т. Балабанової, П.С. Безруких, В.В. Ковальова, О.I. Ковальова, В.Ф. Палiя, 

В.П.Привалова, А.Д. Шеремета. У переважнiй частинi робiт контроль 

фiнансування бюджетних установ розглядають як iнструмент забезпечення 

централiзованого управлiння дiяльнiстю зазначених органiзацiй.  

Л. О. Гуцайлюк [1, с 68] виокремлює шiсть принципiв фiнансування 

бюджетних установ: цiльове використання бюджетних асигнувань, 

безповоротнiсть i безвiдплатнiсть, ефективне i повне використання коштiв, 

фiнансування вiдповiдно до виконання планiв, додержання режиму економiї, 

постiйний контроль. Аналогiчної думки дотримуються А. I. Георгiєва та  

А. О. Леушина. 

Н. Г. Пiгуль та О. В. Люта вважають, що реалiзацiя кошторисного 

фiнансування здiйснюється на основi принципiв плановостi, цiльового 

характеру, видiлення коштiв залежно вiд фактичних показникiв, пiдзвiтностi. У 

монографiї “Бюджет України” А. О. Єпiфанова, I. I. Д’яконової, I. В. Сала 

знаходимо такi принципи бюджетного фiнансування: обґрунтованостi величини 

витрат, чiткого цiльового використання коштiв, облiку виконання запланованих 

у бюджетi заходiв, контролю за ефективним використанням коштiв.  

Н. I. Хiмiчева та Є. В. Покачалова вказують на те, що загальними 

принципами фiнансування є: безповоротнiсть та безоплатнiсть вiдпуску 

грошових коштiв, їх цiльове i ефективне використання, дотримання фiнансової 

дисциплiни, здiйснення фiнансування вiдповiдно до виконання робiт, послуг i з 

урахуванням використання ранiше вiдпущених асигнувань [2, с. 48]. 

Аналiзуючи роботи вчених, вказаних вище, можна побачити, у дечому їх 

думки розходяться, але в загальному  можна зробити висновок, що основною 

метою контролю в бюджетних установах є забезпечення принципiв законностi, 

доцiльностi та ефективностi використання бюджетних коштiв їх 

розпорядниками,  що досягається через виконання певних завдань, наведених 

на рисунку 1. 
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Завданнями контролю в бюджетних установах є перевiрка: 

дотримання правил ведення бухгалтерського облiку i фiнансової звітності; 

дотримання соцiальних гарантiй працiвникам та платiжної дисципліни; 

вивчення органiзацiї системи внутрiшнього фiнансового контролю; 

недопущення нецiльового i неефективного використання бюджетних коштів; 
недопущення нецiльового i неефективного використання майна державної i комунальної 

власностi. 

Рисунок 1 – Основнi завдання контролю бюджетних установ 

 

Наведенi на рисунку 1 завдання контролю в бюджетних установах мають 

виконуватись з дотриманням певних принципiв, якi є пiдґрунтям ефективного 

та дiєвого контролю. Цi принципи висвiтленi на рисунку 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Принципи контролю бюджетних установ 

 

Якщо детально охарактеризувати принципи контролю в бюджетних 

установах, наведенi на рисунку 2, то можемо побачити наступне: 

Принцип незалежностi – органи, уповноваженi на здiйснення контролю, 

повиннi мати функцiональну, органiзацiйну, фiнансову незалежнiсть, необхiдну 

для об’єктивного i ефективного виконання завдань. Щодо принципу 

об’єктивностi та неупередженостi, то тут органи, уповноваженi на здiйснення 

контролю, у своїх дiях мають виходити з державних iнтересiв, дотримуватися 

професiйної етики i не повиннi зловживати наданими їм повноваженнями. 

Принцип повноти включає в себе охоплення всiєї сукупностi дiй учасникiв 

бюджетного процесу пiд час здiйснення контролю i вiдображення виявлених 

Принципи контролю в 
бюджетних установах 

незалежностi 

об’єктивностi та 
неупередженостi 

вiдповiдальностi 

публiчностi 

повноти 

обґрунтованостi 
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фактiв вчинення бюджетних правопорушень. Якщо говорити про принцип 

обґрунтованостi, то за рахунок нього результати контролю ґрунтуються на 

законодавствi та пiдтверджуються документально. Принцип публiчностi 

ґрунтується на тому, що органи, уповноваженi на здiйснення контролю, 

забезпечують доступнiсть його результатiв. I вiдповiдно принцип 

вiдповiдальностi трактує нам те, що кожен орган, уповноважений на здiйснення 

контролю, вiдповiдає за свої дiї або бездiяльнiсть. 

Варто погодитись iз I. I. Д’яконовою та її визначенням термiну контролю у 

бюджетних установах. Дане визначення трактується як контроль у бюджетних 

установах – це сукупнiсть заходiв, якi проводять уповноваженi органи з метою 

перевiрки законностi, доцiльностi та ефективностi використання бюджетних 

коштiв установою. 

Спираючись на статтю 26 Бюджетного кодексу України, слiд зазначити , 

що контроль забезпечує: 

- оцiнку управлiння бюджетними коштами ; 

- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку та достовiрнiсть фiнансової 

i бюджетної звiтностi; 

- досягнення економiї бюджетних коштiв, їх цiльового використання, 

ефективностi i результативностi в дiяльностi розпорядникiв бюджетних коштiв 

шляхом прийняття обґрунтованих управлiнських рiшень; 

- проведення аналiзу й оцiнки стану фiнансової i господарської дiяльностi 

розпорядникiв бюджетних коштiв; 

- запобiгання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення 

iнтересiв держави у процесi управлiння об’єктами державної власностi; 

- обґрунтованiсть планування надходжень i витрат бюджету [4]. 

Контрольно-ревiзiйна робота щодо фiнансової звiтностi полягає у 

перевiрцi дотримання порядку ведення бухгалтерського облiку, вiдповiдностi 

господарських операцiй законодавству України, повноти i точностi 

вiдображення господарської дiяльностi установи у фiнансовiй звiтностi. 
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Основним завданням контролю є забезпечення правильного використання i 

збереження державних ресурсiв, нефiнансових та фiнансових активiв, 

правильнiсть визначення потреби в бюджетних засобах i взяття зобов’язань, 

ефективним використанням засобiв i майна, станом i вiрогiднiстю 

бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi в органах мiсцевого 

самоврядування. 

Перше, що слiд перевiрити при аналiзi та контролi бюджетної установи - 

це кошторис. 

Кошторис бюджетної установи є основним плановим документом, який 

надає повноваження бюджетнiй установi щодо отримання доходiв i здiйснення 

видаткiв, визначає обсяг та спрямування коштiв для виконання бюджетною 

установою своїх функцiй i досягнення цiлей, визначених на рiк вiдповiдно до 

бюджетних призначень. Метою перевiрки кошторису є виявлення фактiв 

незаконного отримання та нецiльового використання бюджетних коштiв. 

Кошторис має два складники: загальний фонд, який мiстить обсяг 

надходжень iз загального фонду бюджету та розподiл видаткiв за повною 

економiчною класифiкацiєю на виконання бюджетною установою основних 

функцiй; спецiальний фонд, який мiстить обсяг надходжень зi спецiального 

фонду бюджету на конкретну мету та їх розподiл за повною економiчною 

класифiкацiєю на здiйснення вiдповiдних видаткiв згiдно iз законодавством, а 

також на реалiзацiю прiоритетних заходiв, пов’язаних з виконанням установою 

основних функцiй.  

Варто зазначити, також, етапи перевiрки кошторису бюджетної установи. 

Їх зображено на рисунку 3. Аналiзуючи данi кошторису, контролюючi органи 

можуть отримати повну картину фiнансового стану бюджетної установи. 

Також, перевiрити чи доцiльно були використанi кошти, видiленi на її 

фiнансування та iншу потрiбну їм iнформацiю, яка допоможе у формуваннi 

незалежної та достовiрної думки експерта. 
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Рисунок 3 – Послiдовнiсть перевiрки кошторису бюджетної 

установи 

 

Ведучи мову про принципи фiнансування бюджетних установ, не можна не 

зазначити, що вони складають певнi iдеалiзованi вимоги до розподiлу i 

використання коштiв у бюджетнiй сферi, яких важко, а iнколи – й узагалi 

неможливо досягти. Наприклад, дотримуватися економiчної обґрунтованостi 

буває достатньо складно через наявнiсть прогнозних показникiв при 

розрахунках потреби у надходженнях фiнансових ресурсiв; ефективнiсть й 

результативнiсть встановити проблематично через вiдсутнiсть бiльш-менш 

вдалих методик обчислення комплексу показникiв, пов’язаних iз ефективнiстю 

дiяльностi бюджетних установ тощо. Однак встановленi принципи важливi 

саме як абсолютизованi орiєнтири, максимальна вiдповiднiсть яким дозволяє 

забезпечити злагоджене функцiонування бюджетного процесу в країнi. 

З метою удосконалити органiзацiю бухгалтерського облiку необхiдно 

пiдвищити його оперативнiсть i аналiтичнiсть. Для цього треба впорядкувати, 

унiфiкувати й стандартизувати процес документування. 

 

Послiдовнiсть перевiрки кошторису 
бюджетної установи 

І ЕТАП Перевiрка наявностi затвердженого кошторису 
бюджетної установи та правильностi його складання 

II ЕТАП Перевiрка дотримання законодавчих вимог щодо 
виконання кошторису 

III ЕТАП Перевiрка правильностi внесення змiн до кошторису та 
плану асигнувань бюджетної установи 

IV ЕТАП Перевiрка достовiрностi даних, внесених у звiт 
бюджетної установи 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «БРІЗ-Т» 

У статті висвітлена сутність фінансового стану, наведені основні показники 

оцінки та прийоми аналізу фінансового стану підприємства. Також наведено 

результати аналізу фінансового стану ТОВ «Бріз-Т» та визначено шляхи його 

покращення. 

Ключові слова: аналіз, коефіцієнт, ліквідність, платоспроможність, методи 

та показники фінансового стану, фінансова звітність, фінансовий стан. 

В сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану – необхідна 

складова процесу управління підприємством. Практичною реалізацією даного 

напрямку фінансового аналізу є, перш за все, виявлення можливостей 

підвищення ефективності функціонування підприємства, визначення 

перспектив його подальшого розвитку. 

Сьогодні особливо важливого значення набуває аналіз та шляхи 

покращення фінансового стану підприємства. На багатьох підприємствах 

України поширеною причиною нестабільної діяльності та кризових явищ є 

незадовільна структура капіталу та нестача оборотних коштів. У таких 
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випадках основним напрямком діяльності управлінського складу підприємства 

має бути розробка і впровадження ефективних заходів щодо поліпшення 

фінансового стану суб’єкта господарювання. Попередження розвитку 

негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за умови 

постійного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний 

рівень показників фінансового стану.  

Для оцінки фінансового стану підприємства розроблено безліч методик 

поглибленого аналізу та експрес-аналізу, які ґрунтуються на використанні 

абсолютних та відносних показників. Такі методики надають можливість 

виявити проблемні напрями в діяльності підприємства і досліджувати причини, 

які їх зумовили [8, с. 552]. 

Фінансовій аналіз є досить важливим для функціонування кожного 

підприємства. Саме тому досить багато вітчизняних та зарубіжних вчених 

присвячують свої роботи цій темі, серед яких доцільно виділити праці Багрова 

В.П., Баканова М.І., Бойчика І.М., Бугая В.З., Бутинця Ф.Ф., Гончарова А.Б., 

Грабовецького Б.Є., Єлейка Я.І., Коробова М.Я., Коюди  П.М.,  

Лахтіонової Л.А., Мниха Є.В., Поддєрьогіна А.М., Подолянської В.О.,  

Руденко Л.В., Савицької Г.В., Самовженко Т.С., Селезньової С.Н.,  

Семенова А.Г., Сіменко І.В., Чупіса А.В., Шеремета А.Д. та інші.  

Метою статті є дослідження теоретико-методичних аспектів аналізу 

фінансового стану підприємства та формування обґрунтованих висновків щодо 

його покращення. 

Економіка України як елемент всесвітньої системи є однією з її 

найслабших ланок та є сильно уразливою до кризових явищ. Це відзначається 

на становищі кожного підприємства та громадянина загалом. В цих умовах 

економічної нестабільності кожне підприємство повинно детальніше 

аналізувати свою діяльність задля швидкого виявлення загрози банкрутства та 

вияву шляхів стабілізації свого економічного становища. Для цього 

використовується фінансовий аналіз діяльності підприємства [6, с. 662].  
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Фінансовий аналіз – спосіб акумулювання, трансформації та використання 

зібраної інформації фінансового характеру, яка має на меті надання оцінки 

ретроспективному і перспективному фінансовому стану підприємства; 

розкриття ймовірних темпів розвитку господарства з позицій їх фінансового 

забезпечення; передбачення положення підприємства на ринку капіталу. 

Можна виділити такі основні сфери оцінки фінансового аналізу на 

підприємстві: 

1. Майновий та фінансовий стан підприємства; 

2. Стан ризику діяльності підприємства як наявність перспективи 

розрахунку своїх зобов’язань перед третіми особами; 

3. Оцінка достатності власного капіталу для поточного функціонування 

діяльності підприємства і довгострокових інвестицій; 

4. Наявність потреби в додаткових джерелах фінансування та їх 

раціональне залучення; 

5. Здатність підприємства до примноження власного капіталу та його 

раціонального розподілу та використання; 

6. Доцільність вибору тих чи інших інвестицій тощо [4, с. 84]. 

Інформаційною базою для розрахунку даних показників фінансового 

аналізу є дані річної фінансової звітності підприємства: Баланс, Звіт про 

фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, 

дані статистичної звітності та інші оперативні дані підприємства [2, с. 211]. 

Щодо методики аналізу фінансового стану, то найбільш доцільним є 

виділення попереднього (експрес-аналізу) та поглибленого (деталізованого) 

аналізу. В загальному вигляді методика експрес-аналізу звітності передбачає 

оцінку складу ресурсів, їх структури, фінансових результатів господарювання, 

ефективності використання власних та залучених коштів. Зміст експрес-аналізу 

полягає у відборі невеликої кількості найбільш суттєвих і порівняно 

нескладних у розрахунку показників і постійному відстежуванні їх динаміки. 

Методика поглибленого аналізу фінансового стану передбачає наступні 

етапи: 

 попередній огляд економічного і фінансового стану підприємства; 
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 оцінка та аналіз економічного потенціалу підприємства (оцінка 

майнового та фінансового стану); 

 оцінка та аналіз результативності фінансово-господарської діяльності 

підприємства (оцінка основної діяльності, аналіз рентабельності, оцінка стану 

на ринку цінних паперів) [1, с. 384]. 

Для висвітлення методичних аспектів аналізу фінансового стану 

підприємства нами використовувались дані фінансової звітності ТОВ «Бріз-Т» 

за 2016-2018 рр. 

У таблиці 1 наведено аналіз результатів фінансово-господарської 

діяльності за 2016 – 2018 роки ТОВ «Бріз-Т» . 

Таблиця 1 – Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 

ТОВ «Бріз-Т» за 2016-2018 рр. (тис.грн.) 

Стаття Роки Відхилення 2018 р. 
(+/-) від 

2016 2017 2018 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
Дохід (виручка) від реалізації 
(товарів, робіт, послуг) 

13433 15882 17934,5 4501,5 2052,5 

Собівартість реалізованої продукції 10451 12192 13295 2844 1103 
Інші операційні доходи 228 292 4998 4770 4706 
Адміністративні витрати 499 625 - -499 -625 
Витрати на збут 2075 2755 - -2075 -2755 
Інші операційні витрати 344 297 - -344 -297 
Фінансовий результат від 
операційної діяльності (прибуток) 

292 305 - -292 -305 

Інші фінансові доходи - - - - - 
Фінансові витрати 3 - - -3 - 
Інші витрати - - 97 97 97 
Фінансовий результат до 
оподаткування 

289 305 143,6 -145,4 -161,4 

Витрати з податку на прибуток 52 55 28,8 -23,2 -26,2 

Чистий фінансовий результат 
(прибуток) 

237 250 114,8 -122,2 -135,2 

З проведеного аналізу, можна зробити висновок, що чистий прибуток у 

2018 році зменшився на 135,2 тис грн., порівняно з попереднім 2017 роком. Це 

пов’язано зі збільшенням собівартосі на 1103 тис. грн., та збільшенням виручки 

від реалізації на 2052,5 тис. грн., порівняно з 2017 роком. На зменшення 
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фінансового результату від опереційної діяльності в 2018 році, порівняно з 2017 

роком, на 305 тис. грн. вплинуло зменшення інших операційний витрат на 297 

тис. грн. Також спостерігається зменшення витрат на збут на 2755 тис. грн., та 

адміністративних витрат на 625 тис. грн. Щодо інших операційних доходів, то 

вони збільшилися на 4706 тис. грн., у порівнянні з попереднім 

роком.Проаналізувавши всі зміни в структурі формування чистого прибутку у 

динаміці за 2016-2018 роки можна зробити висновок, що підприємство на 

даний момент не несе збитків. 

Далі нами досліджено показники діяльності ТОВ «Бріз-Т» за 2016-2018 

роки з точки зору комплексного аналізу. Необхідно провести горизонтальний та 

вертикальний аналіз активів підприємства та джерел їх утворення. 

Вертикальний та горизонтальний аналіз активів ТОВ «Бріз-Т» за 2016 - 2018 

роки наведено у таблиці 2. 

За розрахованими даними нами сформовані такі висновки:  

1. Загальна вартість активів підприємства за 2016-2017 рр. має тенденцію 

зменшення на 1453 тис. грн., у 2018 р. вона також зменшилася на 111 тис. грн. 

Загалом, цей показник має стабільно високий рівень та відповідає нормативу;  

2. Вартість необоротних активів за 2017 р. зменшилась на 3 тис. грн. У 

2018 р. цей показник збільшився на 149,8 тис. грн., що вказує на здороження 

вартості основних фондів за цей рік та їх оновлення. Це свідчить про стійкий 

фінансовий стан підприємства. 

3. Вартість оборотних активів підприємства за 2018 р. зменшилася на 260,8 

тис. грн. та на 1450 тис. грн. за 2017 р. 

4. Матеріальні оборотні активи мають не стабільну вартість, але 

підприємству вистачає активів, які використовуються у якості сировини, 

матеріалів та ін. для виробництва продукції;  

5. Дебіторська заборгованість за 2017 рік збільшилася на 284 тис. грн., а у 

2018 р. цей показник зменшився на 24,9 тис. грн., тобто у ці роки дебітори 

поспішали платити підприємству по своїм боргам; 
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6. Грошові кошти та їх еквіваленти за 2017-2018 рр. зменшилися на 24,4 

тис. грн. Зменшення цього показника має негативні наслідків для роботи 

підприємства. 

7. Інші оборотні активи за цей період значно зменшилися на 38,4 тис. грн., 

що спричинено економією ресурсів підприємства. 

Таблиця 2 – Аналіз динаміки та структури активів ТОВ «Всесвіт» за 

2016-2018 рр (тис. грн.) 

№ Показники 2016р 2017р 2018р Відхилення 
2017/2016 

Відхилення 
2018/2017 

абсол.,
тис.грн.

віднос- 
не, % 

абсол., 
тис.грн. 

віднос-
не, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Активи підприємства, всього, 

тис. грн. 
7420 5967 5856 -1453 -19,58 -111 -1,86 

2 Необоротні активи, тис. грн. 630 627 776,8 -3 -0,48 149,8 23,89 

 - у % до всіх активів 8,49 10,51 13,26 - - - - 
3 Оборотні активи, тис. грн. 6790 5340 5079,2 -1450 -21,35 -260,8 -4,88 
 - у % до всіх активів 91,51 89,49 86,73 - - - - 

3.1 Матеріальні оборотні активи, 
тис. грн. 

1732 2049 1875,9 317 18,39 -173,1 -8,45 

 - у % до всіх активів 23,34 34,34 32,03 - - - - 
3.2 Дебіторська заборгованість,  

тис. грн. 
2823 3107 3082,1 284 10,06 -24,9 -0,8 

 - у % до всіх активів 38,04 52,07 52,63 - - - - 
3.3 Грошові кошти та їх 

еквіваленти, тис. грн. 
62 142 117,6 80 129,03 -24,4 -17,18

 - у % до всіх активів 0,83 2,38 2,01 - - - - 
3.4 Інші оборотні активи, тис. 

грн. 
2173 42 3,6 -2131 -98,07 -38,4 -91,43

 - у % до всіх активів 29,28 0,70 0,06 - - - - 

 

Вертикальний та горизонтальний аналіз джерел утворення підприємства 

наведено у таблиці 3. 

По розрахункам показників сформуємо такі висновки:  

1. Загальна вартість джерел утворення активів має тенденцію зменшення 

на 1453 тис. грн. за 2017 р. та 111 тис. грн. за 2018 р. Цей показник говорить 

про фінансову стійкість та динамічну роботу підприємства у цей період. 
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Таблиця 3 – Аналіз динаміки та структури джерел утворення активів 

ТОВ «Всесвіт» за 2016-2018 рр. (тис. грн.) 

№ Показники 2016 2017 2018 Відхилення 
2017/2016 

Відхилення 
2018/2017 

абсол., 
тис.грн.

віднос- 
не, % 

абсол., 
тис.грн. 

віднос-
не, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Джерела утворення 

активів, всього, тис. 
грн.. 

 
7420 

 
5967 

 
5856 

 
-1453 

 
-19,58 

 
-111 

 
-1,86 

2 Власний капітал, тис. 
грн. 

2433 3240 3134 807 33,17 -106 -3,27 

 - у % до всіх джерел 
утворення активів 

32,79 54,30 53,52 - - - - 

4 Поточні зобов’язання, 
тис. грн. 

4987 2727 2720,7 -2260 -45,32 -6,3 -0,23 

 - у % до всіх джерел 
утворення активів 

67,21 45,70 46,46 - - - - 

4.1 Кредити банків, тис. 
грн. 

600 - 1500 -600 - 1500 - 

4.2 Кредиторська 
заборгованість, тис. грн. 

 
4387 

 
2727 

 
969,7 

 
-1660 

 
-37,84 

 
-1757,3 

 
-64,44 

 у % до поточних 
зобов’язань 

87,97 100 35,64 - - - - 

 

2. Власний капітал підприємства у 2017 р. зріс на 807 тис. грн., а у 2018 р. 

він зменшився на 106 тис. грн. Власний капітал - це частина в активах 

підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань, тобто цей 

показник говорить про стабільність отримання прибутку підприємством за 

2016-2018 роки.  

3. Довгострокові зобов’язання і забезпечення протягом 2016-2018 рр. 

відсутні – це позитивне явище у балансі підприємства, оскільки вони свідчать 

про утворення у підприємства довгострокової кредиторської заборгованості 

перед банками, інших довгострокових фінансових зобов'язань, відстрочених 

податкових зобов'язань, інших довгострокових зобов'язань [7, с. 163]. 

4. Поточні зобов’язання підприємства зменшилися на 2260 тис. грн. у 2017 

р. та на 6,3 тис. грн. у 2018 р. 

5. Кредити банків у 2018 р. відсутні на підприємстві, що є сприятливою 

обставиною і говорить про самозабезпечення підприємства.  
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6. Кредиторська заборгованість у 2017 році зменшилася на 1660 тис. грн., 

тобто є значною для підприємства, а у 2018 році кредиторська заборгованість 

зменшилася на 1757,3 тис. грн., це свідчить про те, що підприємство має значну 

заборгованість перед своїми постачальниками та підрядниками та затримує 

оплату.  

7. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для 

продажу, та групами вибуття у 2016-2018 рр. на підприємстві відсутні. 

Після ознайомлення з балансом і аналізу структури активів та пасивів 

балансу підприємства необхідно проаналізувати показники, що характеризують 

фінансову діяльність підприємства більш детально. Вся сукупність таких 

показників може бути наведена у вигляді таких груп, що характеризують: 

платоспроможність (фінансову стійкість); ліквідність; ділову активність; 

рентабельність [3, с. 240]. 

Обсяг виробництва, його ефективність зумовлюють розмір, склад та 

структуру фінансових ресурсів підприємства. У свою чергу, від величини 

фінансових ресурсів залежить зростання виробництва та соціально-

економічний розвиток підприємства. Наявність фінансових ресурсів, їх 

ефективне використання визначають фінансове благополуччя підприємства: 

платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість. 

Пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення 

найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набуває важливого 

значення в роботі фінансових служб підприємства за умов ринкової економіки. 

Можливими джерелами фінансування для ТОВ «Бріз-Т» є: 

 власний нерозподілений прибуток; 

 доходи від вкладень на депозитні рахунки банків; 

 доходи від надання кредитів і позик іншим підприємствам; 

 кредити в банку з мінімальними процентними ставками, щоб не 

збільшити фінансовий стан підприємства; 

 позики в інших підприємств на вигідних умовах; 

 залучення інвестицій шляхом залучення нових засновників підприємства 

й інших. 
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Для поліпшення оцінки фінансового стану підприємства ТОВ «Бріз-Т» 

можна запропонувати наступні шляхи: 

 реалізацію продукції з негайною оплатою; 

 отримання дебіторської заборгованості; 

 продаж резервних грошових активів; 

 продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів); 

 отримання банківських кредитів; 

 залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків; 

 використання циклічної виписки рахунків для підтримання 

одноманітності операцій; 

 страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними 

боргами; 

 ігнорувати дебіторів з високим ризиком, наприклад, якщо покупці 

належать до країни чи галузі, що переживають істотні фінансові труднощі. 
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АУДИТ ПЛАТЕЖІВ, ПРОЦЕДУР ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядаються методики оцінки нематеріальних активів та 

об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ), проводиться аналіз підходів і 

методів їх оцінки, визначено особливості різних методик та умови їх 

застосування.  

Ключові слова: нематеріальні активи, паушальний платіж, інтелектуальна 

власність, роялті, ліцензія, ноу-хау.  

Постановка проблеми. Утвердження інноваційної моделі розвитку 

економіки України та забезпечення сталого економічного зростання, 

визначеного стратегією економічного і соціального розвитку України на 2015–

2020 роки неможливе без підвищення технологічного рівня підприємств 

завдяки прогресивним науково-технічним досягненням, розробки державної 

системи управління використанням наукоємної продукції з високою доданою 

вартістю, створення відповідних передумов для інноваційної діяльності. У 

зв’язку з цим важливого значення набуває розробка методологічних основ та 

методичних прийомів визначення науково–технологічних пріоритетів, 

концептуальних засад раціоналізації структурних зрушень в промисловості, 

підвищення попиту на інновації і трансферу наукоємних технологій у 

виробництво.  
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Глибокі якісні перетворення потребують відповідних методичних підходів 

і методів регулювання структурних змін в контексті інноваційних процесів, 

методологічних принципів розбудови економіки знань, створення баз знань із 

нових технологій, наукових робіт, патентів та ліцензій, узгодження 

взаємозв’язків “інтелектуальний капітал – трансфер наукоємних технологій – 

промисловий капітал”. В умовах становлення ринкової економіки підґрунтям 

позитивних зрушень на основі інновацій є розробка механізмів комерціалізації 

конкурентноздатної наукоємної продукції, її безперервне вдосконалення на 

шляху до ринку, формування інноваційної інфраструктури для передачі її до 

сфери виробництва, стимулювання цього процесу з боку держави.  

Виникає необхідність розробки методів оцінки нематеріальних активів як 

результату діяльності інтелектуального потенціалу, принципів побудови 

комунікаційної інфраструктури і механізмів трансферу наукоємної продукції, 

узгодження інтересів учасників інноваційної діяльності з метою інтеграції 

фундаментальної та прикладної науки, залучення фінансових ресурсів частки 

доданої вартості, одержаної від використання наукових надбань та 

нарощування науково-технічного потенціалу. 

Постановка задачі. Метою даної статті є системний аналіз підходів до 

оцінки вартості нематеріальних активів та методів оцінки об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Аналіз останніх досліджень. За останні десятиліття нематеріальні активи 

та інтелектуальна власність стала об’єктом дослідження для багатьох 

зарубіжних вчених, серед яких: Е.Брукінг, Т.Давенпорт, Л.Едвінссон, 

А.Козирєв, Б.Лев, Б.Леонтьєв, В.Ф. Палій, І. Просвіріна, Л. Прусак, П. Саліван, 

К., Е. Свейбі, Т. Стюарт. Значний внесок у становлення науки про 

інтелектуальну власність зробили українські науковці О. Бутнік-Сіверський,  

О. Грішнова, В. Денисюк, Б. Заболоцький, А. Колот, Я.Крупка, Л. Ловінська,  

В. Трусевич, С. Удовиченко, А. Чухно та інші. Однак більшість праць була 

присвячена сутності інтелектуальної власності, аналізу її складу, ролі та місця в 

сучасній економіці. Для подальших досліджень потрібно вирішити проблему 

оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності та нематеріальних активів. 
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Виклад основного матеріалу. Світова практика виробила два основних 

види ліцензійних платежів: паушальний платіж і роялті. Можливі також 

комбіновані (змішані) платежі. 

Паушальний платіж являє собою фіксовану суму, що визначається в тексті 

ліцензійного договору та сплачується як одноразово, так і частками, але 

обов’язково на початковій стадії дії ліцензійного договору. На жаль часто 

ототожнюються поняття „паушальний” платіж із поняттям „одноразовий” 

(початковий) платіж, який є своєрідним авансом ліцензіару та передбачається 

більшістю ліцензійних договорів. Паушальний платіж застосовується у тих 

випадках, коли ліцензіатом є фірма, невідома на ринку, і є сумніви, чи вдасться 

їй налагодити успішний випуск і комерційну реалізацію ліцензійної продукції, 

а також у випадках, коли вкрай складно проконтролювати обсяг випуску 

ліцензійної продукції (ліцензіар може просто не отримати необхідних даних). 

Роялті являють собою періодичні відрахування, що ліцензіат сплачує 

протягом усього строку дії ліцензійного договору: це своєрідна форма участі 

ліцензіара в прибутку ліцензіата, під час якої ліцензіат, одержуючи реальний 

прибуток від переданої йому технології, має поділитися з ліцензіаром 

визначеною в ліцензійному договорі частиною додаткового прибутку, 

одержаного від використання предмета ліцензії. Роялті (Ср ) можуть бути 

різними (від 10 до 35 % додаткового прибутку ліцензіата), але оптимальним або 

„справедливим” розміром роялті вважають 20–25 % додаткового прибутку 

ліцензіата. 

Розмір роялті можна визначити за формулою: 

,БРСр   

де Ср  – розмір роялті у грошових одиницях у звітному періоді; 

Б  – база роялті у грошових одиницях; 

Р  – ставка роялті, %. 

За базу роялті можуть прийматися прибуток ліцензіата або його 

додатковий прибуток від використання предмета ліцензії, а також обсяг 

продажу, собівартість, ціна ліцензійної продукції. Для ліцензіара найбільш 
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вигідною  базою роялті є прибуток ліцензіата. Але розмір прибутку ліцензіата 

залежить від різних чинників, зокрема обґрунтованої цінової політики 

ліцензіата, правильно сегментованого ринку, правильного вибору каналів збуту 

ліцензійної продукції тощо. Очікуваний прибуток можуть знизити й такі 

начебто „дрібниці” як невдала рекламна компанія, невірно обраний товарний 

знак тощо. Тому, на наш погляд, за базу роялті слід приймати ціну ліцензійної 

продукції. 

Нижня межа ставки роялті буде відповідати мінімальній розрахунковій 

ціні ліцензії, на яку може погодитися ліценіар, щоб покрити витрати, що 

пов’язані з продажем ліцензії, в тому числі витрати на проведення 

маркетингових досліджень, виплату винагороди авторам ОІВ та інших 

технічних нововведень, що передаються ліцензіату. Верхня межа ставки роялті 

буде відповідати максимальній розрахунковій ціні ліцензії, на яку може 

погодитися ліцензіат, враховуючи найкращий з альтернативних варіантів щодо 

придбання ліцензії (придбання ліцензії на альтернативну технологію, 

проведення власних НДДКР, перехід на випуск іншої продукції тощо). Після 

встановлення діапазону можливих ставок роялті взаємовигідна для сторін 

ліцензійного договору ставка роялті остаточно визначається з урахуванням: 

наявності або відсутності правової охорони предмета ліцензії; обсягу переданих 

прав, в тому числі якістю упорядкування формули винаходу, обсяги переданої 

технічної документації, результати аналізу комерційних умов конкурентних 

пропозицій тощо. 

Найбільш високі ставки роялті – до 30 % застосовуються якщо предмет 

ліцензії надійно захищений пакетом охоронних документів у різних країнах 

світу. Продаж незапатентованої розробки, як правило, автоматично знижує 

ставку роялті, адже зберегти в таємниці незахищену інформацію сьогодні 

важко. Саме тому ліцензія на „ноу-хау” у світовій практиці найчастіше лише 

доповнює ліцензію на використання ОІВ, який має правову охорону. 

На визначення ставки роялті також впливають вид та строк дії 

ліцензійного договору, більш високі ставки роялті (1–2%) приймають для 
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повної та виключної ліцензії у порівнянні з простою ліцензією. При цьому 

процент відрахувань тим менше, чим більше строк дії ліцензійного договору. 

Ще одним фактором, що впливає на ставку роялті є можливість успішного 

використання ліцензіатом предмета ліцензії, яка обумовлюється не лише 

технічними характеристиками предмета ліцензії, а й очікуваною ємністю 

внутрішнього та зовнішнього ринків (більша ємність внутрішнього та 

зовнішнього ринків відповідає меншій долі прибутку ліцензіару). Про 

перспективу успішного використання предмета ліцензії може свідчити й ділова 

репутація ліцензіата. Якщо ділова репутація ліцензіата висока, його позиції на 

переговорах щодо укладення ліцензійного договору посилюються. Тут 

приймається до уваги й загальний рівень організації виробництва, й 

компетентність персоналу ліцензіата, його виробничі можливості (необхідне 

устаткування, інструмент, робоча сила, матеріально–технічне постачання) 

стосовно вимог до виробництва ліцензійної продукції зменшує ступінь ризику 

й одночасно збільшує розмір ліцензійної винагороди навіть при більш низькій 

ставці роялті. 

Велике значення при визначенні ставок роялті має група факторів, що 

враховують витрати ліцензіата на освоєння предмета ліцензії, серед яких 

звичайно розглядається розмір капітальних вкладень в освоєння предмета 

ліцензії та термін їх повернення, витрати на НДДКР для адаптації предмета 

ліцензії до умов виробництва ліцензійної продукції ліцензіатом, та придбання 

необхідного устаткування тощо. Значні капітальні вкладення відповідатимуть 

значному ризику ліцензіата щодо освоєння ліцензійної продукції і, відповідно, 

його праву на більшу долю прибутку в порівнянні з ліцензіаром. 

При визначенні ставок роялті необхідно враховувати також обсяги 

виробництва і реалізації ліцензійної продукції та можливість контролю за її 

випуском. Ставка роялті автоматично підвищується, якщо контроль за 

випуском ліцензійної продукції утруднено. До цих чинників безпосередньо 

примикають і можливість експорту ліцензійної продукції, заміщення імпорту, 

обсяг держзамовлення на виробництво такої продукції (серійне, малосерійне, 
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індивідуальне), попит та пропозиція на ринках, наявність конкурентів. При 

цьому максимальні значення ставки роялті слід прийняти для ліцензійної 

продукції, виробництво якої являє собою малу серію та індивідуальний 

характер, а мінімальні – для продукції масового виробництва. 

Не менш важливим фактором у визначенні ставки роялті становитиме 

загальна економічна політика, зокрема ліцензійна стратегія фірми–ліцензіара. 

При визначенні ціни ліцензії більшість фірм–ліцензіарів виходять з аналізу 

прибутку, який може одержати ліцензіат від використання предмета ліцензії, не 

приймаючи до уваги можливі супроводжувальні продажі, які знаходяться поза 

технічною нішею, що покривається наданою ліцензією. Проте, 

супроводжувальні продажі можуть бути значним ціноутворюючим фактором. 

Так, наприклад, продаж запатентованих мобільних телефонів може викликати 

продажі відповідних послуг, при цьому прибуток від продажу самих мобільних 

телефонів і, відповідно, розмір ліцензійної винагороди може бути дуже 

незначним у порівнянні з прибутками, що будуть одержані від реалізації 

пов’язаних з цим послуг. Іншими словами, у разі виваженої ліцензійної 

стратегії фірми–ліцензіара продаж ліцензії – це лише перший та необхідний 

крок для виходу на ринок щодо надання відповідних послуг, технічної 

допомоги, постачання комплектуючих устаткування, обладнання, матеріалів, 

передача поліпшень та удосконалення тощо. 

Ставка роялті у міжнародній практиці торгівлі ліцензіями визначається, як 

правило, емпіричним шляхом на підставі інформації про ліцензійні угоди щодо 

об’єктів-аналогів, а також угоди, укладені ліцензіаром раніше з іншими 

партнерами та встановлених для різних галузей промисловості так званих 

„стандартних” ставок роялті, або Рекомендацій, де наведені значення ставок 

роялті як відсоток від ціни ліцензійної продукції. 

При цьому варто зауважити, що при нормі рентабельності 25% ставка 

роялті, яка дорівнюватиме 6 % від ціни ліцензійної продукції, відповідатиме 

ставці роялті, що дорівнюватиме 30% від прибутку, очікуваному від 

використання предмету ліцензії. 
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Якщо ставка роялті, визначена емпіричним шляхом, знаходиться в 

заздалегідь визначеному діапазоні узгодження остаточного розміру ставки 

розміру з партнером значно полегшується. 

Перевагою даного методу є його відносна простота, а недоліки – відірвані 

від конкретних практичних ситуацій. Оскільки специфічні умови й особливості 

нових ліцензійних договорів можуть різко відрізнятися від старих, що не можна 

ігнорувати, інакше необґрунтованих ставок роялті не уникнути. 

Процедура та оформлення результатів оцінки. Процедура оцінки вартості 

ІВ, як правило, містить такі етапи: 

– знайомство з оцінюваним ОІВ та інтерв’ю з його володільцем; 

– дослідження відповідного сегменту ринку; 

– визначення вартості оцінюваного об’єкта та підготовка експертного 

висновку. 

Результати оцінки вартості ІВ (НА) відображаються в Звіті про оцінку 

вартості інтелектуальної власності (нематеріальних активів). Згідно з 

Міжнародними стандартами оцінки звіт про оцінку має містити: 

– ідентифікацію оцінюваного об’єкта, незалежно від того, чи має він 

правову охорону; 

– опис оцінюваного об’єкта та обґрунтування найбільш ефективного його 

використання; 

– мету оцінки та чітку й однозначну дефініцію вартості, яка визначалася; 

– обґрунтування вибору підходу та методів, що були застосовані під час 

оцінки; 

– досить інформації для адекватного тлумачення Звіту, в тому числі: збір 

та аналіз інформації, необхідної для оцінки відповідно до вибраних підходів, 

чітке роз’яснення фактів, які не могли бути відомими потенційним покупцям на 

дату оцінки, але стали відомими під час оцінки; опис всіх зроблених припущень 

та їх мотивоване обґрунтування тощо; 

– будь–яку інформацію, яка б сприяла адекватному розумінню Звіту; 

– обмеження щодо використання Звіту; 
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– розрахунки щодо вартості оцінюваного об’єкта та їх інтерпретацію, 

тобто обґрунтоване узгодження розрахованих величин вартості, отриманих в 

результаті використання різних підходів до оцінки (при цьому кінцевим 

результатом оцінки може виступати як єдине число, отримане шляхом 

узгодження обчислених різними способами значень вартості, так і діапазон 

величин, в якому може знаходитись значення ринкової вартості оцінюваного 

об’єкта; 

– інформацію про особу, яка здійснювала оцінку (копію сертифікату); 

– дату оцінки; 

– додатки, на які йде посилання у Звіті.  

Звіт підписується особою, що здійснювала оцінку. У випадках, 

передбачених законодавством, Звіт про оцінку погоджується з Фондом 

Державного майна України. 

Вимоги щодо підготовки та оформлення висновку про експертну оцінку 

вартості інтелектуальної власності визначає Закон України „Про наукову та 

науково–технічну експертизу” та положення про організацію та проведення 

наукової та науково–технічної експертизи. 

Висновки. Для визначення ціни ліцензії найбільш поширено 

використовуються три основні методики: глобальна, аналітична та 

експериментальна. 

Світова практика виробила два основних види ліцензійних платежів: 

паушальний платіж і роялті та комбіновані (змішані) платежі. 

Паушальний платіж являє собою фіксовану суму, що визначається і 

сплачується на початковій стадії дії ліцензійного договору як одноразово так і 

частками.  

Роялті являють собою періодичні відрахування, що ліцензіат сплачує 

протягом усього строку дії ліцензійного договору. Одержуючи реальний 

прибуток від переданої йому технології він має поділитися з ліцензіаром 

визначеною в ліцензійному договорі частиною додаткового прибутку, 

одержаного від використання предмета ліцензії. 
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За базу роялті можуть прийматися прибуток ліцензіата або його 

додатковий прибуток від використання предмета ліцензії, а також обсяг 

продажу, собівартість, ціна ліцензійної продукції. Нижня межа ставки роялті 

буде відповідати мінімальній розрахунковій ціні ліцензії, на яку може 

погодитися ліценіар, верхня межа ставки роялті буде відповідати максимальній 

розрахунковій ціні ліцензії, на яку може погодитися ліцензіат.  
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТАРИ ТА ТАРНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ПІДПРИЄМСТВА  

В статті досліджено методику аналізу ефективності використання тари та 

тарних матеріалів в процесі ведення операційної діяльності підприємства. 

Узагальнено модель аналізу стану та руху тари, яка дає змогу налагодити 

систему ефективного внутрішнього контролю. 

Ключові слова: тара, тарні матеріали, модель аналізу, якісні та кількісні 

зміни. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. У сучасних умовах діяльності більшості підприємств 

типовим наслідком кризових явищ їх економічного розвитку стала гостра 

недостача необхідного обсягу виробничих запасів, що істотно позначається на 

ефективності їх господарювання. Тому одне із найактуальніших завдань у 

забезпеченні підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства на 

сучасному етапі – суттєве вдосконалення управління їх виробничими запасами, 

у тому числі й тарою. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні питання 

щодо аналізу процесу постачання матеріальних цінностей у різні часи 

досліджували такі вчені у сфері бухгалтерського обліку: А. Г. Богач,  

З. В. Гуцайлюк, М. О. Данилюк, Я. Д. Крупка, Є. В. Мних, А. А. Пилипенко,  

О. Б. Пугаченко, М. С. Пушкар, П. Л. Сук, В. Г. Швець та ін.  

Формулювання цілей статті. Метою статті виступило теоретичне 

дослідження аналізу ефективності використання тари та тарних матеріалів та 

розробка моделі їх аналізу стану та руху.  

Виклад основного матеріалу. Повнота і оперативність аналізу 

господарської діяльності залежать від його інформаційної бази. Постійним 

джерелом аналізу є єдиний і безперервний потік інформації про господарсько-

фінансову діяльність підприємства. Єдність інформаційного потоку, уніфікація 

носіїв економічної інформації забезпечується єдністю бухгалтерського, 

статистичного і оперативного обліку. 

Джерела, що створюють загальний інформаційний потік для аналізу витрат 

обігу торговельного підприємства, можна поділити на планові, облікові та 

позаоблікові [1]. 

До планових джерел відносяться бізнес-план, поточний фінансовий план 

підприємства. В процесі аналізу, окрім даних прийнятого плану або інших 

фіксованих зобов’язань, застосовується нормативний матеріал, що міститься в 

законодавчо затверджених інструкціях, типових положеннях. 

До облікових джерел аналізу наявності та руху тари відносяться: 

- бухгалтерський облік і звітність; 

- статистична звітність; 

- оперативний облік і звітність; 

- вибіркові звітні дані. 

При всій корисності і необхідності оперативного і статистичного обліку 

головну, домінуючу роль в інформаційній системі підприємства відіграє 

бухгалтерський облік. Ця роль витікає із його особливостей:   

- в бухгалтерському обліку підприємство відображається як система 

різнорідних, але взаємопов’язаних об’єктів - майна, його джерел і змін останніх 

в результаті господарювання; 
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- бухгалтерський облік суворо документальний, тобто кожний запис в 

ньому проводиться тільки на підставі правильно складених і оформлених 

документів; 

- бухгалтерська інформація дає суцільну, без яких-небудь пропусків, 

картину бізнесу і, отже, володіє найбільшою повнотою порівняно з 

дискретними оперативним і статистичним обліками [3].  

Бухгалтерський облік не лише відображає наявність та рух тари та тарних 

матеріалів, але й впливає на них. Будучи частиною системи управління, він дає 

важливу інформацію, яка дозволяє контролювати і аналізувати ці предмети. 

Для того, щоб правильно управляти підприємством, тобто матеріальними, 

фінансовими і трудовими ресурсами, необхідні визначені показники або 

коефіцієнти, за допомогою яких можна проаналізувати діяльність підприємства 

в минулому, спланувати на майбутнє і на основі яких приймаються 

управлінські рішення.  

Аналіз наявності тари здійснюється за допомогою методу аналізу 

господарської діяльності. Метод аналізу господарської діяльності визначається 

основним змістом і особливостями його предмету, а також тими конкретними 

цілями, задачами і вимогами, які ставляться перед аналізом. 

Науковою основою методу аналізу є матеріалістична діалектика, 

діалектичний метод пізнання, який досліджує процеси і явища у розвитку. При 

цьому повинен забезпечуватися комплексний підхід до їх вивчення. Лише за 

цієї умови можна виявити причини, що викликали зміни окремих показників,  і 

встановити їх вплив на результати господарської діяльності. Отже, метод 

аналізу господарської діяльності являє собою діалектичний підхід до вивчення 

господарських процесів, який забезпечує системне, комплексне, органічно 

взаємопов’язане вивчення економічної, соціальної та іншої діяльності 

підприємств, їх підрозділів з метою об’єктивної оцінки результатів роботи, 

виявлення і мобілізації резервів підвищення ефективності господарювання, 

забезпечення необхідної інформації для прийняття оптимальних рішень по 

управлінню підприємством. 
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Метод аналізу наявності тари включає науково обґрунтовану систему 

способів і прийомів дослідження. Прийоми аналізу з деякою умовністю 

поділяють на традиційні та економіко-математичні. Традиційними прийомами є 

порівняння, середні та відносні величини, балансовий метод, елімінування 

(прийом ланцюгових підстановок та різниць), групування, графічний метод. До 

економіко-математичних відносяться прийоми математичного програмування, 

математичного моделювання, кореляції, регресії та інші. 

Універсальний метод економічного аналізу – порівняння – широко 

застосовується в процесі аналізу наявності тарних матеріалів. Порівняння є 

початковою стадією аналізу. В подальшому повинні бути встановлені та 

вивченні причини виявлених відхилень і дана їм об’єктивна оцінка. 

В практиці аналізу широко використовується середні і відносні показники. 

Середні показники визначаються на основі масових, якісно однорідних даних. 

Застосовуються середня арифметична (проста і зважена), середня гармонічна, 

середня хронологічна, середня геометрична (використовується для вивчення 

середніх темпів росту). Відносні показники (відсотки, коефіцієнти, індекси) 

призначені для доповнення характеристик абсолютних даних. Відсотками 

дається оцінка структурним показникам, рівням витрат та ін. Коефіцієнти 

визначаються відношенням двох взаємопов’язаних показників, один з яких 

приймається за одиницю. Індекси теж використовують для вивчення динаміки 

показників. В аналізі вираховують і вивчають індивідуальні та агрегатні 

індекси. 

Всі об’єкти аналізу знаходять своє відображення в системі показників. За 

своїм змістом показники поділяються на кількісні та якісні. Якісні показники 

відображають істотні особливості та якості об’єктів, що вивчаються, а кількісні 

відображають зміни в кількості цих об’єктів.  

Достовірність аналітичних висновків залежить перш за все від якості 

інформації, що аналізується. Помилки та недоліки, що містяться в матеріалах, 

можуть вплинути на аналітичні розрахунки, викривити результати аналізу. 
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У бухгалтерському обліку тару може бути віднесено як до запасів, так і до 

основних засобів залежно від строку її корисного використання. Згідно з п. 1.3 

Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів [4], тару, термін 

використання якої не більше одного року, а також тарні матеріали віднесено до 

запасів. У такому випадку облік тари здійснюється на таких рахунках:  

– субрахунок 204 «Тара й тарні матеріали» — на ньому відображаються 

наявність і рух усіх видів тари, а також матеріали й деталі, які 

використовуються для виготовлення тари і її ремонту (деталі для збирання 

ящиків, бочкова клепка тощо). Цей субрахунок ведеться всіма підприємствами, 

окрім торговельних та підприємств ресторанного господарства. Отже, 

виробничі підприємства повинні використовувати цей субрахунок; 

– рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» — такий рахунок 

ведуть підприємства, що використовують тару для зберігання товарно-

матеріальних цінностей на складах (у коморах), у виробничих цехах, для 

транспортування товарно-матеріальних цінностей; 

– субрахунок 284 «Тара під товарами» — використовується 

підприємствами торгівлі та ресторанного господарства для ведення обліку 

наявності й руху тари під товарами й порожньої тари. 

У разі якщо тару отримано з товаром і покупцеві не переходить право 

власності на неї, таку тару обліковують на субрахунку 023 «Матеріальні 

цінності на відповідальному зберіганні». 

Якщо строк корисного використання тари є більшим, ніж один рік, її 

відносять до основних засобів та обліковують на субрахунку 115 «Інвентарна 

тара». 

Отже, інформаційною базою для аналізу наявності та руху тари  

підприємства є: баланс підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати 

(форма №2); журнали-ордери по кредиту субрахунків, 204 «Тара й тарні 

матеріали», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», рахунку 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 

Головна книга, інші бухгалтерські регістри, дані оперативного обліку. 
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Основним джерелом аналізу наявності та руху тари  є книга по рахунку  

22 «МШП», 115 «Інвентарна тара» та 204 «Тара й тарні матеріали», 284 «Тара 

під товарами». 

До позаоблікових джерел інформації відносяться акти перевірок 

контролюючих органів, листування з постачальниками і покупцями, а також з 

кредитними і фінансовими органами [1]. 

Загальна модель аналізу стану та руху тари та тарних матеріалів зображена 

на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Модель аналізу стану та руху тари та тарних матеріалів 
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підприємства дозволяє виявити всі кількісні зміни і дати їм якісну оцінку, 

виявити тенденцію і закономірності розвитку підприємства та розробити 

пропозиції для покращення його роботи. 

Застосування в обліку комп’ютерних технологій підвищує продуктивність 

праці бухгалтерів і значно покращує його організацію на підприємстві. 

Автоматизація обліку тари та тарних матеріалів забезпечує позитивні зміни до 

технології роботи бухгалтерії. 

Висновки. Упровадження комп’ютерних програм для ведення аналізу 

наявності та ефективності використання тари та тарних матеріалів в наш час є 

невід’ємним компонентом у діяльності підприємства. Адже від оперативності, 

точності і якості обробки фінансово-господарської інформації залежить 

кінцевий результат діяльності підприємства, що визначає отримання прибутку.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 

КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

У статті пояснюється необхідність проведення аналізу касових операцій 

комерційного банку. Також визначені особливості організації та методики 

обліку та аналізу касових операцій банківської установи. Проаналізовано 

особливості проведення аналізу касових операцій. 

Ключові слова: каса, розрахунково-касове обслуговування, касові операції, 

ліміт каси, готівка. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Касове обслуговування посідає важливе місце в 

діяльності комерційного банку. Адже саме з таких операцій починається 
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взаємодія з клієнтом. Тому надання якісного розрахунково-касового 

обслуговування є одним із основних обов’язків комерційного банку. Через те, 

що касові операції є однією з основних функцій банківської установи, вони 

потребують аналізу та контролю. Адже, завдяки цим послугам комерційний 

банк отримує значний дохід. Саме тому тема оптимізації та вдосконалення 

розрахунково-касового обслуговування комерційного банку є і буде 

актуальною. Адже в інтересах банку здійснювати менші витрати і при цьому 

отримувати більший дохід. 

Формулювання цілей статті. Ціллю написання статті є визначення 

особливостей організації та методики обліку та аналізу касових операцій 

банківської установи. Також необхідно проаналізувати особливості проведення 

аналізу касових операцій. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Багато вітчизняних та 

зарубіжних вчених, таких як А. М. Мороз, М. І. Романова, О. В. Васюренко,  

В. М. Жуков, В. М. Кочеткова, Ж. Ламбен, Ж. Стуфле проводили дослідження 

щодо проблем з приводу оптимізації та покращення розрахунково-касового 

обслуговування. Адже для того, щоб банківські установи надавали якісне 

розрахунково-касове обслуговування, потрібно здійснювати аналіз надання 

даних послуг і відповідно до його результатів проводити вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За допомогою операційних кас 

банківської установи проводять касові операції. Вони займають великий об’єм 

роботи і при цьому, характеризують одну з основних функцій комерційного 

банку. Адже касові операції – це банківські операції, які полягають у прийнятті 

готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні рахунки, видачі 

готівки клієнтам, здійснення обміну не придатних до грошового обігу 

банкнот/металів, прийом валютних коштів на інкасо, здійснення обміну 

валюти. В Україні грошові розрахунки можуть бути здійснені в готівковій чи 

безготівковій формі. Готівкові розрахунки – це розрахунки готівкою суб’єктів 

господарювання чи фізичних осіб за надані товари, роботи, послуги. 

Безготівкові розрахунки здійснюються на підставі платіжних доручень, 
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платіжних вимог, інкасових доручень і т. д. Сучасні технології розвиваються 

досить стрімко, тому безготівкові розрахунки є популярними, але незважаючи 

на це, готівкові розрахунки допомагають якісно обслуговувати не лише 

юридичних, а й фізичних осіб. Комерційний банк при здійсненні касового 

обслуговування повинен швидко обробляти платежі, які надходять від клієнтів. 

Адже будь-які перебої в даному виді обслуговування призведуть до 

розбалансування грошового обороту. Це матиме негативний вплив на 

економіку в цілому. 

Для того, щоб покращувати надання послуг з розрахунково-касового 

обслуговування і відповідно отримувати більший дохід, підвищувати 

конкурентоспроможність банківські установи повинні проводити аналіз. 

Аналіз розрахунково-касових операцій включає: 

- аналіз конкурентоспроможності банку на ринку з надання послуг 

клієнтам; 

- аналіз динаміки, структури та обсягів касових операцій; 

- аналіз результатів здійснення касового обслуговування клієнтів. 

За допомогою результатів аналізу конкурентоспроможності банку можна 

проаналізувати настільки послуги з касового обслуговування відмінні від 

аналогічних послуг банків-конкурентів. Наприклад, настільки різниться цінова 

політика, швидкість надання послуг і т. д. На підставі цих даних можна 

здійснити перегляд цін на дані послуги, можна провести оптимізацію з приводу 

їх надання. 

За допомогою результатів аналізу динаміки, структури та обсягів касових 

операцій можна дізнатися скільки клієнтів користується розрахунково-

касовими послугами даного банку, які касові обороти, скільки рахунків 

відкрито клієнтами для проведення касових операцій, скільки підрозділів 

залучено при проведенні певної касової операції, які обороти по рахунках 

клієнтів і т. д. Тому на підставі даного аналізу можна проводити зміни по 

вдосконаленню надання розрахунково-касових послуг. Наприклад, завдяки 

аналізу обсягів касових операцій комерційний банк може проаналізувати 

кількість персоналу, яка необхідна для їх проведення. 
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При здійснені аналізу розрахунково-касового обслуговування, необхідно 

використовувати такі інформаційні джерела: 

- внутрішні документи з приводу ведення бухгалтерського обліку та його 

організації; 

- тарифи послуг, які надаються банківською установою; 

- нормативні документи по розрахунково-касовому обслуговуванню; 

- нормативні документи загалом по банківській діяльності; 

- законодавчі документи по розрахунково-касовому обслуговуванню; 

-законодавчі документи загалом по банківській діяльності; 

- бухгалтерську звітність по наданні касового обслуговування; 

- договори по касовому обслуговуванню; 

- дані по аналітичному обліку; 

- Баланс (форма №1); 

- оборотно-сальдовий баланс (форма №10); 

- Звіт про прибутки і збитки комерційних банків (форма №2). 

При проведенні аналізу касових операцій основним завдання є оптимізація 

надання даних послуг для того, щоб отримувати більший дохід і зменшувати 

витрати. Аналіз можна здійснювати щомісячно або щоквартально. Для 

проведення більш детального аналізу використовують дані аналітичного 

обліку. 

Касові документи є документальним підтвердженням руху коштів в касі. 

До них відносять: 

- заява на видачу готівки; 

- грошовий чек; 

- прибутково-видатковий касовий ордер; 

- прибутковий касовий ордер; 

- видатковий касовий ордер; 

- заява на переказ готівки. 

Велике значення в діяльності банківської установи відіграє організація 

ведення бухгалтерського обліку касових операцій банку. При відображенні 
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бухгалтерського обліку комерційні банки використовують «План рахунків 

бухгалтерського обліку банків України» (№280 від 25 грудня 2017 року). Він 

поділяється на дев’ять класів, а саме:  

1) казначейські та міжбанківські операції;  

2) кредити, що надані суб’єктам господарювання; 

3) операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання; 

4) фінансові та капітальні інвестиції; 

5) результати переоцінки; 

6) процентні доходи; 

7) процентні витрати; 

8) управлінський облік; 

9) зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій. 

Висновки. Отже, завдяки ефективно проведеному аналізу розрахунково-

касового обслуговування комерційний банк має змогу провести заходи для 

оптимізації та вдосконалення з приводу надання даних послуг. Відповідно до 

цього банківська установа має змогу зменшити свої витрати та збільшувати свій 

дохід. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

БАНКУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

На сьогодні існують неточності, а інколи й розбіжності між вимогами 

чинного законодавства щодо банківської діяльності та МСФЗ. Особливо 

проблемним є момент складання звітності за Міжнародними стандартами 

вперше в банківській установі, проблема виникає через відстуність 

кваліфікованого персоналу, які б змогли зрозуміти та знайти правильне 

застосування МСФЗ. Не дивлячись на ряд проблем, які з'являються в процесі 

впровадження МСФЗ, складання звітності за міжнародними стандартами 

являється необхідним. МСФЗ робить діяльність банків прозорою та надає 

користувачам точну та достовірну інформацію, за рахунок цього збільшує 

довіру клієнтів до банків.  
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звітності, банківська система, фінансові звіти банку, національний 
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Комерційний банк, як і будь-яка установа, веде облік здійснених операцій 

та складає фінансову звітність. Велику частину банків України засновано за 

участі іноземних основоположників. Для зовнішніх користувачів надзвичайно 

важливо отримати повну та достовірну інформацію, яка в повній мірі розкриває 

фінансовий стан банку. Саме тому банківська система України є однією з 

перших організацій, які перейшли на складання фінансової звітності за 

міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Дана подія несе 

позитивний вплив на банківську систему, адже підвищилась якість та 

прозорість інформації, яка  надається у фінансовій звтності. Проте на сьогодні 

існують неточності, а інколи й розбіжності між вимогами чинного 

законодавства щодо банківської діяльності та МСФЗ. 

В останні роки проблеми  обліку за МСФЗ почали вивчати різні українські 

та зарубіжні науковці, серед яких: Бутинець Ф.Ф., Іллящено К.В., Ларікова Т.В., 

Сопко В.В., Голов С. Ф., Чабанюк О. М., Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б., 

Кіндрацька Л. М. та ін. 

Не дивлячись на низку вчених, які досліджують та аналізують тему 

переходу  українських банків на утворення фінансової звітності згідно МСФЗ, 

дана тема й досі залишається актуальною. Адже певні питання залишились поза 

увагою, серед них: недостатня кваліфікація спеціалістів, швидке впрвадження, 

співставлення нормативно-правової бази та  стандартів бухгалтерського обліку. 

Однією з головних проблем, яка властива винятково для банківської 

системи, є тотальна інструкція  бухгалтерського обліку державним органом - 

Національним банком України(НБУ). Дана інструкція гарантує згуртованість 

концепції банківської системи в цілому,  а це означає, що  підвищується 
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відповідність фінансових звітів певних банків. Проте внесення змін у 

нормативно-правові документи Національного банку займають доволі багато 

часу. Наслідком цього є те, що при появі нових міжнародних стандартів, банк 

не має змоги одразу застосувати їх у своїй фінансовій звітності до тієї пори, 

поки зміни не будуть внесені в нормативні документи Національного банку.  

Нововведення за МСФЗ передбачає виконання наступних елементів: 

- для всіх форм власності змінюється трирівненве кодування на 

чотирирівневе; 

- установа має можливість обрати подання форми Звіт про рух грошових 

коштів за прямим або непрямим методом; 

- разом із річною фінансовою звітністю в обов'язковому порядку подається 

Звіт про власний капітал за попередній період. 

В ході перебудови системи бухгалтерського обліку України, головним 

етапом вважається узгодженість Національних стандратів бухгалтерського 

обліку з МСФЗ. Даний процес є надзвичайно складним, стомлюючим та 

напруженим. 

Система національного бухгалтерського обліку має значну відмінність від 

МСФЗ, тому потрібно дані звітності пристосувати до вимог за міжнародними 

стандартами. Для керівництва банківської установи важливого значення 

набуває  вибір правильної стратегії впровадження МСФЗ. Загалом існує 2 

методи складання звітності за МСФЗ - метод трансформації або паралельний 

облік.  

Відповідно до методу трансформації фінансовий облік ведеться згідно з 

вітчизняними вимогами, згодом будуються допоміжні таблиці, до яких за 

допомогою спеціального плану дій переносяться необхідні дані для складання 

фінансової звітності згідно з МСФЗ.  

Паралельний облік окреслює одночасне ведення обліку і за міжнародними, 

і за національними стандартами. З метою визначення впливу відмінностей між 

вимогами МСФЗ та нормативно-правовими актами НБУ від 10.12.2012 р. № 510 
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[1] затвердили Порядок застосування методу трансормації під час складання 

фінансової звітності банків України,  відповідно до якого процес трансофрмації 

охоплює сукупність заходів: 

- порівняльний аналіз облікової політики на належність вимогам МСФЗ; 

- перевірка операцій на відповідність МСФЗ; 

- підготовка інформаційних даних для проведення трансформації; 

- вивчення трансормаційних таблиць. 

В Україні трансофрмація фінансової звітності банку є надзвичайно 

важливою складовою, адже навіть якщо установа переходить на ведення 

паралельного обліку, необхідно хоча б один раз скористатись методом 

трансофрмації фінансової звітності. Це необхідно для того, щоб отримати 

початковий пробний баланс та форми фінансової звітності. 

Загалом перехід на складання звітності за Міжнародними стандартами 

прискорює розробку національних стандартів бухгалтерського обліку. Адже 

організація дотримується правил складання звітності за національними 

стандартами, але з урахуванням принципів, які передбачають Міжнародні 

стандарти.  

Науковці виділяють на сьогоднішній день етапи впровадження  

МСФЗ в Україні (табл. 1), які наддають можливість визначити головні 

проблеми [3, c.215]. 

Особливо проблемним є момент складання звітності за Міжнародними 

стандартами вперше в банківській установі, проблема виникає через відстуність 

кваліфікованого персоналу, які б змогли зрозуміти та знайти правильне 

застосування МСФЗ. Мається на увазі не тільки підготовка фінансової 

звітності, але й про розуміння та використання її. В цьому випадку найкращий 

результат може дати навчання в процесі впровадження стандартів в конкретній 

установі. Також потрібно придбати певне новітнє обладнання, яке полегшило б 

працю персоналу та зменшило кількість помилок, які виникають при складанні 

звітності. 
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Таблиця 1 – Проблемні питання впровадження МСФЗ 

№ Етап  Проблеми 

 Створення та забезпечення 
відповідних законодавчих та 
організацйних передумов 
упровадження МСФЗ 

- недостатня мотивація  керівництва банку через 
відстуність реального бачення переваг упровадження

- стислі терміни підготовчого етапу до впровадження 
МСФЗ 

-нестача кваліфікованих спеціалістів 

 Адаптація національної 
нормативно-правової бази 
бухгалтерського обліку 

- низька якість облікової інформації 
- недосконалість нормативно-правової бази з питань 
обліку малого та середнього бізнесу 

 Удосконалення державного 
регулювання у сфері 
бухгалтерського обліку 

- необхідність урахування національної специфіки 
ведення бухгалтерського обліку 

- створення єдиної методологічної бази 

 Налагодження міжнародного 
співробітництва та ефективно 
застосування світового досвіду 

- відсутність досвідуу стажування працівників у Раді з 
Міжнародних стандартів обліку (РМБО) 

- недостатньо повне висвітлення порядку перехоу на 
МСФЗ різних економічних суб'єктів 

 

Проте необхідність впровадження МСФЗ на вітчизняному рівні можна 

засвідчити такими головними перевагами Міжнародних стандартів [2, c. 153]: 

- складання звітності за одними і тими ж правилами зрозумілі для 

користувачів світового формату; 

- перспектива прийнтяття правильних управлінських рішень; 

- можливість прогнозувати  інформацію про можливі фінансові ризки; 

- показники звітності будуть відповідати дійсності, вони будуть прозорими 

та надійним. Міжнародні аудиторські компанії матимуть доступ для перевірки 

достовірності інформації, наведеної в звітах; 

- вихід на світовий ринок, адже будуть створені умови для залучення 

іноземних інвестицій та позикового капіталу. 

Використання МСФЗ надасть доступ користувачів фінансової звітності 

банку до достовірної та повної інформації щодо фінансового стану та 

результатів діяльності банківської установи, яка допоможе охарактеризувати 

рівень надійності банку. 

Вирішенням даної проблеми може бути обов’язок Національного банку 

України на внесення змін у нормативні документи не пізніше моменту введення 

в дію. Даний обов’язок потрібно встановити на законодавчому рівні.  
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До головних завдань єдності банківської фінансової звітності з вимогами 

МСФЗ, можна віднести наступні: 

- впровадження нових єдиних стандартів бухгалтерського обліку та 

звітності для банків, які будуть відповідати чинним вимогам МСФЗ. Їх повинні 

дотримуватись всі банки в Україні в обов'язковому порядку; 

- удосконалення вивчення фахових дисциплін для бухгалтерів; 

- спростити банкіський План рахунків. 

МСФЗ розкриває інформацію банківської системи про можливі фінансові 

ризики. Це є важливим аспектом, адже Україна зливається з Європейським 

співтовариством і поява українських банків на світовому ринку буде сприяти 

позитивному розвитку української економіки, відкриються новітні перспективи 

для іноземних інвесторів та в цілому покращиться життя населення.  

На сьогоднішній день багато країн світу в обов'язковому порядку 

складають фінансову звітність за МСФЗ і їх кількість поступово зростає. І це не 

дивно, адже фінансова звітність має бути зрозумілою та доступною для всіх 

користувачів. Також складання звітності за Міжнародними стандартами 

покращує  інвестиційну привабливість банківської установи.  

Банк має право сам вибрати спосіб складання звітності за МСФЗ. Але якщо 

керівництво установи планує використовувати дані звітності, підготовлені на 

основі МСФЗ, то зазвичай дана установа обирає паралельне ведення обліку. 

Не дивлячись на ряд проблем, які з'являються в процесі впровадження 

МСФЗ, складання звітності за міжнародними стандартами являється 

необхідним. МСФЗ робить діяльність банків прозорою та надає користувачам 

точну та достовірну інформацію, за рахунок цього збільшує довіру клієнтів до 

банків. 

Саме тому, визнання банку та його конкурентоспроможність залежить  від 

результату ведення фінансової звітності за міжнародними стандартами. Адже 

звітність, складена за МСФЗ, вважається для її користувачів надійною та 

спроможною для порівнянь з банками інших країн світу.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕПОЗИТІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В 

ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

В статті розглянуто економічну сутність депозитних операцій комерційного 

банку, значна увага приділена особливостям класифікації депозитних операцій 

для потреб обліку, аналізу та управління, розглянуто особливості управління 

депозитною політикою комерційних банків. 

Ключові слова: розрахунки, депозитні операції, строкові кошти клієнтів 

банку, класифікація депозитів, депозитна політика. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Ефективність діяльності комерційних банків, обсяги 

та масштаби їх операцій напряму залежать від ресурсів, які вони мають в 

своєму розпорядженні. Переважну більшість ресурсів комерційні банки 

формують за рахунок залучених коштів. Питому вагу в загальному обсязі 

залучених коштів складають кошти клієнтів, серед, яких більшу частину 
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становлять саме депозити. Отже, депозитні вклади, відіграють важливу роль у 

формуванні ресурсної бази комерційного банку. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації.  Економічній сутності 

депозитних операцій комерційних банків та депозитів, їх формуванню і 

напрямам вдосконалення приділяється увага з боку вітчизняних науковців, 

серед яких: М.П. Могільницька, В. Лагутін, М. Савлук, В. Ричаківська, 

С.М. Лобозинська, Л.М. Кіндрацька, О.Г. Корєнева та інші. Однак актуальність 

та важливість депозитних операцій в діяльності комерційних банків 

зумовлюють необхідність постійного дослідження їх особливостей. 

Формулювання цілей статті.  Метою статті є дослідження економічної 

сутності депозитів та їх значення в діяльності комерційного банку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Законі України «Про банки і 

банківську діяльність» наведено поняття ресурсів комерційного банку, що 

являють собою - це сукупність власних, залучених та інших фінансових коштів 

банку, що перебувають у безпосередньому його розпорядженні і 

використовуються на його розсуд для здійснення повномасштабної банківської 

діяльності [1]. 

В сучасних умовах господарювання ресурсна база комерційного банку 

складається з власного капіталу, залучених коштів, запозичених коштів та 

зобов’язань банку.  

Таким чином основними джерелами надходження ресурсів можуть бути: 

– депозити, кошти інших банків, кошти суб'єктів господарювання, кошти 

фізичних осіб, кошти бюджетів різних рівнів; 

– запозичені кошти, які банк одержав від інших банків у вигляді кредитів і 

розміщенням власних боргових цінних паперів, кредити міжнародних 

фінансових установ, суми субординованого боргу. 

Структура наведена на рис.1. 
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Рисунок 1. – Формування ресурсів банку 

 

Отже, значну частку потреби в ресурсах комерційні банки формують за 

рахунок залучених коштів і традиційно найбільша частка у структурі таких 

коштів припадає саме на депозити. Депозитні операції поділяються на активні 

та пасивні. Пасивними є операції з залучення комерційним банком коштів на 

депозити. Під активними розуміють депозитні операції на міжбанківському 

ринку.  

В процесі залучення кошів на депозити та здійснення депозитних операцій 

в сучасних умовах всі комерційні банки повинні дотримуються основних 

принципів: 

- депозитні операції повинні сприяти отриманню економічних вигід або 

створювати умови для їх отримання в майбутньому;  

- депозитні операції з різними суб’єктами (фізичними, юридичними 

особами тощо);  

- в процесі організації депозитних операцій особливу увагу варто 

приділяти строковим вкладам; 
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- комерційні банки повинні дотримуватись взаємозв’язку і узгодженості 

між депозитними та кредитними операціями за термінами і сумами депозитів і 

кредитів [1, 2]. 

Найповніше розкрити сутність депозитних операцій дає змогу розподіл 

банківських вкладів (депозитів) відповідно до класифікаційних характеристик 

(рис. 1.2).  

 

Рисунок 2. – Кваліфікаційні характеристики банківських вкладів 

(депозитів) 

 

Згідно з Положення про порядок здійснення банками України вкладних 

(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами [3], вклад (депозит) 

– це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в 

іноземній валюті або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які 

надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання 

чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і 

підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов 

договору [2]. 
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Практика проведення депозитних операцій банків характеризується 

великою кількістю форм та видів, які відрізняються режимом функціонування, 

валютою вкладу та іншими характеристиками. 

Джерелами формування банківських депозитних ресурсів є тимчасово 

вільні кошти фізичних та юридичних осіб. Тобто це кошти на поточних та 

інших рахунках банківських клієнтів, кошти підприємств та організацій, 

залучені у формі депозитів, кошти населення залучені у формі вкладів 

(депозитів). 

Інструментами залучення депозитних ресурсів в банку є відкриття 

поточних та строкових рахунків для фізичних, юридичних осіб, інших банків, 

бюджетних установ. 

Депозити за умовами отримання як фізичних, так і юридичних осіб 

поділяються на: депозити на вимогу; строкові депозити [2]. 

Депозити на вимогу мають ряд недоліків серед яких основними 

недоліками є:  

- для клієнтів банку – більш низька депозитна ставка;  

- для комерційних банків – необхідність створення більшого резерву для 

підтримання ліквідності. 

На відміну від депозитів на вимогу строкові депозитні рахунки мають 

чітко встановлений строк, за такими депозитами виплачується фіксований 

процент і, як правило, існують обмеження по достроковому закриттю депозиту. 

Перевагою строкових депозитів для клієнтів є отримання більш високого 

проценту порівняно з депозитами на вимогу, а для банків – можливість 

підтримання ліквідності з меншим резервом. Основним недоліком строкових 

депозитів для клієнтів банку є низька ліквідність і неможливість вільно 

користуватися коштами, що знаходяться на депозиті. 

Депозити можуть бути короткострокові з терміном закриття до 1 року та 

довгострокові з терміном закриття понад 1 рік. Довгострокові депозити вигідні 

банкам тим, що вони, як правило, мають значну часову тривалість і, відповідно, 

можуть слугувати джерелом довгострокових ресурсів. 
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До недоліків довгострокових вкладів можна віжнести:  

- необхідність виплати підвищених процентів за вкладами і зниження 

таким чином банківської маржі;  

- вплив різних факторів на депозити, що збільшує загрозу відтоку коштів з 

таких рахунків і відповідно зменшує ліквідність банків;  

- нездатність банка формувати такі ресурси на постійній основі. 

Значний резерв депозитних ресурсів комерційного банку, формується за 

рахунок грошових коштів саме фізичних осіб. В зв’язку з цим в Україні з 1999 

року діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що гарантує кожному 

вкладнику банку, який сплачує відповідні збори, відшкодування вартості 

вкладу, з урахуванням процентів, коли банківська установа не в змозі погасити 

перед вкладником своїх зобов’язань. Розміри відшкодувань змінюються 

залежно від грошово-кредитної політики країни (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1. – Динаміка зміни розміру гарантованої державою суми 

компенсації за вкладами фізичних осіб 

Період  Сума, грн. 

Вересень 1998 – серпень 2001 500 

Вересень 2001 – жовтень 2001 1 200 

Листопад 2002 – серпень 2003 2 000 

Вересень 2003 – березень 2004 3 000 

Квітень 2004 – серпень 2005 5 000 

Вересень 2005 – січень 2006 8 000 

Лютий 2006 – травень 2006 15 000 

Червень 2006 – грудень 2006 25 000 

Січень 2007 – вересень 2008 50 000 

Жовтень 2008 – жовтень 2012 150 000 

Листопад 2012 – по теперішній час 200 000 

 

Висновки. В результаті проведеного дослідження було визначено, що 

діяльність банку на ринку депозитних послуг – це розробка, організація 

процесу створення та впровадження депозитних продуктів з метою залучення 

ресурсів. Ефективна депозитна політика повинно максимально задовольняти 

різноманітні цільові потреби клієнтів шляхом розробки і впровадження різних 
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депозитних продуктів та удосконалення обслуговування клієнтів комерційного 

банку. Складовою частиною ресурсів комерційного банку є банківські ресурси, 

головним джерелом яких є залучені кошти.  
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 

«КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 

В статті розкрито сутність категорії «капітальні інвестиції», 

проаналізовано категорію «капітальні інвестиції» на різних рівнях – 

законодавчому, на науковому рівні різних економічних шкіл. Автором було 

запропоновано власне авторське бачення вказаної економічної категорії. 

Ключові слова: капітальні інвестиції, інвестиційна діяльність, основні засоби, 

оборотні активи, облік, аудит.  

Постановка проблеми. Питання впровадженням інвестиційної діяльності в 

Україні набуває особливої актуальності. Серед видів інвестиційної діяльності 

важливе значення мають капітальні інвестиції, достатні обсяги яких створюють 

базу для нормального функціонування та розвитку підприємства. Проте існує 

певна кількість проблем, які пов’язані з організацією обліку капітальних 
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інвестицій. Суттєві пробіли присутні у питаннях організації обліку капітальних 

інвестицій, а також створенні балансової вартості необоротних активів. Також 

окремих досліджень потребують і інші проблеми: уточнення понятійного 

апарату у сфері організації обліку капітальних інвестицій; виділення об’єктів 

бухгалтерського обліку капітальних інвестицій. Недостатньо дослідженим 

залишається теоретичне обґрунтування організації обліку капітальних 

інвестицій, що обумовлено нестабільністю українського законодавства. Одним 

з актуальних питань є провадження інвестиційної діяльності в Україні. 

Нестабільність українського законодавства і викликає таку ситуацію в країні, а 

також створює проблеми в бухгалтерській практиці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання організації обліку 

капітальних інвестицій знайшли своє відображення у працях українських 

науковців: А.А. Баширов, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Величко,  

Л.В. Вербицька, В.М. Добровський, М.Ф. Дячков, С.М. Голов, С.І. Головацька, 

Н.Т. Гончарук, В.М. Гриньова, В.А. Калькутін, Г.Г. Кірейцев, Б.С. Кругляк, 

Я.Д. Крупка, Н.М. Ткаченко, Т.П. Остапчук, Б.Ф. Усач, О.А. Шпига та ін. Проте 

певне коло проблем, що пов’язані з організацією обліку капітальних інвестицій, 

залишається недостатньо дослідженим. Варто виділити, в першу чергу, різні 

підходи до тлумачення категорії «капітальні інвестиції». Саме це і визначило 

актуальність дослідження.  

Мета дослідження – вивчити та проаналізувати теоретичні підходи до 

трактування сутності категорії «капітальні інвестиції» з метою організації 

обліку на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку 

бухгалтерського обліку в Україні у різних джерелах відсутнє чітке визначення 

категорії та складу капітальних інвестицій. Це недоопрацювання призводить до 

низки питань, які пов’язані з визначенням суті капітальних інвестицій та 

відображенням пов’язаних з ними витрат на рахунках бухгалтерського обліку. 

Досліджуючи категорію «капітальні інвестиції», варто виконати аналіз його 

трактування на законодавчому рівні, а також науковцями різних економічних 
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шкіл та напрямів. Так Ф.Ф. Бутинець капітальні інвестиції трактує, як 

«..витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, 

інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи та витрати на 

проектнопошукові геологорозвідувальні та бурові роботи, а також витрати на 

відведення земельних ділянок і переселення у зв’язку з будівництвом, 

підготовку кадрів для підприємств, що будуються, тощо» [1]. 

Інший автор Вербицька Л.В. під терміном «капітальні інвестиції» розуміє 

«сукупність витрат на відтворення і покращення якісного складу основних 

засобів з метою отримання прибутку» [2]. 

Гриньова В.М. під терміном «капітальні інвестиції» розуміють «…витрати 

на утворення нових, реконструкцію, розширення і модернізацію діючих 

основних фондів народного господарства» [3]. 

Дещо по іншому вважає Дука А.П.: «Капітальні інвестиції – це сукупність 

витрат на планомірне розширене відтворення основних фондів народного 

господарства і покращення їхнього якісного складу» [4]. Ткаченко Н.М. 

стверджує наступне: «Капітальні вкладення – це інвестиції підприємства, 

установи» [5].  

На законодавчому рівні категорія «капітальні інвестиції» трактується 

таким чином. Категорія «капітальні вкладення» визначена у Законі України 

«Про інвестиційну діяльність» [6], згідно з яким результатами капітальних 

вкладень є відтворення основних фондів і приріст матеріально-виробничих 

запасів. За Податковим кодексом України (стаття 14), «капітальні інвестиції» – 

це господарські операції, які передбачають придбання будинків, споруд, інших 

об’єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, 

що підлягають амортизації відповідно до норм Податкового кодексу [7]. У 

Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного 

стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» наводиться визначення 

категорії «капітальні інвестиції», а саме: інвестиції, що спрямовуються на 

будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, 

створення необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, 
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призначені для заміни діючих, і устаткування для здійснення монтажу), а також 

авансові платежі для фінансування капітального будівництва [8]. У Наказі  

№ 494 Державного комітету статистики України [9] також наводиться 

визначення категорії «капітальні інвестиції» як інвестиції у придбання або 

виготовлення власними силами для власного використання матеріальних та 

нематеріальних активів, термін служби яких перевищує один рік. 

Проаналізувавши нормативно-правове та методичне забезпечення, можна 

сформулювати узагальнююче визначення категорії «капітальні інвестиції», а 

саме: це сукупність витрат підприємства, спрямованих на придбання, 

виготовлення, розширення, модернізацію чи реконструкцію основних засобів, 

інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних необоротних 

активів, з метою отримання доходу чи економічної вигоди в майбутньому. 

Таким чином, є відмінності у визначенні об’єктів інвестиційної діяльності. 

Разом з тим автори визначень стверджують, що капітальні вкладення – це 

витрати, тому далі необхідно уточнити відмінність між категоріями «капітальні 

вкладення» і «витрати». Категорія «витрати» визначена у НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» [10] як зменшення економічних вигод у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу. Капітальні вкладення спершу справді здійснюються у формі 

витрат, проте вони відрізняються від них тим, що здійснюються з метою 

створення чи поліпшення активів, використання яких, як очікується, призведе 

до отримання економічних вигод у майбутньому. Тобто в результаті 

капітальних вкладень інвестор отримає актив, а витрати не призводять до 

отримання економічних вигод у майбутньому і списуються на зменшення 

фінансового результату підприємства. Зокрема, у Балансі підприємства 

подається інформація про незавершені капітальні інвестиції, які, за П(С)БО 7 

«Основні засоби» та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [11], поділяються на 

незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи та в 

нематеріальні активи. Незавершені капітальні інвестиції в необоротні 

матеріальні активи – це капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, 
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реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних 

активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також 

авансові платежі для фінансування будівництва. Незавершені капітальні 

інвестиції в нематеріальні активи – це капітальні інвестиції на придбання, 

створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за 

призначенням на дату балансу не відбулося. Тому варто відрізняти капітальні 

інвестиції від об’єктів необоротних активів – результатів інвестицій за 

ступенем завершеності і датою введення в експлуатацію. Об’єктами 

інвестиційної діяльності (інвестицій) варто вважати довгострокові матеріальні 

ресурси (основні засоби і довгострокові біологічні активи), а також 

нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, інновації, 

довгострокові і поточні фінансові інвестиції, цільові грошові вклади, запаси, 

майнові права [1]. Класифікація об’єктів інвестиційної діяльності є наступною: 

- Капітальні інвестиції (вкладення);  

- Запаси;  

- Основні засоби, довгострокові біологічні активи;  

- Інновації;  

- Нематеріальні активи;  

- Довгострокові і поточні фінансові інвестиції;  

- Цільові грошові вклади, майнові права. 

Результатами капітальних вкладень (інвестицій) за законодавством 

пропонується вважати об’єкти довготермінових і поточних матеріальних 

активів, а за НП(С)БО – об’єкти довготермінових матеріальних і 

нематеріальних активів, якщо вважати сутність категорій «капітальні 

вкладення» і «капітальні інвестиції» однозначною. Проте значення слова 

«капітальні» спонукає до визнання капітальними лише вкладення у 

довготермінові активи. Таким чином, з метою узгодження законодавчої і 

бухгалтерської термінології доцільно категорію «капітальні інвестиції 

(вкладення)» визначати у Законі України «Про інвестиційну діяльність» як 

витрати на створення і поліпшення довготермінових матеріальних і 
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нематеріальних ресурсів. Отже, капітальні інвестиції як сукупність витрат, що 

формують вартість об’єкта основних засобів, – це грошове вираження вартості, 

за якою об’єкт купують (будують, споруджують), доставляють і/або доводять 

до готовності для експлуатації плюс передбачувані витрати на його ліквідацію 

після закінчення терміну експлуатації. Можна сказати, що саме за допомогою 

капітальних інвестицій підприємство може здійснювати інвестиційно-

інноваційну політику, спрямовану на модернізацію виробництва та покращення 

якості продукції. Крім того, підприємство може здійснювати розширене 

відтворення своїх необоротних активів, залучаючи до виробництва новітні 

технології та «ноу-хау», що у свою чергу призведе до зниження собівартості 

товарів та підвищення прибутковості (рентабельності) підприємства. Особливо 

в сучасних умовах господарювання висока вартість енергоносіїв (левову частку 

яких займає природний газ), застаріле обладнання – усе це змушує 

підприємства шукати шляхи зменшення витрат на виробництво, одним із них і 

є інноваційний шлях розвитку (модернізація виробництва, використання 

альтернативних джерел енергії, запровадження у виробництво «ноу-хау» тощо). 

Організація обліку капітальних інвестицій розглядається як організація обліку 

витрат на капітальне будівництво, на придбання або створення основних 

засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів. Таке 

обмежене коло об’єктів бухгалтерського обліку капітальних інвестицій 

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

обліку капітальних інвестицій, яке спрямоване на зближення національних 

стандартів із міжнародними стандартами обліку. У вітчизняній теорії 

бухгалтерського обліку це поняття збереглося ще з радянських часів, тільки 

замість «капітальні вкладення» зараз використовується термін «капітальні 

інвестиції», і проблема зношеності та відтворення основних засобів не зникла, а 

набуває ще більших розмірів. Незважаючи на абсолютне збільшення інвестицій 

в основний капітал за останні роки, частка власних, або головних, джерел 

фінансування в загальному обсязі джерел зменшується. Це свідчить про 

недосконалість процесу відтворення основних засобів, у тому числі облікової 
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політики сфери капітального інвестування як найважливішого інформаційного 

забезпечення цього виду діяльності [4]. 

Розглядаючи організацію обліку капітальних інвестицій, необхідно 

звернути увагу на їх структуру. Професор В.М. Гриньова виділяє такі 

структури капітальних інвестицій: технологічна, відтворювальна, галузева і 

територіальна. Технологічна структура передбачає визначення частки 

капітальних інвестицій у їх загальному обсязі щодо будівельно-монтажних 

робіт, придбання обладнання, машин та їх монтаж, проектно-розвідувальні 

витрати, тощо. Відтворювальна передбачає розподіл інвестицій за формами 

відтворювання основних виробничих фондів (нове будівництво, розширення, 

модернізація, реконструкція, технічне переозброєння та технічне 

переоснащення). При цьому практика показує, що дві останні форми є значно 

вигіднішими, чим нове будівництво. Під галузевою структурою розуміється 

розподіл капітальних інвестицій за галузями промисловості та економіки, під 

територіальною – за певними адміністративно-територіальними одиницями [3]. 

Висновки. Отже, нами встановлено, що категорія «капітальні інвестиції» є 

складною, багатогранною і потребує детального вивчення на 

загальнонауковому та прикладному рівнях, оскільки безпосередньо впливає на 

організацію обліку цього об’єкта. Капітальні інвестиції є важливим 

інструментом для здійснення підприємствами інвестиційної політики на 

інноваційних засадах з метою вдосконалення своїх виробничих потужностей, 

зменшення собівартості продукції, збільшення рентабельності діяльності та 

зменшення ціни товару на ринку, а отже і підвищення 

конкурентоспроможності. При організації обліку капітальних інвестицій 

підприємство стикнеться із, насамперед, недосконалістю нормативно-правового 

забезпечення обліку капітальних інвестицій, обмеженим колом об’єктів 

бухгалтерського обліку капітальних інвестицій, недосконалістю процесу 

відтворення основних засобів, в тому числі облікової політики сфери 

капітального інвестування. Необхідно виправити та вдосконалити помилки 

обліку капітальних інвестицій для досягнення позитивного ефекту в економіці 

країни та діяльності кожного окремого підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

У статті досліджено основні методи проведення аудиту податку на 

прибуток. Визначено основні завдання, етапи проведення а також результати 

які можуть бути при здійсненні перевірки. Досліджено структуру 

аудиторського звіту та аудиторського висновку. 

Ключові слова: податок на прибуток, аудит оподаткування, аудиторський 

висновок. аудиторський звіт, міжнародні стандарти аудиту, аудиторський 

ризик. 

Велика кількість податків і зборів, недосконалість податкового 

законодавства, великий податковий тиск на підприємства, необхідність різного 

відображення однієї і тієї ж операції в бухгалтерському і податковому обліку, 

що залежить від розбіжностей у законодавстві тощо, збільшують властивий 

ризик підприємства. А з урахуванням великих штрафів, які накладаються на 

підприємства за порушення податкового законодавства, та пені, що стягується 

за прострочення платежів, аудиторський ризик збільшується. 

Тому аудит розрахунків із бюджетом є одним із найтрудомісткіших, 

найскладніших і найвідповідальніших в аудиторській практиці. 

Отримання прибутку є основною метою господарської діяльності 

будьякого підприємства. Важливою умовою для правильності ведення обліку та 

подачі звітності є вчасне та правильне оподаткування прибутку підприємства 

податком на прибуток. Тому актуальною проблемою на сьогодні стає перевірка 

правильності, своєчасності та законності нарахування та сплати податку на 

прибуток. 

Проблемними питаннями аудиту податку на прибуток займалися такі 

вітчизняні та за рубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Гончарук Я.А., Гордієнко Н.І., 

Давидов Г.М., Дерій В.А., Іва нова Н.А., Карпенко М.Ю., Кулаковська Л.П., 
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Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Савченко В.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. 

Автори розглядають це питання зі своєї точки зору та акцентують увагу на 

різних аспектах проведення аудиту податку на прибуток. 

Заперечуючи експлуататорське походження прибутку, сучасні західні 

дослідники виводять його сутність із природи підприємницької діяльності, 

трактуючи прибуток як: плату за послуги підприємця, ініціативу поєднання 

економічних ресурсів; винагороду за новаторство, нововведення, управлінський 

талант підприємця; плату за ризик та невизначеність підприємницької 

діяльності; форму доходу підприємця, який здійснив капіталовкладення з 

метою досягнення комерційного успіху, тощо [1, c. 67]. 

У сучасній економічній теорії значна увага приділяється аналізу прибутку 

фірми, яка діє в умовах різних типів ринкових структур. При цьому прибуток 

трактується як виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця на 

вкладений капітал, різниця між загальною виручкою від реалізації (валовим 

доходом) і сукупними витратами фірми. 

Ще до початку роботи аудитору з метою зниження свого 

підприємницького ризику необхідно обумовити всі питання перевірки цих 

розрахунків із клієнтом і відбити їх у договорі, в загальному плані та програмі. 

Слід чітко встановити і погодити обсяг перевірки (період, що 

перевіряється, види податків тощо) та метод організації перевірки (суцільний, 

вибірковий). Зазвичай, правильність нарахування податків і зборів та 

своєчасність їх сплати проводять суцільним методом. Суцільний метод 

організації перевірки дає змогу максимально знизити ризик, але потребує 

багато часу і трудозатрат, що, в свою чергу, збільшує плату за аудит. 

Підприємство може забажати проведення аудиту шляхом вибіркової 

перевірки. У такому разі аудитор повинен провести вибірку відповідно до 

національного нормативу МСА 530 «Аудиторська вибірка» [5] та 

іншіпроцедури вибіркової перевірки і обов'язково документально оформити 

всю проведену роботу відповідно до національного нормативу МСА 230 

"Документація" [2, c. 406-407]. 
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На початковій стадії проводиться знайомство з бізнесом клієнта, початкове 

дослідження об’єкта аудита, планування аудита, яке включає складання 

загального плану та програми аудиторської перевірки. 

Ефективна організація аудиту передбачає дотримання послідовності 

певних етапів аудиторської перевірки.  

Перший етап - процес планування, метою якого є звернення уваги 

аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід 

перевірити найретельніше. 

Послідовність проведення аудиту з податку на прибуток може бути 

представлена у вигляді схеми (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Аудит податку на прибуток 

 

Нині фінансові та інші органи по завжди сприяють ефективній перевірці 

формування і витрачання бюджетних коштів, тому попередній контроль і 

поточний аудит н умовах формування ринкового середовища і фінансової 
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стабілізації мають зайняти основне місце в роботі фінансових, контрольно-

ревізійних, митних органів та аудиторських фірм. Створена в Україні податкова 

служба покликана здійснювати жорсткий контроль за правильністю 

вирахування сум платежів і своєчасністю їх перерахування у доход державного 

бюджету. 

Отже, завдання аудитора – встановлення за всіма видами платежів у 

бюджет і позабюджетних платежів правильності обчислення суми платежів, 

своєчасності внесків (перерахувань) податків, з'ясування причин прострочення 

платежів. 

Основними джерелами інформації при цьому є: довідки і розрахунки за 

окремими видами платежів, виписки банку і прикладені до них документи про 

перерахування належних сум у бюджет, бухгалтерські записи по рахунку 64 

"Розрахунки за податками й платежами", журнал № 3, відомості, машинограми. 

Перед початком проведення аудиту необхідно перевірити наявність 

прямих податків на підприємстві (податок на прибуток, прибутковий податок з 

громадян, податок на додану вартість). 

Під час аудиторської перевірки правильності нарахування і сплати 

окремих видів податків керуються законодавчими актами про оподаткування 

прибутку підприємств. 

Аудитору слід уточнити правильність виведення оборотів і сальдо по 

рахунку 98 "Податки на прибуток" на кінець звітного періоду та перевірити 

законність відображення кореспонденції господарських операцій з обліку 

оподаткування. 

У разі виявлення при аудиті неточностей у розрахунках з податку на 

прибуток необхідно вжити заходів щодо їх усунення та з'ясувати своєчасність 

сплати штрафів, пені податковим адміністраціям за неправильне визначення 

розміру платежу або його несвоєчасну сплату та за чий рахунок вони віднесені. 

При проведенні аудиту необхідно впевнитись у правильності складання 

бухгалтерських проводок по нарахуванню та сплаті податку на прибуток, 

ведення аналітичного та синтетичного обліку по рахунку 64 "Розрахунки за 
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податками і платежами", у кредит якого записують суми, що підлягають 

внесенню в дохід бюджету, а в дебет — внесені платежі. 

Слід уточнити правильність виведення оборотів і сальдо на кінець звітного 

періоду, для чого дані аналітичного обліку треба порівняти із залишками в 

регістрах аналітичного обліку і Головній книзі за рахунком 64 "Розрахунки за 

податками і платежами" чи іншими рахунками. 

Необхідно перевірити правильність ведення синтетичного обліку по 

рахунку 64 в журналі-ордері № 8. Якщо виявлено неточності у розрахунках, 

слід вжити заходів щодо їх усунення і з'ясувати, чи підприємство заплатило 

штрафи, пеню податковим адміністраціям за неправильне визначення розміру 

платежу або його прострочення. Штрафи і пеню слід стягувати з посадової 

особи, винної у простроченні або у неправильному обчисленні платежу в 

бюджет [3, c. 219-234]. 

Після закінчення аудиторської перевірки аудитор складає два кінцевих 

документа – звіт за результатами аудиторської перевірки і аудиторський 

висновок.В аудиторському звіті відображається вся суттєва інформація, 

виявлена у ході аудиторської перевірки. В звіті лаконічно описуються допущені 

помилки, порушення, відхилення, проводиться оцінка стану бухгалтерського 

обліку.В звіті аудитор надає конструктивні пропозиції відносно виправлення 

помилок і удосконалення системи внутрішнього і зовнішнього обліку клієнта. 

Стандартний аудиторський звіт складається з трьох розділів: 

1. Вступного розділу 

2. Основного розділу 

3. Аудиторського висновку 

В першому розділі зазначається, що була проведена перевірка певних 

звітів. Крім того, міститься інформація про відповідальність керівника компанії 

і аудиторської фірми. 

В основному розділі аудитор повинен представити зміст своєї роботи. В 

розділі подаються відомості про характер роботи, проведеної аудитором.. ця 

частина є дуже важливою для розкриття якості і масштабності перевірки. 
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Аудиторський звіт складається тільки для клієнта, його зміст не підлягає 

оприлюдненню і він може бути опублікований тільки з дозволу клієнта. 

Для користувачів звітності аудитор готує чіткий висновок про перевірену 

звітність. Порядок складання висновку регламентований стандартами аудиту. 

На практиці аудитори можуть видавати різноманітні види висновків по 

звітам відповідно до ступеня їх достовірності. Найбільш тверді гарантії дає 

стандартна позитивна відповідь. Різноманітні зміні в формі стандартного 

позитивного висновку свідчать про менш тверді гарантії. Такі зміни 

називаються в аудиторських стандартах обмеженнями, модифікаціями і 

доповненнями. Відсутність гарантій – відмова від видачі висновку. В даному 

випадку аудитор стверджує, що у нього не склалася думка чи він не зробив 

висновок щодо звітів. Якщо на момент складання висновку не зібрано 

достатньо інформації, позитивний висновок на може бути наданий. 

Відповідно з національними нормативами аудиту України аудиторський 

висновок може бути позитивним, умовно-позитивним, негативним чи дається 

відмова про надання аудиторського висновку. 

Позитивний висновок надається у випадках, коли на думку аудитора 

виконуються наступні умови: 

 аудитор отримав всю інформацію, необхідну для цілей аудиту; 

 наявні всі адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань; 

 фінансова документація відповідає вимогам законів і нормативів ; 

 звітність складена НАН основі дійсних облікових даних і не має 

суттєвих протиріч; 

 звітність складена необхідним чином за формою, затвердженою у 

відповідному порядку. 

Аудитор не може надати позитивний чи умовно-позитивний висновок при 

існуванні суттєвої невпевненості або незгоди. Існують основні причини 

суттєвої невпевненості: значні обмеження в об’ємі аудиторської роботи у 

зв’язку з тим, що аудитор не може отримати всієї необхідної інформації і 

пояснень, не може виконати всі необхідні аудиторські процедури, ситуаційні 
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обставини, невпевненість у правильності висновків в конкретній ситуації. 

Причини негоди: неприйнятність системи обліку чи порядку проведення 

облікових операцій; розходження відносно відповідності фактів чи сум у даній 

звітності; суттєва незгода з повнотою і засобом відображення фактів в обліку і 

звітності; невідповідності діючому законодавству порядку оформлення чи 

здійснення операцій і встановленими нормам. 

Будь-яка суттєва невпевненість чи незгода є причиною для відмови видачі 

позитивного висновку. Наступний вибір виду висновку залежить рівня 

невпевненості чи незгоди [4, c. 58-59]. 

Отже, завдання аудитора – встановлення правильності обчислення суми 

платежу, своєчасності внесків (перерахувань) податків, з’ясування причин 

прострочення платежів.Тому варто зазначити, що основою для проведення 

аудиту податку на прибуток є застосування аудиторських процедур та 

прийомів, зокрема, аналітичного блоку. Їх використання зменшує рівень 

аудиторського ризику, підвищує якість проведення аудиту та скорочує час, 

який використовується для його здійснення. 

У разі виявлення при аудиті неточностей у розрахунку з податку на 

прибуток необхідно вжити заходів щодо їх усунення та з’ясувати своєчасність 

сплати штрафів, пені податковим адміністраціям за неправильне визначення 

розміру платежу або його несвоєчасну сплату та за чий рахунок вони віднесені. 
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Постановка проблеми. Формування ринкової економіки в України істотно 

вплинуло на умови діяльності підприємств, зокрема, змінилися форми 

власності, методи та принципи державного регулювання, посилилася 

міжнародна конкуренція. За таких умов традиційні методи управління 

підприємством мало підходять у швидкозмінному конкурентному середовищі 

на зовнішньому та внутрішньому ринках. Оптимальним процесом, який 

направлений на виживання й стабільне функціонування підприємства в 

подібних умовах є розвиток. У зв'язку з цим розвиток є важливою умовою 

ефективності життєдіяльності вітчизняних підприємства в конкурентній 

боротьбі на внутрішньому та зовнішньому ринках. Проблеми розвитку 

підприємств досліджуються в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, 

а саме: Афанасьєва Н. В., Богатирьова І. О., Василенко В. О., Кизима М. О., 

Кононенко І.В., Масленікової Н. П., Пономаренко В. С., Пушкаря О. І., 

Раєвнєвої О.В., Сегеди С.А., Тридіда О.М. й інших. Однак, незважаючи на 

велику кількість наукових праць та значні досягнення в області обґрунтування 

теоретичних основ розвитку підприємства на сьогодні сутність, класифікація 

видових проявів на рівні підприємства чітко не визначені. 

Метою статті є узагальнення теоретичних засад стратегічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств, а також уточнення сутності категорії 

«розвиток підприємства». 
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Виклад основного матеріалу. Істотну характеристику процесів розвитку 

становить час: по-перше, всякий розвиток здійснюється в реальному часі, по-

друге, тільки часовий фактор виявляє спрямованість розвитку [1]. Разом з тим 

поняття «хід часу» не тотожне поняттю «процес розвитку», оскільки розвиток 

того чи іншого об'єкта є функцією не об'єктивного ходу часу як такого, але 

життєдіяльності самого об'єкта [2]. У цьому зв'язку, «розвиток - це беззворотна, 

направлена, закономірна зміна матеріальних і ідеальних об'єктів, що 

здійснюються протягом часу» [3]. Інші автори зазначають, що «..розвиток 

відображає системний процес безкінечності і безперервності закономірних 

якісних змін, що відбуваються в природному середовищі і суспільстві під дією 

об'єктивних законів природи і суспільства, якими є закон єдності і боротьби 

протилежностей, закон заперечення заперечення, закон рівноваги, закон 

переходу кількості у якість» [6, с.23]. 

Трактування терміну «розвиток підприємства» з позицій різних науковців 

представлено в табл. 1. 

Процес розвитку характеризується великою розмаїтістю конкретних видів і 

форм. На сьогодні виділяють дві форми розвитку: еволюційну і революційну. 

Еволюційна характеризується поступовими кількісними і якісними змінами, а 

революційна − стрибкоподібним переходом від одного стану системи до іншого. 

Також виділяють прогресивний і регресивний розвиток. Прогресивний  

розвиток − зміна якості системи від нижчого до вищого чи менш зробленого до 

більш зробленого. Регресивна зміна системи припускає зниження якісного рівня, 

деградацію організації, падіння її якісних і кількісних характеристик [2, 3]. 

Розвиток буває або екстенсивним, тобто проявом і збільшенням уже 

маючого, або інтенсивним, тобто виникненням якісно нових форм. З іншої 

сторони, розвиток буває або екзогенним, тобто несправжнім розвитком, 

обумовленим тільки з зовні, навколишнім світом, або ендогенним, тобто 

дійсним розвитком, джерело якого знаходиться усередині самого що 

розвивається. Відрізняють також індивідуальний розвиток, розвиток якої-

небудь окремої істоти, від загального розвитку. 
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Таблиця 1 - Трактування терміну «розвиток підприємства» [4] 

Автор  Сутність терміну «розвиток підприємства» 

Мескон М.Х., 
Альберт М., 
Хедоури Ф.  

Довгострокова програма удосконалення можливостей вирішувати 
різні проблеми і здібностей до відновлення, особливо шляхом 
підвищення ефективності управління культурою організації. 

Василенко В.О.  

Це не разові перетворення з метою досягнення «найкращого» (а тому 
і споконвічного) стану системи, а процес, що не припиняється в часі, 
плин якого не завжди відбувається постійно і безупинно, найчастіше 
йде стрибкоподібно з подоланням різних по глибині й охопленню 
криз. 

Раєвнєва О.В.  

Унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі і часі, 
який характеризується перманентною зміною глобальних цілей його 
існування шляхом формування нової дисипативної структури і 
переводом його в новий атрактор функціонування. 

Єрохина Е.А. 
Якісна зміна складу зв'язків (тобто структури) і функціонування 
системи, тобто якісну зміну системи.

Шубравська О.В.  
Процес переходу системи з одного стану в інший, що 
супроводжується зміною її якісних і кількісних характеристик.

Пономаренко В.С., 
Тридід О.М., 
Кизим М.О. 

Процес кількісно-якісних змін у системі, ускладнення структури і 
складу, в результаті чого підвищується її опірність дестабілізуючому 
впливу зовнішнього середовища й ефективність функціонування.

Афанасьєв Н.В., 
Рогожин В.Д., 
Рудика В.І.  

Об'єктивна зміна тільки якісних характеристик системи, обумовлена 
як фундаментальними законами природи (єдності і боротьби 
протилежностей, переходу кількість у якість, розвитку суспільства по 
спіралі і нагору), так і закономірностями функціонування конкретних 
систем (старіння устаткування, нагромадження досвіду і знань 
співробітниками, виснаження природних ресурсів) при якій 
формуються нові властивості системи. 

 

Розрізняють три форми розвитку: ринковий розвиток, відображає процес 

розширення кола споживачів, клієнтури; організаційний розвиток, відображає 

процес розвитку індивідуума, груп, сфер відповідальності, систем управління, 

ініціатив тощо; діловий розвиток − це спрямування ресурсів туди, де вони 

мають забезпечити максимальну конкурентоспроможність протягом 

максимально великого терміну часу. 

Виділяють три головних напрямків розвитку: збільшенням масштабів 

споживання економічних ресурсів − кількісний аспект; зміни в складі елементів 

і їхніх комбінацій − структурний аспект; зрушення в споживчих 

характеристиках елементів, у їхній індивідуальній і інтегральній корисності − 

якісний аспект [4]. 

Більш комплексну класифікацію видових проявів розвитку на рівні 

підприємства здійснюють за такими ознаками: 
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− за масштабом змін у соціально-економічній системі підприємства: 

загально-корпоративний; внутрішньо-корпоративний (локальний) розвиток;  

− за якістю змін у соціально-економічній системі 

підприємства:прогресивний; регресивний розвиток; 

− залежно від об'єкту змін у соціально-економічній системі підприємства: 

організаційний; техніко-технологічний; соціальний; економічний розвиток; 

− залежно від характеру змін: спрямований; циклічний; спіральний 

розвиток;  

− залежно від типу тренду: лінійний; нелінійний розвиток; 

− залежно від динаміки змін у соціально-економічній системі 

підприємства: рівномірний розвиток (еволюційний); нерівномірний розвиток 

(революційний); 

− за природою ключового критерію: абсолютний; відносний розвиток; 

− залежно від рівня невизначеності процесів: прогнозований 

(достовірний); випадковий розвиток; 

− залежно від основи змін у соціально-економічній системі підприємства: 

екстенсивний (кількісний); інтенсивний (якісний) розвиток; 

− залежно від можливості управління змінами: керований; спонтанний 

розвиток; 

− залежно від корпоративної стратегії: адаптивний; реактивний; 

випереджаючий (превентивний) розвиток; 

− залежно від складності змін у соціально-економічній системі 

підприємства: елементний; інтегральний; системний розвиток; 

− залежно від мети змін: простий; розширений розвиток. 

У даній класифікації видових проявів розвитку на рівні підприємства не 

приділяється увага середовищу та часовому аспекту виникнення розвитку. У 

зв'язку з цим, цю класифікацію пропонуємо доповнити видами проявів 

розвитку на рівні підприємства (рис. 1). 

Проведене дослідження сутності «розвиток підприємства» з позицій 

поглядів різник науковців дає можливість зробити висновок, що не існує єдиної 
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думки стосовно визначення даного поняття, тому на сучасному етапі вимагають 

уточнення та розкриття. На підставі аналізу можна запропонувати наступне 

визначення: розвиток підприємства – процес сукупних змін у соціально-

економічній системі підприємства, який направлений на його перехід в новий 

якісно-кількісний стан у часі під впливом факторів внутрішнього й зовнішнього 

середовища. 

Для забезпечення сталого розвитку підприємств необхідно зважено підійти 

до розробки принципів управління, політики контрактних відносин, 

організаційної структури, затвердження стратегічних планів підприємств, 

координації програм організаційного розвитку і трансфертного ціноутворення, 

НДДКР, виконання представницьких функцій підприємства [2, 3].  

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація видів розвитку підприємства [1,4] 

 

Виходячи з вищевикладеного, основними складовими стратегії сталого 

розвитку сільськогосподарських підприємств мають стати ті, які визначають 

трансформаційні перетворення виробничо-господарських потоків на 

локальному рівні в сучасному ринковому середовищі з врахуванням ступеня 

сталості економічних процесів (табл. 2). 

Розвиток підприємства 

За середовищем  За часом  
Внутрішній 
розвиток 

Зовнішній 
розвиток 

Ретроспективний 
розвиток 

Поточний 
розвиток 

Загальний 
розвиток 

Перспективний
розвиток 

За видом потенціалу  

Комунікаційний 
розвиток 

Маркетинговий 
розвиток 

Управлінський 
розвиток 

Мотиваційний 
розвиток 

Інноваційний 
розвиток 

Фінансовий 
розвиток 

Виробничий 
розвиток 

Трудовий 
розвиток 
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Таблиця 2 – Складові елементи стратегії сталого розвитку 

сільськогосподарських підприємств [1,4] 

Елементи 
стратегії 

Ступінь реалізації 

Планування  Затвердження стратегічних планів сільськогосподарських підприємств, 
координація маркетингової стратегії, консультування з питань 
стратегічного ціноутворення на продовольчу продукцію (визначаються 
межі трансфертних цін)

Виробництво  Управління обсягами виробництва аграрної продукції для внутрішніх 
продажів 

Організаційний 
розвиток 

Обґрунтування сценаріїв, вибір й узгодження напрямів організаційного 
розвитку. Розробка програм збалансованого організаційного розвитку та 
вибір нових видів діяльності.

Маркетинг  Розробка маркетингової політики та стратегії, взаємодія зі службами 
централізованого збуту й агентами, що займаються збутому продукції та 
зв'язок із громадськістю

Дослідження 
та розробки 

Формування наукової політики, аналіз тенденцій. Дослідження та 
створення продукції спеціальним структурним підрозділом 

Фінансовий 
менеджмент 

Розробка інвестиційної стратегії, ухвалення рішення про великі 
інвестиційні проекти

Управління 
витратами 

Планування прибутку та результативності діяльності за окремими 
напрямами 

Збут  Координація внутрішніх продажів і централізованого збуту 
Управління 
якістю 

Розробка політики якості, впровадження системи якості 

Менеджмент 
персоналу  

Створення системи управління персоналом, системи винагороди й 
підбору вищого управлінського складу

 

Важливим елементом стратегії сталого розвитку сільськогосподарських 

підприємств має стати підвищення використання наявного наукового аграрного 

потенціалу; впровадження енергозберігаючих і прогресивних технологій 

виробництва; створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з 

надання послуг товаровиробникам у веденні селекції та відтворенні 

сільськогосподарських тварин, ветеринарному забезпеченні, закупівлі та 

реалізації тваринницької продукції; розширення обсягу вирощування 

високобілкових зернових культур; більш повного використання усіх 

можливостей по поліпшенню забезпеченості наявного поголів’я кормами, 

повсюдного запровадження енергозберігаючих технологій в кормовиробництві, 

при утриманні та годівлі худоби; використання дотаційних коштів за 

реалізоване сільгосппідприємствам молоко і м’ясо переробним підприємствам 

виключно на розвиток тваринництва; докорінного поліпшення стану племінної 

роботи і ветеринарного обслуговування сільгосппідприємств.  
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Крім того, сталий розвиток сільськогосподарських підприємств має 

базуватися на інтеграції всіх підприємств аграрної сфери. Інтеграція при цьому 

має забезпечувати: налагодження зв’язків з усіма учасниками виробничого 

ланцюгу в агропромисловому комплексі; налагодження партнерських стосунків 

з підприємствами, що виробляють машини, прибори, устаткування, матеріали, 

обладнання необхідні для діяльності регіональних товаровиробників; 

розширення кола ринкових суб’єктів; розвиток мережі заготівельних пунктів в 

сільській місцевості; проведення та представлення інтересів на ярмарках, 

виставках всіх учасників аграрної сфери; активізацію роботи по залученню 

капіталу від вітчизняних та іноземних інвесторів для поліпшення виробничо-

економічного розвитку сільськогосподарських підприємств, прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на всіх фазах відтворювальних процесів в 

сільськогосподарських підприємствах. 

Узагальнюючи існуючі підходи, чинники зовнішнього середовища, що 

впливають на формування стратегій розвитку сільськогосподарських 

підприємств, можна представити у вигляді факторів макро - мезо- та мікрорівня. 

До факторів макрорівня відносяться міжнародні, національні, політичні, 

економічні, природно-географічні та соціокультурні чинники; до факторів 

мезорівня – рівень конкурентоспроможності в галузі, особливості розвитку 

регіону; фактори мікрорівня – розвиток сегменту споживчого ринку, на якому 

функціонує підприємство, стійкість зв’язків з постачальниками, характер 

взаємодії з органами управління на місцевому рівні. 

Висновки. На основі вищезазначеного можна зробити висновки, що 

оптимальний вибір стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств в 

умовах фінансової глобалізації визначають багаточисельні та різноманітні 

чинники. На нашу думку, першочерговим завданням є проведення 

стратегічного аналізу перспектив розвитку сільськогосподарського 

підприємства за нових умов зовнішнього середовища. Для цього застосовують 

метод SWOT-аналізу [5], що допомагає з’ясувати взаємозв’язок зовнішнього 

середовища і внутрішнього потенціалу через систему факторів. У подальшому 
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здійснюється аналіз позиції підприємства в конкурентному середовищі, 

завданням якого є визначення умов покращення показників його діяльності в 

результаті можливого удосконалення конкретних стратегій розвитку на певних 

ринках. Саме здійснення стратегічного аналізу перспектив розвитку 

сільськогосподарських підприємств дозволить зробити конкретні висновки 

щодо їх фінансового стану та результатів фінансової діяльності з метою їх 

відновлення в довгостроковому періоді. 
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У статті розкрито необхідність проведення аудиту оборотних активів як 

економічної категорії; визначено основні методики проведення аудиту 

оборотних активів. Відмічено важливість здійснення внутрішньго аудиту у 

системі контролю на підприємстві. 
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Аудит оборотних активів є невід’ємною складовою у системі перевірки 

фінансово-господарської діяльності підприємства. умови проведення таких 

перевірок регламентуються законодавчими та нормативно-правовими актами.  

Національні вимоги щодо ведення обліку і аудиту в Україні містяться в 

таких основних законодавчих і нормативних актах: Закон України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1997 р. 

№996; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій, підприємств і організацій, затверджений Наказом 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 191; Національні 

нормативи аудиту; Кодекс професійної етики аудиторів України [1, С. 13-14]. 

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що оборотні активи 

становлять вагому частину майна підприємства і тому особливу увагу 

необхідно приділити аудиту оборотних активів, їх оцінці, аналізу та перевірці 

ефективності організації обліку та управління ними, так як регулярне 

здійснення аудиту оборотних активів дозволить власникам отримувати 

оперативну та достовірну інформацію, і як наслідок ухвалювати ефективні 

управлінські рішення, які будуть спрямовані на покращення фінансового стану 

підприємства. 

Питанням організації і методики аудиту присвячено багато ґрунтовних 

досліджень провідних науковців України, зокрема: Білухи М. Т., Бондаря М. І., 

Бутинця Ф. Ф., Валуєва Б. І., Герасимовича А. М., Гуцайлюка З. В.,  

Давидова Г. М., Дерія В. А., Дорош Н. І., Загороднього А. Г. ,  

Завгороднього С. Я., Кіндрацької Л. М., Крупки Я. Д., Кужельного М. В., 

Кузьмінського А. М., Кулаковської Л. П., Пантелєєва В. П., Петрик О. А. ,  

Пічі Ю. В., Скоробогатова В. В., Воронцова І. І. та інші. Проте, ряд питань 

щодо методики обліку та аудиту оборотних активів підприємств вимагає 

подальших досліджень та наукових розробок. 
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Питання проведення аудиту оборотних активів на підприємствах є дуже 

важливим і актуальним в наш час. Це пов’язано з тим, що у сучасних умовах 

для більшості вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових явищ 

їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу 

оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього 

господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих підприємств 

оборотними активами супроводжується низьким рівнем їх використання. Тому 

нині одним з найактуальніших завдань у забезпеченні підвищення ефективності 

виробничої діяльності підприємств є суттєве вдосконалення обліку оборотних 

активів та управління ними. 

Актуальність ведення аудиторських перевірок активів має на меті 

прийняття правильних управлінських рішень, які можливі, коли керівництво 

підприємства добре ознайомлене з тим, що відбувається на підприємстві. 

Основним із завдань обліку, аудиту та економічного аналізу оборотних 

активів є вирішення задач оптимізації запасів на підприємстві. Запаси повинні 

забезпечуватись в межах норм, які встановлені керівництвом підприємства. 

Надлишкові запаси сировини та матеріалів ведуть до зменшення отримання 

доходу від оборотного капіталу, який виражений в запасах, а також до 

збільшення втрат завдяки псуванню і застарілості матеріальних цінностей, крім 

того, ведуть до збільшення витрат на зберігання, страхування і виплату 

податкових платежів. При цьому виникає загроза зниження ринкової вартості 

матеріальних ресурсів, які були придбані з надлишком. Проте недостатність 

запасів веде до можливої зупинки виробництва, зриву постачання продукції, що 

може нанести значну шкоду підприємству, яке отримає в результаті цього 

низькі результати своєї діяльності [3, с. 53]. 

Аудит оборотних активів відіграє важливу роль у системі як внутрішнього, 

так і зовнішнього аудиту. Це пов'язано з тим, що облік грошових коштів, 

запасів, готової продукції, дебіторської заборгованості, поточних фінансових 

інвестицій є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки 

пов'язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато 

однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу. 
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Безперервність процесу виробництва та реалізації продукції на 

підприємстві супроводжується постійним рухом оборотних активів, що 

перебувають в його розпорядженні, тому питання контролю на цих етапах 

стоїть надзвичайно гостро. 

Контроль витрачання оборотних активів необхідно організовувати на всіх 

рівнях управління. У результаті чого він отримує певну ієрархію: нижній рівень 

– безпосередньо контроль за виробничими запасами, незавершеним 

виробництвом, готовою продукцією, який на великих підприємствах 

здійснюється бригадами, дільницями, групами; середній – до вище 

перерахованих об’єктів контролю належать грошові кошти, розрахунки з 

дебіторами та ін. (цехи, служби, відділи); вищий рівень – здійснюється 

контроль за всіма видами оборотних активів (керівники та заступники 

керівників). Така ієрархічна організація контролю оборотних активів зумовлена 

тим, що всі перераховані органи забезпечують господарську діяльність і 

використовують ресурси підприємств. [2, с. 247-248]. 

Дієва система контролю є надійною передумовою сучасного 

удосконалення системи управління, ефективного використання матеріальних 

ресурсів. Для поліпшення бухгалтерського обліку, забезпечення достовірності 

оформлених первинних документів, збереження цінностей і підвищення 

ефективності заходів, що проводяться використовується внутрішній контроль. 

Організаційне забезпечення пов’язане з упорядкуванням взаємовідносин 

між працівниками, функціональними органами контролю оборотних активів, 

тобто здійснюється розподіл контролюючих функцій (рис.1). 

Для отримання повної і достовірної інформації про операції з оборотними 

активами потребує розробки методика їх внутрішнього контролю, яка 

передбачає визначення методів контролю або їх сукупності, що будуть 

використані в процесі контролю оборотних активів.  
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Рисунок 1 – Напрями контролю оборотних активів 

 

Внутрішній контроль – це система заходів, організованих керівництвом 

підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного 

виконання всіма працівниками своїх обов'язків при здійсненні господарських 

операцій. 

Методи, які використовуються при здійсненні внутрішнього контролю, 

дуже різноманітні і включають елементи таких методів, як: 

1) бухгалтерський фінансовий облік (рахунки і подвійний запис, 

інвентаризація та документація, балансове узагальнення);  
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3) ревізія, контроль, аудит (перевірка документів, перевірка арифметичних 

розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських 

операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і 

простежування);  

4) теорія управління.  

В системі внутрішнього контролю особливе місце займає внутрішній 

аудит. Внутрішній аудит – це унікальна форма контролю, яка забезпечує довіру 

не тільки до системи управління, а також до системи внутрішнього контролю.  

Робота внутрішніх аудиторів за своєю суттю – це виконання частини 

функцій керівництва підприємства. Служба внутрішнього аудиту відповідає 

перед керівництвом підприємства за ефективне функціонування та 

удосконалення системи бухгалтерського обліку, достовірність фінансової й 

оперативної інформації, дотримання українського законодавства. 

Функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві, за умови 

додержання вимог до її організації, є надійною гарантією недопущення в 

майбутньому необґрунтованих і незаконних дій працівників підприємства, 

неправильних та неефективних управлінських рішень. 

З метою обґрунтування думки щодо достовірності фінансової звітності і 

поставленої мети аудиторської перевірки аудитору потрібно зібрати 

аудиторські докази, які мають відповідати певним вимогам щодо їх кількості і 

якості. З метою отримання доказів аудитор має застосовувати при аудиті 

необхідні методи та прийоми. 

Метод аудиту оборотних активів характеризується як сукупність прийомів, 

за допомогою яких оцінюється стан цих активів. Методи аудиту зазвичай 

розділяють на дві групи: загальнонаукові методи дослідження та специфічні 

(власні, спеціальні) методичні прийоми аудиту [5]. До загальнонаукових 

методів дослідження відносять: аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія 

та моделювання, абстрагування та конкретизації, узагальнення та порівняння, 

системний аналіз та функціонально-вартісний аналіз. Особливість 

загальнонаукових методів полягає у тому, що їх можна застосовувати на будь-
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якому етапі аудиту оборотних активів. Наприклад, на початкову етапі, коли 

відбувається знайомлення аудитора із фінансовою звітність, використовують 

такі методи як аналіз та синтез, узагальнення, абстрагування та інші. На 

заключному етапі використовують систематизацію та  узагальнення.  

Крім згаданих вище, у процесі перевірки використовують специфічні 

методи аудиту. Специфічні методи поділяють на чотири групи, а саме: 

органолептичні, розрахунково-аналітичні, документальні, узагальнення та 

реалізації результатів аудиту [4]. До органолептичних методів відносять: 

інвентаризацію, контрольні заміри робіт, вибіркові спостереження, суцільні 

спостереження, технологічний контроль, хіміко-технологічний контроль, 

експертизи, службове розслідування, експеримент. До розрахунково-

аналітичних методів відносять: економічний аналіз, статистичні розрахунки, 

економіко-математичні методи. До документальних методів відносять 

формальну перевірку, арифметичну перевірку, нормативно-правову перевірку, 

експертне дослідження, зустрічна перевірка, логічна перевірка, взаємний 

контроль, камеральні перевірки. До методів узагальнення та реалізації 

результатів аудиту відносять документування результатів проміжного 

контролю, аналітичне групування недоліків, систематизація недоліків, 

хронологічна систематизація, методи прийняття рішень і контроль за їх 

виконання.  
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛІННЯ БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто теоретичні основи контролю використання 

безготівкових розрахунків підприємствами. Розкрито визначення терміну  

«безготівкові розрахунки». Висвітлено основну мету контролю безготівкових 

розрахунків на підприємствах. Досліджено види та форми безготівкових 

платежів. Дані пропозиції щодо вдосконалення контролю за грошово-

розрахунковими операціями. 

Ключові слова: внутрішній контроль, готівкові розрахунки, безготівкові 

розрахунки, класифікація безготівкових розрахунків, переваги та недоліки 

безготівкових розрахунків, грошовий оборот. 

Сучасну економіку неможливо уявити без такого її важливого елементу, як 

розрахунки. Вони мають вагоме значення для підприємства, адже являються 

важливою складовою в структурі всіх суб'єктів господарювання. Розрахункові 

операції майже завжди присутні на початковому і кінцевому етапах кругообігу 

коштів, які включають придбання товарів, виробництво продукції, виконання 

робіт, надання послуг та розрахунку за них. Тобто більшість операцій, що 

здійснюються на підприємстві пов'язані з рухом грошових коштів, проведенням 

розрахунків між підприємствами. Особливо це стосується розрахунків з 
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постачальниками, покупцями і замовниками, що нерідко відбуваються із 

відстрочкою платежу. 

У зв'язку з цим, ризик можливих зловживань у сфері розрахунків є дуже 

високим.  Окрім того, протягом останніх років почастішали випадки 

привласнення грошових коштів за рахунок нецільового використання кредитів 

в установі банку, штучного відтягування сплати по рахунках. 

Проблеми обліку безготівкових розрахунків досліджувалися українськими 

та зарубіжними вченими, такими як Н.А. Куфакова, Ю.А. Ровинський, 

М.М.Агарковою, Л.К. Вороновою, М.С. Матрохіною, Л.Г. Єфімовою, 

Б.М.Івановою, А.О. Селівановою, Н.І. Хімічевою, Я.А. Гейвандовою,  

А.М. Гуляєвою, М.П. Кучерявенком, О.П. Орлюком, Є.О. Алісовою,  

Н.С. Дубенко, О.М. Євремовим, О.В. Міняйлом, А.М. Морозом, А.І. Савлуком, 

М.Ф.Пуховкіною, М.В Ніконовою, та ін. 

Розподіл грошового обороту на безготівковий і готівковий стає 

інструментом регулювання об'єкта грошового обороту – грошової маси. Більша 

частка грошового обороту припадає на безготівковий оборот, котрий охоплює 

уся сфери господарських відносин підприємств і організацій, банківських і 

фінансових установ, населення. Безготівковий грошовий оборот цілком і 

повністю здійснюється через банківські установи, що в них відкрито рахунки 

суб'єктів підприємницької діяльності. Дана інформація добре висвітлена в 

роботі М.П. Кучерявенка [1, с. 95]. 

Воронова Л.К. у своїй статті зазначала, що між готівковою і безготівковою 

формами розрахунків існує тісний зв'язок. Одержуючи виручку за реалізовану 

продукцію у безготівковій формі, підприємство має отримати в установленому 

порядку у банківській установі готівку на покриття поточних витрат – виплату 

заробітної плати, господарські потреби, виплату авансів на відрядження. 

Підприємства торгівлі та сфери обслуговування населення, реалізуючи товари 

(роботи, послуги), отримують плату за це переважно готівкою [2, с.34]. 

У практичній діяльності, підприємства самостійно обирають форми 

розрахунків, передбачені чинними нормативними документами та вказують їх 
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при укладанні між собою договорів. В довідковій та економічній літературі 

автори по різному трактують поняття “безготівкові розрахунки”. Дані 

визначення наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Трактування визначення “безготівкові розрахунки”  

Автор Визначення 
Щетинін А. І Безготівкові розрахунки – організація розрахунків між учасниками 

суспільного виробництва, які здійснюються без використання 
готівки, шляхом перерахування коштів з одного розрахункового 
рахунку на інший . 

Борисов А. Б. Безготівкові розрахунки – розрахунки, які здійснюються між 
фізичними і юридичними особами без застосування готівкових 
грошей шляхом перерахування засобів через банк з розрахункового 
(поточного) рахунку платника на рахунок їх одержувача . 

Сухарський В. С. Безготівкові розрахунки – платежі, що здійснюються без участі 
готівки, шляхом перерахування грошових сум з рахунків платників 
на рахунки одержувачів або зарахування взаємних вимог . 

Дянів Р. П Безготівкові розрахунки – форма грошового обігу, за якою 
зберігання і рух грошових коштів здійснюється без готівкових 
грошей, шляхом перерахування грошових сум з рахунку платника на 
рахунок одержувача. 

Савлук М. І Безготівкові розрахунки – рух грошей по рахунках у банках, коли 
вони не виходять за межі банківської системи 

Завадський Й. С. Безготівкові розрахунки – система грошових розрахунків, які 
проводяться без участі готівки, тобто перерахування банком певної 
суми з рахунку платника на рахунок одержувача або заліком 
взаємних вимог підприємств і громадських організацій . 

Партин Г. О Безготівкові розрахунки – платежі, які здійснюються шляхом 
списання коштів із банківського рахунку платника і зарахування їх 
на банківський рахунок одержувача. 

Загородній А. Г. Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі 
готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обороту [3]. 

Золотогоров В. Г Безготівкові розрахунки – розрахунки, які здійснюються без участі 
готівки, шляхом перерахування певних сум з рахунків платника в 
банках на рахунок одержувача або шляхом заліку взаємних вимог. 

 

Безготівкові розрахунки є менш врегульованими, ніж готівкові. Зокрема, 

кількість банків та кількість поточних рахунків, що їх можуть відкривати 

фізичні та юридичні особи, не обмежені. Проте клієнтам дозволено відкривати 

лише один поточний рахунок для формування статутного капіталу суб’єкта 

господарювання - юридичної особи, як у національній, так і в іноземній валюті 

та один поточний рахунок у національній та іноземній валюті за кожною 

угодою сумісної діяльності без створення юридичної особи. Організація 
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безготівкових розрахунків мусить збігатися з конкретними вимогами, які 

обумовлені інтересами розвитку економіки. Передова з них повинна 

забезпечувати вчасне отримання кожною організацією грошових коштів за 

відвантажену ним продукцію, чи надані послуги, чим сприяти прискоренню 

обігу обігових коштів у розрахунках. 

Безготівкові розрахунки слід розглядати як цілісну систему. Для кращого 

розуміння звернемо увагу на рисунку 1. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Рисунок 1 – Система безготівкових розрахунків 

 

Правові основи організації безготівкових розрахунків у господарському 

обороті регламентуються законодавчими, інструктивними документами. 

Національний банк України виступає як методичний центр з розробки форм і 

засобів розрахунків у народному господарстві, правил документообороту, 

організації банківського контролю за проведенням розрахунків. 

Здійснення контролю є необхідним для підприємств, оскільки дає змогу 

дослідити економічну доцільність та правильність господарських операцій, 

дотримання законності їх здійснення. Завдяки результатам контролю 

керівництво має можливість вчасно та швидко визначити шляхи вирішення 

проблем та упередити їх виникнення в майбутньому. 
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В умовах вдосконалення ринкових відносин організація безготівкових 

розрахунків повинна активно сприяти вирішенню таких завдань: 

- удосконалення комерційного розрахунку на підприємстві;  

- підвищення відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі 

здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; 

- зміцнення договірної дисципліни;  

- прискорення обороту оборотних коштів. 

Переважна більшість операцій, які здійснюються на підприємстві, зв’язані 

з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між 

підприємствами. Тому контроль за грошово-розрахунковими операціями є дуже 

важливим. 

Метою контролю цих операцій є встановлення достовірності даних щодо 

наявності та руху грошово-розрахункових операцій, повноти і своєчасності 

відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, 

правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до 

прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності 

господарюючого суб'єкта. Також, можна сказати, що метою контролю є 

договірне та своєчасне відображення даних у носіях облікової інформації. 

Завданням  контролю розрахункових операцій на підприємстві є контроль 

за достовірністю формування інформації про розрахункові операції в системі 

бухгалтерського обліку та звітності. 

Основні завдання контролю грошово-розрахункових операцій, а саме 

безготівкових представлені в таблиці 2. 

Джерелами інформації для внутрішнього контролю безготівкових 

грошово-розрахункових операцій є:  

- облікові регістри 

- акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша 

документація, що узагальнює результати контролю.  

- головна книга.  

- звітність підприємства. 
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Таблиця 2 – Основні завдання контролю грошово-розрахункових 

операцій 

Основні завдання контролю безготівкових розрахунків: 

 вивчення законності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами та 
грошовими документами, своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання грошових 
коштів; 
 перевірка законності відкриття підприємством рахунків у банку, своєчасності одержання 
і обробки виписок банку по всіх відкритих рахунках; 
 стану грошових коштів на рахунках на день проведення перевірки за даними виписок 
банку і за балансом підприємства; 
 виявлення напрямів використання коштів, що зберігаються на банківських рахунках, 
оцінка правильності проведення взаємозаліків з кредитною установою; 
 перевірка наявності договорів та їх реєстрації у відповідних журналах; 
 перевірка правильності документального оформлення грошово- розрахункових операцій, 
і відображення цих операцій в обліку і звітності;  
 перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, 
пов'язаних з розрахунками; 
 виявлення помилок, фактів обману або інших відхилень від норми в безготівкових 
розрахунках. 

 

Основними напрямами контролю грошово-розрахункових операцій на 

підприємствах є:  

- дотримання вимог чинного законодавства при укладанні договорів; 

- стан розрахунків між замовниками та підрядниками і правильність 

відображання фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку та 

звітності; 

- правильність ведення документації, пов’язаної з безготівковими 

розрахунками підприємства; 

- ведення автоматизованої бази обліку безготівкових розрахунків. 

Ефективна системи контролю дає змогу не лише якісно вести облік, а й 

ефективно здійснювати управління за рухом вкладених грошових коштів, що не 

завжди використовуються за цільовими призначенням, а така ситуація веде до 

нестачі грошових вкладень та ризику.  

Особливо детально під час контролю перевіряють реальність і 

достовірність кожної суми виникнення розрахунків та підтвердження їх 

документальної обґрунтованості. Для цього необхідно перевірити, в якому стані 
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знаходиться аналітичний облік цих розрахунків та відповідність його даним 

первинних документів, а саме накладними та актами виконаних робіт. Це 

пояснюється тим, що організація розрахунків із покупцями та замовниками 

багато в чому залежить від стану їх обліку і документального забезпечення. 

Несвоєчасне виявлення помилок у розрахункових документах в окремих 

випадках призводить до виникнення спірної заборгованості, порушення 

термінів пред’явлення за нею претензій.  

Перевіряючий орган зобов’язаний грамотно спланувати, які аналітичні 

процедури, у якій кількості й у якому обсязі необхідно виконати для збору 

доказів. У ході аналітичних процедур нерідко з’ясовується, що підприємство 

зштовхнулося із серйозними фінансовими ускладненнями.  

В сучасних умовах досить чітко проявились основні проблеми подальшого 

розвитку системи безготівкових розрахунків. Перелік проблем наведено в 

таблиці 3. 

Таблиця 3 – Основні проблеми розвитку системи безготівкових 

розрахунків 

Основні проблеми розвитку системи безготівкових розрахунків 

 оптимізація форм і засобів безготівкових розрахунків, їх організацій, вибір 
найраціональніших у певних економічних умовах форм розрахунків, які б давали 
найбільший ефект; 
 інтенсифікація і прискорення розрахунків, чим швидше обертаються гроші і здійснюються 
платежі, тим більше можливостей для одержання вищих доходів, зекономлені внаслідок 
прискорення розрахунків кошти можуть додатково спрямуватися в сферу розвитку 
виробництва; 

 постійний пошук нових механізмів організації безготівкових розрахунків, які б дозволили 
на економічній основі подолати кризові явища і процеси в грошовій сфері. 

 
Важливою складовою системи безготівкових розрахунків є контроль 

установ банків за додержанням правил розрахунків, а також за станом 

розрахунків у народному господарстві. 

Контроль здійснюється у процесі проведення операцій з безготівкових 

розрахунків шляхом періодичної перевірки розрахункових документів, аналізу 

балансів та інших звітних матеріалів підприємств і перевірок у них на місцях. 
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Майже весь платіжний оборот, як по товарних, так і по всіх інших 

операціях, охоплюється безготівковими розрахунками. Необхідно наголосити 

на тому, що система безготівкових розрахунків сприяє зміцненню договірної 

дисципліни, прискоренню оборотності оборотних засобів, ефективному 

використанню коштів і посиленню контролю за фінансовою діяльністю 

підприємства. 

Постійний контроль за дотриманням правил ведення касових операцій 

дозволить зменшити масштаби використання готівки підприємствами і 

організаціями, а отже і обмежити роль готівкового обігу як засобу 

обслуговування руху тіньового капіталу, приховування доходів та ухилення від 

сплати податків до бюджету. 

Форма безготівкових розрахунків орієнтована на розвиток бізнесу кожного 

учасника ринку. Застосування безготівкових форм розрахунків дозволяє 

здійснювати успішну економічну діяльність, підвищувати платоспроможність 

підприємств,їх фінансову стійкість, а також збільшує ефективність роботи 

підприємства. Не важко зрозуміти, що за безготівковими розрахунками 

майбутнє, а отже, враховуючи цей фактор і ситуацію в нинішній час, можна з 

упевненістю сказати, що є потреба все більше удосконалювати саме 

безготівкові розрахунки на підприємстві. 
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У статті надано характеристику операційних витрат відприємства як  

обліково-аналітичного об’єкта. Визначено інформаційні блоки аналізу операційних 
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На розвиток теорії і практики управління витратами та методику 

економічного аналізу витрат операційної діяльності сучасного підприємства 

суттєво впливає процес поглиблення ринкових відносин у діяльності суб’єктів 

господарювання. Основна мета трансформацій у цій сфері полягає у розкритті 

інформації, необхідної для прийняття поточних та стратегічних управлінських 

рішень. Неодмінною умовою збереження суб’єктами господарювання 

конкурентних позицій є не тільки зниження собівартості реалізованої 

продукції, але й розробка аналітичного забезпечення стратегічного управління 

витратами.  

Удосконалення теоретичних і методичних положень управління 

операційними витратами підприємств, підвищення рівня ефективності шляхом 

врахування впливу ризиків є однією із основних передумов забезпечення 

стабільності та подальшого розвитку виробничих підприємств. 

Управління витратами та розвиток методології аналізу операційних витрат  

підприємства є предметом дослідження провідних науковців, зокрема:  

П. Й. Атамаса, Ф. Ф. Бутинця, І. Д.Лазаришиної, Є. В. Мниха,  

С. З. Мошенського, І. М. Парасій-Вергуненко, П. Я. Поповича, В. В. Сопко,  

Л. К. Сука, М. Г. Чумаченка та ін. Результати аналізу фахової літератури 

свідчить, що у вітчизняна методологія аналізу операційних витрат 
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підприємства базується на нормативному методі їх калькулювання. Також 

варто зауважити, що практично не враховується зарубіжний досвід і теоретичні 

засади розвитку технологій та бюджетування операційних витрат. 

Не зменшуючи науковий доробок та значимість здобутих результатів 

зазгачених науковців, слід визнати, що окремі теоретичні, методичні й практичні 

положення аналізу витрат операційної діяльності підприємства потребують 

доопрацювання. Зокрема, до таких питань належать: уточнення підходів до 

трактування сутності операційних витрат як обліково-аналітичного об’єкта для 

процедур поточного та стратегічного контролю; розбудова інформаційної бази та 

інструментарію аналізу; удосконалення технології аналізу операційних витрат 

для досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства. В умовах 

ускладнення та нестабільності зовнішнього середовища безперервне 

функціонування підприємства можливе лише за умови постійного оновлення та 

впровадження стратегії лідерства за витратами. З огляду на це витрати слід 

розглядати як фактори, що визначають конкурентні позиції підприємства на 

ринку. За такого підходу під витратами підприємства логічно розуміти не тільки 

вартість спожитих ресурсів при створенні продукції, але й розглядати як фактор, 

що визначає конкурентні позиції підприємства на ринку [1]. 

Сутність поняття «витрати» та «операційна діяльність» наводиться у 

НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». У даному нормативному 

документі наводиться наступне визначення: «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». У цоьму ж 

документі зазначено, що операційна діяльність – основна діяльність 

підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи 

фінансовою діяльністю [2]. 

Сутність поняття «витрати» також наводиться у ПСБО 16 «Витрати», у 

зазначеному документі під операційними витратами (або витратами операційної 

діяльності) підприємства як обліково-аналітичним об’єктом запропоновано 

розуміти вибуття активів, пов’язане з виробництвом або реалізацією продукції, 



145 

ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Що формуються під впливом 
структурних факторів операційної 

діяльності 

Що формуються під впливом 
функціональних факторів операційної 

діяльності 

ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ НЕВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ 

Якщо інформація в бухгалтерському обліку 
узагальнюється на рахунках класу 9 «Витрати 

діяльності» 

90 «Собівартість реалізації» 

91 «Загальновиробничі 
витрати» 

92 «Адміністративні витрати» 

93 «Витрати на збут» 

94 «Інші витрати операційної 
діяльності»

Якщо інформація в бухгалтерському обліку 
узагальнюється на рахунках класу 8 «Витрати за 

елементами» 

80 «Матеріальні затрати» 

81 «Витрати на оплату праці» 

82 «Відрахування на соціальні 
заходи» 

83 «Амортизація» 

84 «Інші операційні 

яке відбувається під впливом структурних та функціональних факторів 

операційної діяльності та забезпечує одержання конкурентних переваг у галузі 

функціонування в сучасних умовах господарювання [3]. Схематично 

запропоноване визначення ілюструє рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Характеристика операційних витрат підприємства  

як обліково-аналітичного об’єкта 
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Чинна методика аналізу діяльності підприємств базується на розрахунках 

показників фінансової звітності. Результати такого аналізу можуть бути 

корисними і для зовнішніх користувачів. Водночас для виявлення та мобілізації 

наявних на підприємстві резервів зниження витрат на виробництво та 

реалізацію продукції і нарощення на цій основі фінансових показників наявної 

інформації недостатньо. В умовах конкуренції результати аналізу повинні 

спрямовуватись на прогнозування витрат, розробку системи мотивації 

зниження витрат та контролю за раціональним використанням ресурсів [4]. 

Оперативно отримати оптимальну кількість згрупованих інформаційних 

показників з урахуванням факторів зовнішнього середовища, що є необхідним 

для прийняття управлінських рішень, дозволять тільки сучасні комп’ютерні 

технології. У зв’язку з цим пропонуємо використовувати інтегральну модель 

аналізу на основі блоку стратегічних карт, що дозволить дослідити чинники 

впливу на витратні показники роботи підприємств та на прийняття 

управлінських рішень. Інформаційні блоки для побудови програми формування 

стратегічної карти для аналізу операційних витрат підприємства наведено на 

рис. 2. Запропонована стратегічна карта для аналізу операційних витрат 

підприємства дає достовірну та надійну інформацію про його становище. Вона 

може бути основою для прийняття рішень зацікавленими сторонами. Алгоритм 

побудови стратегічної карти може використовуватися у різному середовищі 

автоматизації бухгалтерського обліку (1С. Підприємство, Парус, Галактика, 

Дебет плюс ін.).  

Таким чином, актуальність автоматизації економічного аналізу 

операційних витрат підприємств обумовлена вирішенням завдань управління 

витратами та обліку у швидшому режимі для економії затрат часу, коштів, 

підвищення ефективності обліку. 

Запропонована система автоматизованого аналізу операційних витрат 

підприємств є гнучкою; вона здатна адаптуватися до різних груп 

інформаційного забезпечення підприємств, дає змогу оперативно оцінювати 

витрати діяльності, відображати їх у письмовому звіті з розрахунками, 
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графічними ілюстраціями, коментарями. Водночас потрібно зазначити, що така 

методика вимагає постійного оновлення, повинна періодично переглядатися та 

адаптуватися до нових умов діяльності підприємств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Інформаційні блоки аналізу операційних витрат підприємства 

 

Управління витратами є важливим і одним із найскладніших питань у 

діяльності керівників підприємств. Від рівня та динаміки витрат залежать 

прибутки або збитки як окремих суб'єктів господарювання, так і ефективність 

формування національного доходу держави. Для досягнення і збереження 

належного рівня конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі 

підприємствам необхідно здійснювати ґрунтовний аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовища функціонування. Дані цього аналізу 

Блок 1 Кодифікований довідник операційних витрат (на основі розгорнутої 
номенклатури статей витрат). 

Блок 2 Нормативні показники (облікового і необлікового характеру). 

Блок 3 Прогнозні показники операційних витрат підприємства. 

Блок 4 Бюджети операційних витрат. 

Блок 5 
Інформаційні показники фінансового обліку (фактичні) (суми 
операційних витрат, суми витрат за елементами, сума загально-
виробничих витрат, обсяги діяльності тощо).

Блок 6 Калькуляція операційних витрат (за різними методами 
калькулювання). 

Блок 7 
Розрахункові показники (коефіцієнти операційного леверіджу, 
покриття витрат, окупності, витратомісткості загально-
господарського управління, координації витрат тощо). 

Блок 8 Інформативні показники необлікового характеру. 

Оцінка факторів впливу внутрішнього середовища (структура 
готової продукції, робіт, послуг, тривалість операційного циклу, 
тривалість фінансового циклу, забезпеченість оборотними активами 
тощо) 

Блок 9 

Блок 10 Оцінка факторів впливу зовнішнього середовища. 
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використовуються у прогнозуванні собівартості продукції, пошуку 

можливостей зниження витрат, цін продукції [5]. 

Аналіз структури та динаміки витрат доцільно здійснювати за двома 

напрямами: за елементами та статтями витрат. Причому аналіз структури за 

елементами витрат може здійснюватись як по підприємству загалом, так і за 

окремими центрами відповідальності та по окремих видах продукції. При 

здійсненні аналізу діяльності підприємств і об'єднань виділяють три етапи 

роботи: підготовчий, основний етап, підсумковий [6]. У табл. 1 наведено 

особливості і зміст кожного етапу аналізу витрат.  

Таблиця 1 – Характеристика основних етапів аналізу операційних 

витрат підприємства 

Етапи аналізу Характеристика Заходи 

П
ід
го
то
вч
ий

 е
та
п 

Складання 
плану 

економічного 
аналізу 

Визначення мети, завдань, предмета і 
об'єкта аналізу; Розподіл роботи між 
виконавцями; Визначення джерел 
інформації, системи показників, 
методів і прийомів аналізу; 
Рекомендації з послідовності і 
періодичності дослідження 

Складання плану аналізу і 
графіка його проведення; 
Розробка програми і всього 
інструментарію аналізу 
(макетів таблиць, алгоритмів 
розрахунків і т. д.) 

Забезпечення 
аналізу 

Інформаційне забезпечення аналізу; 
Матеріально-технічне забезпечення. 

Визначення інформаційної 
бази аналізу;  Перевірка 
правильності даних; 
Проведення монографічних і 
соціологічних обстежень. 

О
сн
ов
ни
й 
ет
ап

 

Оцінка 
інформаційни
х матеріалів 

Систематизація інформації, оцінка її 
достовірності, достатності й 
адекватності програмі та визначеним 
методам аналізу 

Підбирання, перевірка повноти 
і якості використовуваної в 
аналізі інформації 

Аналіз 
показників 

Оцінка стану та ефективності 
діяльності об’єкта аналізу; 
Визначення показників і групування 
чинників впливу на величину 
собівартості; Визначення резервів 
підвищення ефективності 
господарювання. 

Статистична обробка та 
узагальнення даних; 
Зіставлення показників; 
Складання аналітичних 
розрахунків; Факторний 
аналіз; Заповнення 
аналітичних таблиць 

За
кл
ю
чн
ий

 е
та
п 

Остаточна 
оцінка 

результатів 
аналізу 

Вивчення й узагальнення 
(групування, підрахунок) резервів 
виробництва; Визначення заходів з 
реалізації; Доведення до відома 
зацікавлених осіб про результати 
аналізу; Систематичний контроль за 
виконанням рішення 

Складання висновків, 
доповідних записок по 
результатам аналізу; 
Коригування методики (за 
необхідністю) та організації 
аналізу; Апробація результатів; 
Розповсюдження передового 
досвіду 
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Аналіз операційних витрат підприємства полягає в інформаційному 

забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів, їх оптимізації та 

обґрунтуванні управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації.  

Розроблені організаційно-методичні етапи комплексного економічного 

аналізу операційних витрат підприємства наведені на рис. 2. 

Технологія  
аналітичних 
досліджень 

Методичні  інструменти аналізу операційних 
витрат  

Рівень прийняття 
управлінських рішень 

Стратегічний аналіз операційних витрат  

Етап 4 

- аналіз витрат за ланцюжком створення 
вартості; 

- аналіз витрат за життєвим циклом операційної 
діяльності; 

- конкурентний та порівняльний аналіз за 
прийомом бенчмаркінгу; 

- аналіз витрат на забезпечення якості 

Менеджмент високого 
рівня  

(топ-менеджмент) 

Оперативний  аналіз виробничих витрат 

Етап 3 

Аналіз собівартості одиниці продукції за 
функціями виробів і процесами: 

- аналіз витрат за методом «кайзен-костинг»; 
- аналіз витрат за методом «таргет-костинг»; 
- процесний аналіз загальновиробничих витрат 

(АВ-костинг) 

Менеджмент середнього 
рівня – начальники 
підрозділів, провідні 

спеціалісти 

Етап 2 

Аналіз собівартості окремого виду продукції за 
складом груп: 

- у «стандарт-костинг» або при нормативному 
методі 

- у «директ-костинг»  
- у «абзорпшен-костинг» 

Менеджмент середнього 
рівня – начальники 
підрозділів, провідні 

спеціалісти 

Традиційний підхід до аналізу витрат операційної діяльності 

Етап 1 

Аналіз загальної суми собівартості реалізованої 
продукції: 

- оцінка обґрунтованості планового рівня 
собівартості готової продукції;  

- аналіз витрат за економічними елементами 
- аналіз витрат за статтями калькуляції та зміни 
залишків готової продукції на складі; 

- аналіз витрат на 1 грн. реалізованої продукції; 
- аналіз собівартості окремих видів продукції 

Економісти, обліковці, 
нормувальники, 

технологи 

Рисунок 2 – Організаційно-методичні етапи комплексного аналізу 

операційних витрат підприємства 

 

Багаторівнева методика аналізу операційних витрат підприємства дозволяє 

здійснювати пошук максимальної кількості факторів мінімізації виробничих 
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витрат, забезпечує всебічний контроль за адміністративними і комерційними 

(на збут) витратами, сприяє аналізу конкурентоспроможності продукції та 

адекватному позиціонуванню підприємства на вітчизняному ринку. 

Провівши дослідження можна зробити висновко, що аналіз витрат 

операційної діяльності промислових підприємств є необхідною умовою 

ефективного управління доходами і фінансовими результатами діяльності з 

метою розробки стратегічного та оперативного управління. Від рівня 

проведеного аналізу операційних витрат, визначення їх основних чинників 

залежить подальша результативність діяльності підприємства. 
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АУДИТ ТА АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто порядок проведення аудиту та аналізу майнового стану 

підприємства. Досліджено особливості організації аудиту та аналізу основних 

засобів, сформовано завдання, наведено методичні прийоми, що виявляють при 

аудиті майнового стану підприємства. 

Ключові слова: майновий стан, підприємство, аудит, аналіз,фінансовий стан. 

Постановка проблеми. Діяльність підприємства передбачає наявність 

засобів виробництва і відповідних матеріальних умов, оскільки вони є одним з 

найважливіших елементів продуктивних сил. В силу інфляційних процесів та 

кризових явищ підприємства не мають змоги своєчасно оновлювати виробничі 

основні засоби, що має вплив на ефективність їхньої діяльності. Керівництво 

підприємств та їхні ділові партнери прагнуть одержати надійну інформацію про 

майновий стан, тому для забезпечення об’єктивної інформації її користувачам 

аудит та аналіз майнового стану підприємства є вагомою складовою. 

Актуальність теми: Незважаючи на досить високий рівень дослідження 

проблем аудиту та аналізу майнового стану підприємства, недостатньо 

розкритими залишаються окремі питання аналітичного та інформаційно-

методичного забезпечення аудиту та аналізу майнового стану підприємства як 

важливої складової ефективності  прийняття  управлінських рішень. Це й 

пояснює актуальність дослідження. 

Метою статті є підходи вітчизняних та закордонних науковців стосовно 

майнового стану, сутності, значення, завдання та методики проведення аналізу 

та аудиту майнового стану підприємства, окреслити суттєві проблеми, що 

виникають у процесі аналізу майнового стану та варіанти їх вирішення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Дослідженням аудиту 

майнового стану присвячено праці таких вчених економістів: В.Г.Андрійчука, 
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Боднарук М., М.Г.Бондаря, Ф.Ф.Бутинця, Л.В.Гуцаленко, Кирилюк С.Р., 

В.Г.Косова., Маркар’ян Е.А., Мних Є.В. Омелянович Л.О.,  О.А.Петрик, 

Є.С.Пиріжна, Савицька В.Г., Л.С. Стричуля., Філімоненков О.С.,  Хиврич К. П., 

Яковець В.Т., Ярошевський М. К. та інших. Однак у існуючих наукових працях 

в більшій мірі представлені загальнонаукові методики аудиту та аналізу без 

конкретизації по підприємствах різних галузей і масштабів діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження: На сьогодні функціонування  

економіки України відбувається у важких умовах економічної кризи, що 

призводить до падіння виробництва. Це негативно впливає на організацію 

фінансових відносин підприємств, знижує можливості збільшення фінансових 

ресурсів, і як наслідок, зменшує фінансування для вирішення економічних і 

соціальних питань. Суб’єкти господарювання не мають змоги своєчасно 

оновлювати  виробничі основні засоби, що має вплив на ефективність їхньої 

діяльності. Керівництво підприємств та їхні ділові партнери прагнуть одержати 

надійну інформацію про стан і використання основних засобів, тому для 

забезпечення об’єктивної інформації її користувачам аудит основних засобів є 

вагомою складовою. Важливим для підприємств виступає проведення оцінки 

фінансового стану підприємств з метою виявлення резервів збільшення 

фінансових ресурсів. Вартість та оптимальність структури майна підприємства 

цікавлять усіх учасників ринкових відносин, з якими у підприємства є 

господарські взаємовідносини . 

Найважливішим критерієм оцінки діяльності будь-якого підприємства, яке 

має за мету отримання прибутку, є ефективність використання майна та 

розкриття майнового потенціалу. 

Одним із найважливіших етапів аналізу майнового стану підприємства є 

аналіз майнового стану підприємства, що дає змогу визначити абсолютні і 

відносні зміни статей балансу за визначений період, відслідкувати тенденції їх 

зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства. Аналіз 

майнового стану підприємства здійснюється на початок та на кінець поточного 

фінансового року. Кінцевою метою аналізу є об’єктивна оцінка тенденцій зміна 

вартості майна та прогресивності його структури. 
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Майно можна визначити як активи, об’єктами яких вважають ся окрема річ 

чи сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. У вітчизняній і 

зарубіжній економічній літературі немає єдиного визначення сутності майна. У 

цьому зв’язку ряд економістів використовують поняття «капітал» або «активи». 

У той же час у податковому законодавстві є поняття майнові податки – податки 

з фізичних та юридичних осіб, об’єктом оподаткування яких є рухоме і 

нерухоме майно. 

Майно підприємства становить основні фонди та оборотні активи, а також 

інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства. Майно 

підприємства відповідно до законодавства України, статуту підприємства та 

укладених угод належить йому на праві власності, повного господарського 

відання або оперативного управління. Залежно від економічної форми, якої 

набуває майно під час здійснення господарської діяльності, майнові цінності 

належать до основних засобів, оборотних засобів, коштів, товарів. Основними 

засобами виробничого та невиробничого призначення є будинки, споруди, 

машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і 

приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що 

за законодавством входить до основних засобів. Оборотними засобами є 

сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко 

зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що 

відповідно до законодавства відноситься до оборотних засобів. Коштами у 

складі майна суб'єктів господарювання є гроші в національній та іноземній 

валюті, призначені для реалізації товарних відносин цих суб'єктів з іншими 

суб'єктами, а також фінансових відносин відповідно до законодавства. 

Товарами у складі майна суб'єктів господарювання визнаються вироблена 

продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги. Цінні папери є 

особливим видом майна суб'єктів господарювання. 

ТОВ «Гніванський гранітний кар’єр» є видобувничим та переробним 

підприємством. Удосконалення організації  виробництва повинне проводитися 

на кожному підприємстві. Однією зі складових його управління є контроль. 
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Тому аудит як вид контролю є необхідним для контрольного перегляду 

здійснення господарських операцій з метою підтвердження повноти, 

достовірності та об’єктивності інформації. Та аудит майнового стану 

підприємства для: виявлення змін показників, які характеризують майновий 

стан підприємства; визначення факторів, які впливають на майновий стан 

підприємства; оцінки кількісних та якісних змін майнового стану підприємства; 

оцінки майнового становища підприємства на певну дату; визначення 

тенденцій змін майнового стану підприємства. Оскільки володіння достовірною 

інформацією – передумова успішного функціонування суб’єктів 

господарювання [8]. В практичній діяльності підприємств значної уваги 

потребує аудит основних засобів, який вимагає певного досвіду знань 

нормативних та інструктивних матеріалів, що постійно змінюються. Завдання 

аудиторської перевірки вирішуються за порядком їх виконання і отримання 

необхідних даних для заповнення аудиторського висновку: 

- установлення законності та правомірності створення підприємства-

замовника; 

- виявлення безперервності роботи підприємства; 

- визначення прав правильності вибору системи господарювання 

підприємства; 

- установлення правильного вибору порядку управління; 

- установлення правильності вибору форми бухгалтерського обліку; 

- установлення реальності дії системи внутрішнього контролю. Така 

необхідність викликається можливістю зниження ступеня аудиторського 

ризику. Там, де система внутрішнього контролю має більш міцну основу, там 

ступінь аудиторського ризику помітно знижується, певна міра втраченої 

інформації буде мати незначний вплив на результати перевірки; 

- контроль здійснення виробничих процесів (заготівля, виробництво, збут) 

- це одне з центральних питань перевірки, заради чого проводиться аудит. Від 

ефективності роботи підприємства залежить його результат діяльності, 

відрахування в бюджет. 
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Також ставляться завдання, які детально висвітлюють питання стосовно 

стану бухгалтерського обліку:- виявлення наявності всіх первинних документів 

до складених господарських операцій; 

- установлення стану поточного і оперативного бухгалтерського обліку; 

- виявлення правильності складання бухгалтерської і фінансової звітності 

та регістрів. Звітність є важливою частиною документації, дані якої 

досліджуються і заносяться до аудиторського висновку. Тобто, яка звітність, 

такий і результат. Але потрібно знати, що аудитор старанно звіряє записи в 

первинних документах, у регістрах бухгалтерської звітності; 

- перевірка повноти відображення всіх господарських і фінансових 

операцій та відображення їх об'єктивності; 

- перевірка відображення у звітності всіх активів і пасивів і їх належності. 

Дані, як відомо, заносяться в аудиторський висновок, тому завжди потрібно 

пам'ятати завдання аудиту. Аудитори ставляться до цього питання серйозно, 

тому що мова йде про суб'єкт належності підприємства; 

- розгляд дотримання підприємством установленої облікової політики, 

використання діючих стандартів, первинної документації, форм 

бухгалтерського обліку і регістрів; 

- застосування невстановленої первинної документації може призвести до 

помилкових записів як у самій документації, так і в бухгалтерських регістрах і 

звітностях. Ігнорування стандартами бухгалтерського обліку виключає його 

зіставність у застосуванні окремих методик з визначення собівартості 

продукції, оцінки матеріалів, прибутку, рентабельності; 

- перевірка правильності і своєчасності справляння всіх установлених 

податків до бюджету; 

- перевірка правильності формування собівартості продукції, а відповідно і 

всіх статей витрат на виробництво. Це відносять до правильності визначення  

Проведення аудиту - це певна послідовність здійснення аудиторських 

процедур, які умовно поділяють на окремі етапи : підготовчий, проміжний, 

основний, заключний. 
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Аналіз майнового стану підприємства передбачає проведення аналізу 

складу майна та його структури, вивчення джерел формування майна, зміни 

складових майна і джерел його формування. Аналіз майнового стану 

підприємства передбачає проведення аналізу складу майна та його структури, 

вивчення джерел формування майна, зміни складових майна і джерел його 

формування. абсолютні величини по статтям активу і пасиву балансу на 

початок і кінець періоду та зміни абсолютних величин; питома вага окремих 

статей у валюті балансу на початок і кінець періоду та зміни у питомій вазі; 

зміни статей балансу на кінець періоду у порівнянні із відповідними 

значеннями на початок періоду (абсолютні прирости і темпи росту). 

Розраховані показники порівнюються із аналогічними за попередні звітні 

періоди, на основі чого робляться висновки про динаміку показників. 

Аналіз статей активу й пасиву балансу дозволяє відповісти на питання, за 

рахунок яких джерел мав місце приріст нових засобів і напрямки їх вкладення, 

позитивні і негативні тенденції таких змін. Для оцінки майнового стану 

розглядаються також показники, що характеризують виробничий потенціал 

підприємства, такі як коефіцієнт зносу, коефіцієнти оновлення і вибуття 

основних засобів. Аналіз проводиться шляхом порівняння даних загальної 

вартості майна підприємства (валюти балансу) на початок і кінець звітного 

періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про 

скорочення підприємством господарської діяльності, що призводить до його 

неплатоспроможності. 

Висновки: Отже, недостатня забезпеченість підприємства основними 

засобами призводить до їхнього надто інтенсивного використання, 

передчасного зносу, надмірних витрат на ремонти, зрештою ліквідації. 

Одночасно робота виконується несвоєчасно, або порушується технологія її 

виконання, відтак зростають втрати продукції. Наявність зайвих основних 

засобів теж небажана, це зумовлює додаткові витрати на їх зберігання, 

підтримання в робочому стані тощо. Аудит майнового стану підприємства є 

одним зі способів подолання недостатньої  довіри між учасниками діяльності, 

забезпечує інформованість зацікавлених осіб про поточний майновий стан 
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підприємства, надає обґрунтовану оцінку прогнозним показникам підприємства 

тощо. Його основна мета полягає у встановлені оптимальності структури 

капіталу та наявності достатнього обсягу власного капіталу. Об’єктами аудиту 

виступають джерела формування майна підприємства. Його завдання мають 

забезпечувати контроль за оцінкою фінансової стійкості та її відповідність 

нормативам. Аудиторський висновок про майновий стан підприємства доцільно 

включити в пакет публічної підтвердженої звітності, або ж слід доповнити 

наявну звітність новою формою, що буде відображати ці показники. 
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ПЕРВИННИЙ ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто необхідність та розуміння первинного обліку як 

складової системи бухгалтерського обліку. Розкрито сутність первинних 
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документів та процедуру їх документообороту. Визначено оснoвні види 

документів, які відображають та підтверджують факт здійснення операцій з 

необоротними aктивами підприємств. Обґрунтовано доцільність та 

обoв’язковість  використання первинних документів з обліку необоротних 

aктивів у практичній діяльності підприємств.  

Ключові слова: первинний облік , необоротні активи, акт, бухгалтерська 

довідка, рахунок-фактура. 

Будь-яке підприємство незалежно від підпорядкованості і форм власності 

здійснюють господарські операції і ведуть бухгалтерський облік майна 

відповідно до чинних нормативно-правових актів. Підставою для  відображення 

здійсненої господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку є 

первинний облік. Виходячи з вищезазначеного є необхідність дослідження 

сутності первинного обліку та його значення у структурі здійснення 

бухгалтерського обліку.  

Наявна система документального оформлення операцій з необоротними 

активами підприємства, особливо основними засобами, є незручною та 

об’ємною в наслідок наявності великої кількості застарілих реквізитів, 

повторень окремих показників; перенасиченості форм документів непотрібною 

інформацією; багатоетапності процесу документообігу. Практичні дослідження 

показали, що в процесі документування ряд функцій обліку основних засобів 

реалізуються недостатньо, в більшості потік первинних документів рухається 

довільно, без регулювання і необхідного поточного контролю. 

Загальні проблеми обліку необоротних активів досліджували у своїх 

працях відомі вітчизняні та зарубіжні економісти, зокрема Бортнік Н. А, 

Бутинець Ф. Ф, Власюк Г. В, Зиміна О. І, Зюкова М. М, Лінник В.Г та інші. 

Cтадія pеєcтрації господарської операції документом називається 

первинним обліком. Документ є основним носієм економічного змісту 

господарської операції. Документ має юридичну силу, так як містить підписи, 

що дають право на дозвіл та виконання даної господарської операції. Документ 

має також доказове і виправдувальне значення в різних суперечках або при 

проведенні ревізії.  
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Первинні документи на основі яких здійснюють первинний облік 

необоротних активів: рахунки-фактури, акти приймання-передачі( 

внутрішнього переміщення) основних засобів, документи приймання-передачі 

цінних паперів; документи приймання-передачі внесків у спільну діяльність; 

виписки банку; прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні доручення; 

свідоцтва на суми здійснених внесків та багато інших, тлумачення яких 

розглянемо далі. Також варто зазначити, що до цього переліку  належать і 

патенти, свідоцтва, ліцензійні договори, договори уступки, якщо розглядати 

саме нематеріальні активи. Рoзглянемo детальнo пeрвинні документи по обліку 

необоротних активів. 

Рaхунок-фактура виписується продавцем (виконавцем) при продажу 

продукції та інших товарів. Цей документ є обов’язковим , якщо структура 

(підприємство) знаходиться на загальній системі оподаткування, при якій 

сплачується і відшкодовується податок на додану вартість, а також він 

обов’язково вказується в документах. Зa інших режимах oпoдаткування 

рахунок-фактура виставляти не потрібно, оскільки його наявність не 

обов’язкова. Виставлення рахунків-фактур повинне оформлятися саме в той 

час, коли здійснився договір, тобто коли був отриманий товар з товарною 

накладною. Рахунок-фактура являє собою бланк суворої звітності, переданий 

до податкових органів. 

Aкт пpиймaння-передачі ocновниx засобів існує для відображення 

господарських опеpaцій з безoплатного oтpимaння та передачі основних 

засобів, крім безоплатної передачі основних засобів, які є об’єктами права 

державної та комунальної власності. 

Для eфeктивнoї oрганізації oблікy основних засoбів та оперативного 

викoнання облікових рoбіт необхіднo забезпечити свoєчасне передавання 

члeами кoмісії дoкyмeнтів до бухгалтерії. Оскільки документи з обліку руху 

основних засобів формуються комісією, тобто за межами бухгалтерії, то рух 

документів необхідно організувати за детальним графіком та забезпечити 

відмінне дотримання встановлених ними термінів. Такі графіки доцільно 

розробляти окремо для кожного документа з обліку руху основних засобів.  
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Детально розглянемо часовий рух Акту приймання-передачі основних 

засобів. Основними етапами в даному процесі можна виділити: 

1. Oгляд об’єкта необоротних активів 

2. Cкладання Акта приймання-передачі  у двох примірниках та його підпис 

і підтвердження 

3. Пeрeдача aктa для oбрoбки та наступна перевірка інформації акта та 

внесення її до інвентарної картки 

4. Фіксування інформації в системі реєстрів синтетичного обліку. 

Aкт ввeдeння в eксплуaтaцію oснoвниx зaсoбів викoриcтoвyється для 

фіксyвання гoсподарськиx операцій із зарахування об’єктів незавершених 

капітальних інвестицій до складу основних засобів, які придбані, створені, а 

також для введення в експлуатацію безоплатно отриманих основних засобів. 

Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, 

інвентарного номера, первісної і ліквідаційної вартості, строку корисного 

використання, року випуску,номера паспорта, короткої характеристики об’єкта 

та інших відомостей. В акті, складеному на об’єкт основних засобів, що був в 

експлуатації, наводиться сума зносу.  

Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів 

застосовується для оформлення господарських операцій з передачі основних 

засобів на ремонт, реконструкцію чи модернізацію. Інформація про основні 

засоби вноситься до акта із виділенням назви об’єкта, інвентарного номера, 

первісної вартості, кількості, суми, найменування підприємства або суб’єкта 

державного сектору, якому основні засоби передаються на ремонт, 

реконструкцію, модернізацію основних засобів, дати такої передачі та інших 

відомостей. У разі одночасної передачі декількох об’єктів основних засобів 

вони вносяться до акта із зазначенням кількості. 

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих 

основних засобів застосовується для оформлення господарських операцій з 

приймання основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації. 

Інформація прo оснoвні засoби вноситься до акта із зазначенням назви 

об’єкта, інвентарного номера, первісної вартості, вартості ремонту, реконструкції, 
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модернізації об’єкта, найменування підприємства або суб’єкта державного 

сектору, що повертає відремонтовані, реконструйовані, модернізовані основні 

засоби, та інших відомостей. Зміни в характеристиці об’єкта основних засобів, 

пов’язані з його реконструкцією чи модернізацією тощо, вносяться до 

відповідного розділу акта,  інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів, 

технічної документації об’єкта основних засобів тощо.  

Aкт чaстковoї ліквідації oснoвних засoбів застосовується для оформлення 

господарських операцій з вибуття основних засобів (крім транспортних засобів 

та документів бібліотечного фонду) у разі повної ліквідації або вибуття частини 

об’єкта основних засобів при частковій ліквідації. Інформація про основні 

засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, інвентарного  номера, 

первісної та ліквідаційної вартості, суми зносу, дати введення в експлуатацію, 

короткої характеристики об’єкта, технічного стану та причини списання та 

інших відомостей. При частковій ліквідації об’єкта основних засобів 

наводиться інформація про об’єкт, що залишається в експлуатації,  первісна 

(переоцінена) вартість, сума зносу, зміни у характеристиці об’єкта. 

Акт списання транспортних засобів застосовується для оформлення 

господарських операцій з вибуття транспортних засобів внаслідок їх зношення, 

знищення в результаті аварій, стихійного лиха тощо. Для цілей цього порядку 

до транспортних засобів належать всі засоби пересування, які призначені для 

переміщення людей і вантажів. Інформація про транспортні засоби вноситься 

до акта із зазначенням назви об’єкта, інвентарного номера, первісної і 

ліквідаційної вартості, суми зносу, року випуску, дати введення в експлуатацію, 

номера паспорта, марки, моделі, типу, вантажопідйомності або ємності, номера 

або типу двигуна, технічних характеристик агрегатів, причини списання та 

інших відомостей. 

Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів є регістром 

аналітичного обліку основних засобів і відкривається на об’єкт основних 

засобів бухгалтерською службою в одному примірнику та заповнюється на 

підставі акта введення в експлуатацію основних засобів, акта приймання-
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передачі основних засобів, технічної та іншої супровідної документації та 

інших первинних документів. 

Акт переоцінки основних засобів застосовується для визначення суми 

дооцінки та уцінки об’єктів основних засобів відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі. 

Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, 

інвентарного (номенклатурного) номера, первісної (переоціненої) та 

справедливої вартості, суми зносу, індексу переоцінки, суми переоціненої 

вартості та зносу після проведення переоцінки, суми зміни у вартості об’єкта та 

його зносу, ліквідаційної вартості. За відсутності даних у відповідних графах 

проставляється прочерк. 

Для обліку нематеріальних активів використовуються наступні первинні 

документи: 

1. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів ; 

2. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів. 

Aкт введення в господарський oбoрот oб'єкта права інтелектуальної 

влaснoсті у склaді нематеріальних активів зaстосoвується: 

1. Для oфoрмлення зарaхування дo складу нeматеріальних активів окремих 

об'єктів; 

2. Для обліку вводу їх в експлуатацію, за винятком тих випадків,коли 

введення об'єктів в дію повинно, у відповідності з існуючим законодавством, 

оформлятися в особливому порядку; 

3. Для оформлення внутрішнього переміщення нематеріальних активів із 

одного цеху в інший. 

Акт, після його оформлення, з прикладеною технічною документацією, що 

відноситься до даного об'єкта, передається до бухгалтерії підприємства, 

підписується головним бухгалтером та затверджується керівником 

підприємства. До акту додається копія охоронного документа, також 

документи, що описують сам об'єкт або порядок його використання.  
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Для оформлення вибуття окремих об'єктів нематеріальних активів при 

повній їх ліквідації застосовують – Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права 

інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Форма 

застосовується для оформлення вибуття нематеріальних активів при повному 

або частковому їх списанні.  

Бухгалтерська довідка – універсальний документ, що підтверджує факт 

здійснення операцій або проведення розрахунків у всіх випадках,  коли інші 

первинні документи для цих цілей використовуватися не можуть. У разі, якщо 

бухгалтерська довідка фіксує та підтверджує господарські операції, вона 

приймає статус первинного документа. В даному випадку в ній повинні бути 

обов'язково прописані такі реквізити: назва документу, дата і місце складання, 

назва підприємства від імені якого складається довідка, зміст, обсяги, одиниця 

вимірювання господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення 

господарської операції та правильність її оформлення; особистий підпис або 

інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 

господарської операції. 

Можливо виділити деякі випадки використання бухгалтерської довідки, а 

саме розрахунок сум амортизації та індексу переоцінки, сум уцінки  

необоротних активів, при вибутті раніше переоцінюваних об’єктів необоротних 

активів, а також розподіл сум дооцінки. Нормативними документами, які 

зазвичай регулюють правильність оформлення даних операцій є П(С)БО 7 та 

П(С)БО 8 [2,3].  

При oргaнізації дoкумeнтування руxу нeoборотних активів потрібно 

пaм'ятaти, що пeрeважнa більшіcть пeрвинниx докумeнтів являють сoбoю aкти, 

які (у одному чи двох примірниках в залежності від господарської операції) 

складає комісія, призначена наказом керівника підприємства. 

Отже, усі господарські операції з необоротними активами, що 

відбуваються на підприємстві  обов’язково мають оформлятися первинними 

документами. До них відносять: акт приймaння-пeрeдачі ocновниx заcoбів, aкт 

введення в eкcплуaтацію ocновниx заcoбів, акт на cписaння ocнoвниx зaсoбів, 
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інвeнтaрнa кaрткa oблікy oснoвниx засoбів, aкт пeрeoцінки oсновниx засoбів та 

aкт ввeдення/вибyття oб'єктa прaвa інтeлeктуальнoї влaсноcті y склaді 

нeмaтеріaльниx aктивів та бaгaто іншиx вищезaзначeниx. Пeрвинні докумeнти 

підтвeрджують здійснeння гoспoдaрськoї oперaції тa є підcтавoю здійснення 

буxгалтeрськиx зaпиcів. 
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Постановка проблеми. Проблемою багатьох підприємств є ефективність їх 

функціонування та економічне зростання. Аналізуючи фінансовий стан 

підприємства, можна встановити тенденції зміни фінансових результатів 

діяльності, контролювати рівень фінансових показників підприємства і його 

конкурентів як з метою довгострокового планування розвитку, так і для 

прийняття рішень у поточному плануванні. Фінансовий аналіз може 

використовуватись для визначення загрози банкрутства. Результати аналізу 

можуть використовуватися банками для визначення суми позик, які вони 

можуть без ризику неповернення кредиту надати тому або іншому 

підприємству. Фінансовий аналіз є інструментом дослідження фінансового 

стану підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування та 

використання прибутку підприємств значну увагу приділяли Савицька Г.В., 

Зінченко О.А., Білик М.Д., Колчина Н.В., Бандурка О.М. та ін. 

Мета статті - метою статті є поглиблення теоретичних аспектів 

дослідження аналізу фінансових результатів фермерських господарств. 

Виклад основного матеріалу. Під господарською діяльністю розуміється 

діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. 

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і 

соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а 

суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може 

здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська 

діяльність).[1] 

Велика кількість показників, що характеризують фінансові результати 

діяльності підприємства, створює методичні труднощі їх системного розгляду. 

Розходження у призначенні показників ускладнює вибір кожним учасником 

товарного обміну тих з них, які найбільшою мірою задовольняють його потреби 

в інформації про реальний стан підприємства. Наприклад, адміністрацію 
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підприємства цікавить кількість отриманого прибутку і його структура, 

фактори, що впливають на його величину. Податкові інспекції зацікавлені в 

одержанні достовірної інформації про весь склад доходу діяльності 

підприємства. Аналіз кожного показника, з якого складається прибуток, має 

цілком конкретний характер, тому що дає змогу засновникам і акціонерам 

вибрати значимі напрямки активізації діяльності підприємства. Іншим 

учасникам ринкових відносин аналіз прибутку допомагає виробити необхідну 

стратегію поводження, спрямовану на мінімізацію втрат і фінансового 

ризику.[2] 

З наростаючим розвитком приватної власності та в умовах становлення 

процесів глобалізації в нашій країні функціонування будь-якого підприємства 

спрямоване на отримання прибутку. 

Прибуток – це основна мета діяльності будь-якого господарства, він є 

критерієм і показником ефективності даної діяльності. 

Функціонування підприємств  впливає як на добробут власників, 

споживачів, так і на економічну ситуацію в країні шляхом поповнення 

державного бюджету сплатою податків, зборів, обов’язкових платежів. Усе це 

неможливе без здійснення ними ефективної виробничої, маркетингової та 

фінансової діяльності. 

Для успішного функціонування підприємства необхідно систематично 

проводити аналіз діяльності. Важливим у виконанні процессу фінансового 

аналізу є вибір методу яким він проводиться. 

Найбільш поширені методи фінансового аналізу: 

1. Вертикальний аналіз 

2. Горизонтальний аналіз 

3. Порівняльний аналіз 

4. Факторний аналіз 

5. Трендовий аналіз 

6. Метод фінансових коефіцієнтів 
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Вертикальний аналіз (структурний), забезпечує визначення структури 

вислідних фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності 

на вислід загалом. 

Горизонтальний аналіз (часовий), полягає у порівнянні кожної позиції 

поточної звітності з минулим періодом. 

Порівняльний аналіз (просторовий) – це внутрішній аналіз показників 

звітності підприємства, дочірніх підприємств, підрозділів, цехів, а також 

порівняння показників даного підприємства з відповідними показниками 

конкурентів, з нормативними чи середньогалузевими даними. 

Факторний аналіз дає змогу виявити вплив окремих факторів на на 

господарську діяльність. Факторний аналіз може бути прямим і зворотним. 

Трендовий аналіз полягає в порівнянні кожної позиції звітності з 

минулими періодами і виявлення тренду, тобто основної тенденції динаміки 

показника, яка є вільною від випадкових впливів індивідуальних особливостей 

окремих періодів. За допомогою тренду формуються і відповідно оцінюються 

можливі прогнозні значення показника в майбутньому. 

Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в розрахунку числових відношень 

показників різних форм звітності, та визначенні взаємозв’язку між ними. 

Фінансові коефіцієнти є базою для факторного аналізу фінансового стану. 

Фінансовий стан підприємства характеризує його фінансову 

конкурентоспроможність, тобто його платоспроможність і 

кредитоспроможність, використання фінансових ресурсів та капіталу, 

можливість фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування своєї 

діяльності, можливість у належні терміни сплачувати свої зобов’язання перед 

державою та іншими господарюючими суб’єктами. 

Загрозами розвитку фермерських господарств є: нестабільність показників 

платоспроможності, ліквідності та інших фінансових показників; недосконала 

законодавча база щодо діяльності фермерських господарств; відсутність 

стабільної державної підтримки; нестабільність ринкового середовища; 

відсутність можливості вільно продавати та купувати землю; недосконалість 

податкового законодавства та ін. 
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Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 

здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта 

абсолютної (миттєвої) платоспроможності, коефіцієнта швидкої 

платоспроможності, загального коефіцієнта платоспроможності (коефіцієнта 

покриття).  

Коефіцієнт абсолютної та миттєвої платоспроможності (ліквідності) 

визначається як відношення суми грошових коштів, поточних фінансових 

інвестицій на загальну суму поточних зобов’язань (підсумок третього розділу 

пасиву балансу). Цей показник показує частку платіжних зобов’язань, яку 

підприємство може сплатити найбільш мобільними коштами. Оптимальна 

величина його складає не нижче 0,2.  

Коефіцієнт швидкої платоспроможності (ліквідності) визначається як 

відношення суми грошових коштів, поточних фінансових інвестицій, 

дебіторської заборгованості, готової продукції, що користується попитом, 

тварин на відгодівлі, готових до реалізації на загальну суму поточних 

зобов’язань (підсумок третього розділу пасиву балансу). Оптимальна величина 

його складає не нижче 1. Загальний коефіцієнт платоспроможності (ліквідності) 

- це коефіцієнт покриття. Визначається як відношення вартості всіх оборотних 

активів (підсумок другого розділу активу балансу) на загальну суму поточних 

зобов’язань (підсумок третього розділу пасиву балансу). Оптимальна величина 

його складає не нижче 2,1. 

Основною конкурентною перевагою українського сільського господарства 

щодо розвинутих країн є нижча собівартість продукції за рахунок низької 

заробітної плати, вартості землі і капіталу. Зацікавлені особи (кредитори, 

інвестори, менеджери) прагнуть мати правдиву інформацію про господарство 

та про рівень його рентабельності . Основна формула рентабельності визначає 

скільки буде отримано доходу на одну гривню понесених витрат. Часто 

коефіцієнт рентабельності відображають у відсотковому значені. 

Рентабельність – це відносний показник ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання, який відображає відношення отриманого ефекту (прибутку) з 
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наявними або використаними ресурсами. Показники рентабельності 

характеризують здатність понесених витрат (використаних ресурсів) окупитися, 

що є основою подальшої діяльності підприємства. Показники рентабельності 

більш повно, ніж прибуток, відображають результати діяльності підприємства; 

вони використовуються як інструменти інвестиційної, цінової політики тощо 

[3]. Важливим також є аналіз динаміки зміни показників фінансових 

результатів за кілька звітних періодів діяльності підприємства, це дає змогу 

оцінити  як змінювались  доходи підприємства, для подальшого їх 

фінансування або кредитування, якщо з кожним роком прибуток збільшувався, 

це означає що на підприємстві добре налагоджене виробництво та 

управлінський облік, і підприємство є привабливим для інвесторів та 

кредиторів. Для аналізу та оцінки рівня і динаміки показників фінансових 

результатів діяльності підприємства складається таблиця (1), у якій 

використовуються дані звітності підприємства. 

Таблиця 1 – Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

(приклад) 

Показники 
Попередній 
рік, тис. грн. 

Звітний рік, 
тис. грн. 

Відхилення 
(+/ -), 

тис. грн. 
у % 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), 2000 

1097,1 1565 +467,9 +42,6 

Інші операційні доходи, 2120  +266,1 +306,2 +40,1 +15 

Фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток, 2290 

1363,2 1871,2 +508 +37,3 

 

Дані таблиці 1 свідчать, що у звітному періоді підприємство досягло 

кращих результатів, ніж у попередньому. 

Висновки. Отже, підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що 

фінансовий аналіз є інструментом, який дає можливість оцінити поточний 

(моментна оцінка) та перспективний стан (інтервальна оцінка) підприємства, 

встановити його короткочасну чи довготривалу платоспроможність на підставі 

використання обґрунтовано вибраних методів аналізу, зокрема ліквідності, 

рентабельності, динаміки показників. 
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У статті розглянуто теоретичні підходи до здійснення аналізу податкових 

розрахунків підприємства. Виокремлено види податкового аналізу та  
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Основою стабільного функціонування національної економіки є податкова 

політика, яка має бути сформована на нових засадах, зорієнтована не лише на 

зовнішні чинники, а базуватися на обґрунтованих внутрішніх детермінантах, 

що впливають на структуру податкової системи, адміністрування податків, 

механізм їх розрахунку та справляння. 

У контексті різноманіття податків і складності обчислення податкових баз 

аналіз податкових розрахунків підприємства є важливим інструментом, що 

забезпечує зниження податкових витрат. Більше того, здійснення аналізу 
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розрахунків за податками дозволяє не тільки зробити висновок щодо 

правильності нарахування податкових зобов’язань, але й мінімізувати податкові 

ризики й потенційні санкції за порушення податкового законодавства. Отже, в 

сучасних умовах актуальним є переосмислення концептуальних засад 

економічних наук, пов’язаних з обліком, звітністю та аналізом податкових 

платежів. 

Питання методики та організації аналізу податкових розрахунків є досить 

актуальним, тому йому присвячена велика кількість праць вітчизняних 

науковців. Значний внесок у дослідження зазначених питань зробили провідні 

вчені-економісти – Н. С. Барабаш, М. Т. Білуха, І. В. Бланк, В. Г. Гетьман, В. П. 

Завгородній, Г. Г.Кірейцев, М. В.Крапивко, М. В.Кужельний, Є. В. Мних, М. О. 

Никонович, Б. Ф.Усач та інші. Не применшуючи науковий доробок зазначених 

науковців варто зазначити, що в умовах сьогодення зазначена проблема 

недостатньо розглянута як у організаційному, так і в практичному аспектах, що 

вимагає подальшого дослідження і вдосконалення питань, пов'язаних з 

оптимізацією аналізу податкових розрахунків підприємства.  

Метою статті є визначення та обґрунтування методики аналізу податкових 

розрахунків підприємства. 

У сучасному суспільстві податки - невід'ємна ланка економічних відносин. 

Виникли вони в далекій давнині, але з появою держави і ринкових відносин 

отримали найбільшого поширення. Відсутність необхідної стабільності в 

економіці породжує і нестійкість у податковій сфері, що виражається в 

постійних змінах кількості податків, порядку їх оподаткування та обчислення, а 

також заміні одних податків іншими [1].  

Інформаційне забезпечення аналізу податкових розрахунків 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 
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випадків, використовуючи 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. 

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. 

Завдання податкового аналізу полягає в об'єднанні наявної інформації в 

систему знань щодо її використання. Аналіз податкових розрахунків, 

виступаючи споживачем інформаційних даних, повинен виявити переваги і 

недоліки діючої системи інформації, сприяти її застосуванню для досягнення 

цілей суб’єкта господарювання, дозволяючи при цьому досягати цілей кожної з 

існуючих в організації систем обліку.  

На мікроекономічному рівні змістом податкового аналізу є обґрунтування 

обсягу та структури податкових платежів, оцінки тенденцій, що складаються за 

податковим навантаженням, діагностики податкових платежів і можливості їх 

зміни, регламентація податкових розрахунків в часі та зміною умов їх 

здійснення. 

Змістову основу податкового аналізу складають доведення і аргументації 

справедливості та ефективності систем оподаткування у реалізації інтересів 

держави, суб’єктів підприємництва та окремих громадян. Паритетність цих 

інтересів виступає стимулом економічного розвитку країни, соціальної та 

політичної стабільності, утвердження принципів цивілізованого поступу [2]. 

Види податкового аналізу залежать від сфери економічної діяльності, як це 

наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Види податкового аналізу  

 

Фінансово-економічний аналіз здійснюють фінансові і податкові служби 

підприємства. При цьому акцентується увага на результатах податкової 

діяльності, своєчасності та оперативності податкових платежів, визначенні 

резервів зменшення податкового навантаження, зменшенні сплати податків при 

дотриманні податкового законодавства. 

Аудиторський або бухгалтерський аналіз – це експертна діагностика 

податкових платежів, яка здійснюється незалежними аудиторськими службами 

для оцінки правильності їх нарахування і загального підсумку сплати всіх 

податків. 

Соціально-економічний аналіз полягає у вивченні синергетичного 

морелювання економічних і соціальних проблем. Такий вид аналізу може 

вивчати вплив податкової системи на соціальний стан працівників. Зокрема, 

вплив ставки відрахувань на соціальні заходи, на зміни ставок на доходи 

працівників і визначення можливості їх збільшення за рахунок зміни цих 

податкових платежів.  

Економіко-статистичний аналіз здійснюється органами статистики на 

різних рівнях управління: 

- на рівні держави оцінюється загальний стан і тенденції сплати податків 

суб’єктами господарювання і населенням; 

Податковий аналіз 

Фінансово-
економічний 

Аудиторський 
(бухгалтерський) 

Соціально-
економічний  

Економіко-
статистичний  

Економіко-
екологічний 

Маркетинговий  
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- на рівні підприємства оцінюється повнота сплати податків а також 

сплата підприємством окремих видів податків. 

Маркетинговий аналіз вивчає синергетичний взаємозв’язок між змінами, 

що відбуваються на ринку товарів і послуг, а також взаємозв’язок між 

збільшенням реалізації окремих товарів і змінами у сплаті податків 

підприємством. 

Економіко-екологічний аналіз також здійснюється на різних рівнях  

управління: 

- на рівні держави він забезпечує порівняння завданої навколишньому 

середовищу шкоди з розміром сплаченого підприємством екологічного 

податку, тобто визначає покриття втрат природи; 

- на рівні підприємства такий аналіз здійснюється при сплаті відповідного 

податку шляхом порівняння його зміни із збільшенням завданої підприємством 

шкоди навколишньому середовищу [3]. 

Основні етапи здійснення аналізу податкових розрахунків підприємства 

представлено на рис. 2. Сутність завдань, які вирішуються на кожному етапі 

податкового аналізу, визначається залежно від стратегії і тактики фінансового 

менеджменту суб’єктів господарювання в цілому і податкового, зокрема. Цим 

обумовлюється специфіка методики аналітичних досліджень у реалізації 

оцінкової, діагностичної та пошукової функцій аналізу що забезпечить 

ефективне функціонування податкового менеджменту. 

З метою аналізу структури податків і зборів, які сплачує підприємство, всі 

платежі групують за критерієм джерела сплати податку. Всі отримані 

аналітичні коефіцієнти доцільно подати в таблиці і проаналізувати по роках. 

Дані коефіцієнти являють собою стійкі кількісні характеристики, динаміка яких 

дозволяє зробити певні висновки.  
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Рисунок 2 – Основні етапи здійснення аналізу податкових  

розрахунків підприємства  

Етапи аналізу податкових розрахунків  

Етап 1. Аналіз абсолютного податкового навантаження на підприємстві  

1.1. Часовий аналіз податків та зборів, які сплачувалися підприємством 
за досліджуваний період  

1.2. Просторовий аналіз податків та зборів, які сплачувалися 
підприємством за досліджуваний період  

1.3. Факторний аналіз динаміки податкових платежів   

Етап 2. Аналіз відносного податкового навантаження на підприємстві  

2.1. Аналіз структури загального податкового навантаження на 
підприємство   

2.2. Аналіз загальних коефіцієнтів податкового навантаження  

2.3. Аналіз часткових коефіцієнтів податкового навантаження    

Етап 3. Аналіз заборгованості підприємства за податками і зборами  

3.1. Аналіз динаміки заборгованості підприємства за податками і 
зборами   

3.2. Аналіз структури заборгованості підприємства за податками і 
зборами   

3.3. Аналіз співвідношення сум заборгованостей і сум податків та 
зборів, які сплачуються підприємством  

3.4. Факторний аналіз заборгованості за податками і зборами, що 
виникла у підприємства   

Етап 4. Аналіз упущеної вигоди мінімізації податкових платежів  

4.1. Аналіз динаміки використання податкових пільг  

4.2. Рейтингова оцінка у виборі форм і систем податкових розрахунків   

4.3. Аналіз можливостей ухилення від сплати податків   

4.4. Аналіз втрат прибутку з причин сплати штрафних санкцій за 
порушення податкового законодавства   
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Тенденції, виявлені в динаміці і структурі заборгованості по окремих 

податках і зборах, і в співвідношеннях сум платежів, дозволяють вирішити такі 

завдання [4]: 

- визначити податки, за якими склалися найбільші заборгованості; 

- виділити всередині досліджуваного періоду роки, коли підприємство не 

змогло розрахуватися по зобов’язаннях перед бюджетом;  

- виділити ті види обов'язкових платежів, які викликають у платників 

найбільші труднощі зі сплатою, тобто є обтяжливими для суб'єкта 

господарювання. Подібна характеристика також є непрямою оцінкою 

податкового навантаження; 

- за результатами аналізу попередньо визначити можливі фактори або 

причини, що викликали виникнення досліджуваних заборгованостей по 

податках і зборах; 

- уточнити причини порушень податкової дисципліни за даними 

бухгалтерської та фінансової звітності, тобто завершити факторний аналіз 

заборгованостей. 

Підсумовуючи викладене вище можна зробити висновок, що здійснення 

аналізу податкових розрахунків за такими складовими, як факторний  

аналіз податкових платежів; аналіз структури і динаміки податкових платежів; 

аналіз податкового навантаження підприємства; аналіз податкової 

заборгованості підприємства дасть можливість оптимізувати податкову 

політику підприємства.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ 

У статті наведено економічна сутність операційних витрат як об’єкта 

обліку відповідно до міжнародних стандартів. Визначено кваліфікаційні ознаки  

об’єкта операційних витрат, їх види. Охарактеризовано операційні витрати 

як обліково-аналітичний об’єкт.  

Ключові слова: витрати, операційні витрати, постійні витрати, змінні 

витрати, витрати на оплату праці. 

Функціональна модель економіки підприємства включає процеси: 

управління персоналом; постачання матеріальних ресурсів; виробництво; 

управління виробництвом; управління підприємством; інвестування та 

фінансування; збут тощо. Всі ці процеси пов’язані із витрачанням ресурсів. 

Витрати пов’язані з операційною діяльністю підприємства мають різне 

призначення, різнорідні за своєю сутністю, причинами виникнення тощо. Отже, 

в умовах динамічних змін економічних відносин облік операційної діяльності 

потребує перегляду багатьох категорій, в тому числі і витрат. Отже, важливим 

завданням бухгалтерського обліку на сучасному етапі є більш раціональне його 
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реформування з метою приведення у відповідність з вимогами ринкової 

економіки, міжнародних стандартів і управління. Від правильності обліку та 

аналізу операційних витрат залежить ефективність діяльності та рентабельність 

підприємства. 

Теоретичні основи операційних витрат досліджували такі науковці, як 

М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Задорожний, Я.Д. Крупка,  

Ю.С. Ігуманов, К.Ф. Лученко, Г.О. Партин, В.Г. Сопко, Б.Ф.Усач, 

Т.В. Савицька, А.М. Турило, А.А. Турило, І.М. Яцків та ін. Важливу роль у 

розвитку та вдосконаленні такої ділянки обліку й аудиту відіграють роботи 

зарубіжних авторів, зокрема М. Ван Бреда, Е. Хендріксена, М. Метьюса,  

В. МакКензі, Дж. Ріса, Р. Витоні, К. Друрі. В той же час низка питань, 

пов’язаних із методикою внутрішньо управлінського обліку операційних витрат 

потребує подальших досліджень. 

Витрати є найважливішим якісним показником, що відображає результати 

господарської діяльності підприємства, та інструментом оцінки техніко-

економічного рівня виробництва та праці, ефективності управління тощо. 

Виступаючи початковою базою ціноутворення, витрати впливають на дохід, 

рівень рентабельності підприємства, оскільки є основою операційної діяльності 

підприємства.  

У процесі підприємницької діяльності підприємство відшкодовує всі 

витрати доходом від реалізації продукції (робіт, послуг). Таким чином, від 

витрат безпосередньо залежить величина прибутку, а останній є базою 

оподаткування. Тому склад операційних витрат підприємства визначається 

відповідними нормативними актами: методиками, інструкціями, стандартами, 

законами щодо оподаткування прибутку.  

Операційні витрати виникають в результаті здійснення операційної 

діяльності. Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS англ. International 

Financial Reporting Standards) дають таке визначення операційної діяльності – 

основна діяльність будь-якого суб’єкта господарювання, а також інші види 

діяльності, що не відносяться до інвестиційної чи фінансової сфери  [1, с. 1152].  
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В широкому розумінні «операційною діяльністю» прийнято вважати 

основну діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом і реалізацією 

продукції (робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є головною 

метою створення підприємства. Напрями операційної діяльності підприємства 

визначаються, перш за все, специфікою галузі економіки, до якої воно 

належить [2, с. 20].  

Для більшості підприємств основу операційної діяльності становить 

виробнича або торгівельна діяльність, яка доповнюється здійсненням 

інвестиційної та фінансової діяльності. Разом з тим, інвестиційна діяльність є 

основною для інвестиційних компаній, інвестиційних фондів та інших 

інвестиційних інститутів, а фінансова діяльність – для банків та інших 

фінансових інститутів.  

Операційна діяльність підприємства орієнтована переважно на товарний 

ринок, водночас як фінансова та інвестиційна діяльність здійснюються в 

основному на фінансовому ринку. При цьому, операційна діяльність пов’язана з 

різними видами та сегментами товарного ринку, що визначаються 

технологічними особливостями, специфікою видами економічної діяльності 

підприємства.  

Основна діяльність торговельного підприємства - це сукупність 

господарських операцій та процесів, які забезпечують здійснення операційного 

циклу торговельного підприємства від моменту придбання товару до моменту 

його реалізації. Інші види діяльності, що відносяться до операційної діяльності 

торговельного підприємства, є окремими непов’язаними видами діяльності, від 

яких торговельне підприємство має додатковий дохід. Таким чином, операційна 

діяльність складається з основної діяльності, тобто процесів що забезпечують 

здійснення торговельної діяльності та інших видів діяльності які або 

забезпечують основний процес або генерують власний грошовий потік, але не 

відносяться до інвестиційної або фінансової діяльності.  

До операційної діяльності торговельного підприємства відносяться такі 

процеси:  
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1) операції, що пов’язані із процесом організації та забезпечення 

операційної діяльності торговельного підприємства;  

2) операції, що пов’язані із процесом закупівлі; 

3) операції, що пов’язані із процесом постачання та переміщення товарів 

(логістика); 

4) операції, що пов’язані із процесом зберігання товарів; 

5) операції, що пов’язані із процесом реалізації. 

Всі перераховані процеси та операції об’єднує те, що вони спрямовані на 

формування доходу від реалізації та є носіями операційних витрат 

торговельного підприємства [3].  

Таким чином, господарські операції, які лежать в основі операційної 

діяльності підприємства, носять регулярний характер, тому саме в процесі 

операційної діяльності формується основна маса прибутку та грошових потоків. 

Традиційно, операційна діяльність складається з окремих бізнес-процесів, які 

здійснюються з використанням ресурсної бази підприємства. 

Основною нормативною базою, яка регламентує організацію обліку витрат 

на визначення собівартості продукції є П(С)БО 16 «Витрати» [4], П(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» тощо [5]. З урахуванням вимог 

стандартів бухгалтерського обліку міністерствами і відомствами затверджено 

низку галузевих методичних рекомендацій щодо формування собівартості, які 

враховують структурні, економічні та інші особливості функціонування 

відповідних видів бізнесу. 

Як свідчить теорія та практика, на кожному господарюючому суб’єкті 

існує набір факторів, що утворюють витрати операційної діяльності, при цьому 

витратоутворюючі фактори поділяються на структурні та функціональні. 

До структурних факторів віднесено масштаб, діапазон, досвід, технологію, 

складність операційної діяльності, тобто такі витратоутворюючі фактори, 

якими оперують під час управління собівартістю реалізованої продукції.  

До функціональних факторів віднесено ефективність планування, 

залучення досвідченої робочої сили, комплексне управління якістю, вибір 
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найкращого варіанта використання потужностей, використання партнерських 

зв’язків з постачальниками та замовниками, тобто такі витратоутворюючі 

фактори, якими оперують під час управління конкурентоспроможністю готової 

продукції [6, с. 33]. 

Класифікацію операційних витрат підприємства можна здійснити за двома 

основними ознаками:  

– за економічним характером витрат (економічними елементами); 

– за порядком віднесення на собівартість продукції (товарів, робіт, послуг). 

Групування витрат за економічними елементами регламентовано П(С)БО 

16 «Витрати» [4] і є єдиним для всіх підприємств різних видів економічної 

діяльності. Таке групування характеризує ресурсну структуру витрат і має 

важливе значення, тому воно є обов’язковим розділом фінансової та 

статистичної звітності підприємств. Для цілей визначення витрат на 

виробництво і реалізацію загального обсягу випуску продукції й аналізу 

структури усі витрати групуються за ступенем їхньої економічної однорідності 

(економічними елементами). Загалом з економічної точки зору операційні 

витрати можна класифікувати таким чином (табл. 1). 

Таблиця 1 – Класифікація операційних витрат підприємства [7] 

Ознаки класифікації Види витрат за певними ознаками 

Економічний зміст Матеріальні витрати, оплата праці, 
відрахування на соціальні заходи, 
амортизація, інші витрати 

Калькуляційне групування Прямі матеріальні витрати, прямі, витрати 
на оплату праці, інші прямі, витрати, 
загальновиробничі витрати 

Спосіб віднесення на продукцію Прямі, непрямі 

Залежність від обсягу виробництва Змінні, постійні 

Можливість впливу на величину витрат Регульовані, нерегульовані 

Очевидність і формальна визначеність Явні, неявні 

Залежність від варіантів прийняття рішень Релевантні, нерелевантні 
Зв’язок з виробничим процесом Виробничі, невиробничі 
Спосіб врахування при обчисленні 
фінансового результату 

Витрати, що відносяться на собівартість і 
витрати періоду  
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Але за економічними елементами не можна, як правило, визначити 

собівартість окремих видів і одиниці продукції, встановити обсяг витрат 

конкретних структурних підрозділів підприємства. Тому для вирішення цих 

завдань разом з групуванням витрат за економічними елементами витрати 

планують і обліковують за  порядком віднесення на собівартість продукції 

(товарів, робіт, послуг). 

За цією класифікацією витрати поділяють на змінні та постійні. Під 

змінними розуміють витрати, абсолютна величина яких змінюється (зростає, 

знижується) залежно від зміни обсягу виробництва. Проте не у всіх випадках ця 

залежність пропорційна. Частина змінних витрат може зростати меншою 

мірою, ніж обсяг виробництва, оскільки зі збільшенням обсягу виробництва 

створюються сприятливі умови для кращого використання основних засобів, 

палива, матеріалів, підвищення продуктивності праці, зниження 

матеріаломісткості продукції тощо. Тому правильніше вважати цю групу 

витрат умовно-змінною. Постійними вважають витрати, абсолютна величина 

яких при змінах обсягу випуску продукції істотно не змінюється.  

Крім того, умовно операційні витрати можна поділити на контрольовані та 

неконтрольовані. Контрольовані – це витрати, які будуть контролюватися 

відповідальною особою, а неконтрольовані – ті, які не підлягають контролю. 

Цей поділ можна здійснити тільки умовно, оскільки слід пам’ятати, що одні 

витрати на певному рівні можуть бути неконтрольованими, але за ними може 

здійснюватися контроль на більш високому рівні. Кожне підприємство 

здійснює планування своїх витрат, відповідно до встановлених норм [8, с. 131]. 

Відхилення фактичних витрат від планових (нормативних) виникає в наслідок 

зміни цін, а також економії чи перевитрат сировини та інших виробничих 

запасів. Система обліку нормативних витрат потрібна, насамперед, для 

технологічного контролю, завдяки чому вдається уникнути необґрунтованих 

випадкових коливань собівартості продукції (робіт, послуг). 

Як показує статистика, найбільшу частину витрат обігу оптових 

торговельних підприємств займають витрати на оплату праці. На другому місці 
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– транспортні витрати. Але якщо маніпулювати величиною заробітної плати не 

завжди представляється доцільним, то зниження транспортних витрат сучасних 

оптових підприємств являє собою надзвичайно перспективний напрям, 

зважаючи на високу частку непродуктивних витрат ресурсів у зв’язку з 

нераціональними маршрутами руху транспортних засобів у процесі доставки 

продукції [9].  

Міжнародна практика свідчить, що звітність, сформована відповідно до 

МСФЗ, відрізняється високою інформативністю для користувача. Використання 

МСФЗ дає змогу компаніям, зокрема українським, які мають інтереси на 

міжнародному ринку, надати потенційним та наявним інвесторам, кредиторам 

та іншим зацікавленим сторонам прозору інформацію про свою діяльність. 

Особливо це стосується інформації щодо фінансових результатів, зокрема, 

витрат. 

У Наказі про облікову політику будь-якого підприємства повинні 

передбачатися питання щодо бухгалтерського обліку витрат періоду. Обираючи 

елементи облікової політики стосовно витрат діяльності, особливу увагу слід 

звернути на вибір класу рахунків для обліку витрат діяльності. 

Таким чином, багатогранність ознак, за якими групують витрати, 

зумовлена потребами, що постають перед користувачами такої інформації, 

щодо управлінських рішень менеджерами в пошуку резервів зниження 

виробничих витрат. Отже, кожен напрям класифікації операційних витрат 

забезпечує виконання завдань відповідно до вимог управлінського персоналу. 

Так, згруповані витрати з метою прийняття управлінських рішень значно 

полегшують роботу керівництва та дають можливість швидше впливати на 

рівень витрат, усуваючи непотрібні перевитрачання. 
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В статті розглянуто основні теоретичні та методологічні аспекти аналізу 

адміністративних витрат на підприємстві. Визначено основні етапи та 
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показники проведення аналізу адміністративних витрат. Виявлено основні 

шляхи покращення процесу аналізу адміністративних витрат та 

функціонування адміністративних загалом.  

Ключові слова: витрати періоду, адміністративні витрати, аналіз 

адміністративних витрат, облік, аудит. 

В сучасних умовах структурної перебудови економіки одним із основних 

завдань є ефективне управління витратами підприємства, які виникають у 

процесі його господарської діяльності. Адже оптимізація та зниження рівня цих 

витрат призведуть до збільшення рівня прибутку, який підприємство може 

використати для нарощення обсягів виробництва та досягнення кращих позицій 

на ринку. 

Постійне зростання суми та питомої ваги адміністративних витрат у 

загальній сумі витрат підприємств обумовлює необхідність пошуку 

оптимальних методик їх обліку та контролю, адаптованих до потреб 

керівництва та інших користувачів економічної інформації. Вдосконалення 

бухгалтерського обліку адміністративних витрат підприємств є актуальним у 

процесі управління господарською діяльністю підприємств у ринкових умовах 

та покращення їхніх фінансових результатів. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень і практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку адміністративних витрат 

підприємств як засобу вдосконалення інформаційного забезпечення процесу 

управління адміністративними витратами підприємств. 

Питання ефективності адміністративних витрат, їх теоретичні та 

методологічні аспекти стали об’єктом досліджень багатьох вітчизняних 

науковців, зокрема Андрющенко Н.С., Фаріон В.Я., Палій В.Ф., Іванюта П.В. та 

інші. Водночас залишаються ще й досі невизначені питання щодо правильного 

обліку та аудиту, класифікації адміністративних витрат на підприємствах 

різних галузей. 

У процесі діяльності господарюючого суб’єкта виникають витрати, які у 

виробничу собівартість не включають, а розглядають як витрати того періоду, в 
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якому вони були чи будуть здійснені. У науковій літературі ці витрати 

називають витратами періоду. Отже, витрати періоду – це витрати, які не 

формують собівартості виробленої і реалізованої продукції, а покриваються за 

рахунок валового прибутку підприємства або збільшують валовий збиток [1]. 

Адміністративні витрати, які мають місце на підприємстві будь-якої форми 

власності та господарювання, також відносяться до витрат періоду. 

Тож адміністративні витрати можна як витрати в сфері управління, які 

включають трудові та грошово-матеріальні витрати, пов’язані із здійсненням 

загального управління господарської діяльності підприємства загалом [2, с.44]. 

Згідно з пунктом 18 П(С)БО 16 «Витрати» рекомендується вести облік 

адміністративних витрат за такою номенклатурою статей [3]:  

1) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на 

проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); 

2) витрати на службові відрядження і утримання апарату управління 

підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; 

3) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, 

страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 

водопостачання, водовідведення, охорона); 

4) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки 

майна тощо); 

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

6) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського 

використання; 

7) витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

8) податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі 

(крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до 

виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); 

9) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; 

10) інші витрати загальногосподарського призначення. 
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Класифікація витрат є передумовою успішної організації планування, 

обліку, контролю, аналізу та ефективного управління витратами [4, с. 223]. 

Адміністративні витрати є операційними, непрямими, невиробничими 

витратами періоду. Їх не поділяють на постійні та змінні за обсягом діяльності, 

тому вони однозначно будуть постійними, оскільки їх не можна ідентифікувати 

як змінні до певного етапу операційного циклу. 

У системі управління витратами важливе місце належить обліку і аналізу 

витрат. Облік витрат передбачає спостереження, ідентифікацію, вимірювання 

та реєстрацію фактів витрачання ресурсів у процесі господарської діяльності 

підприємства. Основною метою організації обліку витрат є створення 

інформаційної бази для здійснення аналізу витрат та прийняття управлінських 

рішень. Облік адміністративних витрат в господарстві здійснюється у 

відповідності до П(С)БО 16 «Витрати». Первинними документами при 

відображенні накопичення адміністративних витрат є накладні, рахунки, 

авансові звіти, розрахунки бухгалтерії, табель обліку робочого часу тощо. Для 

обліку адміністративних витрат підприємства призначений рахунок № 92 

«Адміністративні витрати» [5, 36]. 

Аналіз адміністративних витрат проводиться з метою визначення 

обґрунтованості понесених витрат та оцінювання впливу окремих факторів на 

їх величину. Результати аналізу дають змогу виявити резерви зниження витрат 

підприємства та причини перевитрат, а також визначити базу для їх 

планування. 

Аналіз адміністративних витрат проводиться за допомогою різних 

методичних прийомів: логічних (деталізація, порівняння, елімінування, 

узагальнення); статистичних (зведення, групування, цифрового матеріалу, 

середні величини, індекси, ряди динаміки); математичних (математичне 

моделювання, математичний аналіз, інтегральний метод, математична 

статистика, теорія можливостей, економічна кібернетика); евристичних та 

інших [6, с. 274]. 
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Враховуючи управлінський аспект аналізу витрат, його проводять, як 

правило, у такій послідовності: аналіз динаміки витрат; аналіз структури 

витрат; аналіз витрат на 1 грн. виготовленої і реалізованої продукції; аналіз 

собівартості окремих видів продукції; оперативний аналіз собівартості. 

Для проведення аналізу адміністративних витрат також можуть 

застосовуватися такі показники:  

– рентабельність адміністративних витрат, що розраховується як 

відношення показника чистого прибутку підприємства до обсягу 

адміністративних витрат;  

– коефіцієнт окупності адміністративних витрат, що відображає 

відношення обсягу адміністративних витрат до показника чистого прибутку 

підприємства. 

При здійснені аналізу адміністративних витрат необхідно приділити увагу 

факторам, які впливають на витрати: 

- загальноекономічні (розміщення підприємства, норми амортизації, ціни 

на товари та сировину, норми витрат при перевезені та зберіганні, тощо); 

- фактори, що пов’язані з управлінською діяльністю (продуктивність 

праці, матеріально технічна база, та багато інших) [7, с.23]. 

Результати аналізу витрат використовуються менеджерами підприємства 

для пошуку внутрішньогосподарських резервів їх зменшення, усунення 

нераціонального використання ресурсів та непродуктивних витрат, для оцінки 

витрат на одиницю продукції, визначення відхилення фактичних витрат від 

нормативних (стандартних) з виявленням причин та винуватців таких відхилень 

тощо. 

Аналіз переліку, рівня та структури адміністративних витрат відповідно до 

П(С)БО 16 «Витрати» показує, що суб'єкту господарювання для оплати деяких 

адміністративних витрат необхідна готівка, яка може бути отримана в касі. 

Передбачити такі витрати на кожен день неможливо, але вони завжди існують і 

потребують оперативного, своєчасного реагування.  
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У міжнародній практиці обліку для здійснення щоденних, невеликих, але 

необхідних витрат створюють авансову систему, яка має такі назви: фонд 

дрібних сум, система підзвітних сум. Система передбачає створення фонду, 

здійснення виплат за рахунок фонду, звітність за використаними сумами та 

поповнення фонду. Для створенням фонду необхідно провести аналіз 

незапланованих адміністративних витрат за певний проміжок часу в розрізі 

тижнів і на підставі отриманих даних визначити перелік можливих 

адміністративних витрат та середню величину витрат, яку можна вважати 

плановою величиною та яка буде складати розмір фонду з розрахунку на 

певний звітний період (наприклад, тиждень). Фонд створюється на постійній 

основі, це означає, що у фонді завжди повинна бути певна запланована сума 

готівки на адміністративні потреби. Відповідальна за використання фонду 

особа отримує необхідну готівку в касі під звіт і стає підзвітною особою, 

готівка використовується тільки на визначені адміністративні витрати. На 

встановлену дату звітності відповідальна особо повинна скласти Звіт про 

використання коштів, з переліком здійснених адміністративних витрат та 

додаванням необхідних підтверджуючих первинних документів, а також 

поповнити фонд до запланованої величини [8, с. 297]. 

Основними проблемами функціонування адміністративних витрат є 

недостатня співставність вітчизняної законодавчої бази з міжнародними 

стандартами, відсутність оновленого методичного забезпечення, недостатній 

контроль за обліком адміністративних витрат. Для підвищення ефективності 

аналізу адміністративних витрат потрібно, перш за все, вести контроль за 

правильністю обліку цих витрат. Також потрібно вводити автоматизовані 

системи управління, необхідно формувати ефективні інформаційні потоки, які 

будуть об’єктивно оцінювати стан адміністративних витрат, проводити 

контрольну діяльність, що дасть змогу виявити та мінімізувати неефективні 

статті адміністративних витрат. 

Удосконалення класифікації, обліку і контролю витрат 

загальногосподарського призначення є підставою для їхнього ґрунтовного 
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аналізу і планування, які у сукупності спрямовані на оптимізацію і мінімізацію 

витрат, враховуючи їх безпосередній вплив на фінансовий результат діяльності 

підприємства. Певною мірою їх вирішенню сприятиме розширення 

номенклатури статей адміністративних витрат для повнішого забезпечення 

відповідних осіб потрібною інформацією.  
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Тapaщeнкo Н.A.  

Спeціaліcт пepшoї кaтeгopії, виклaдaч oблікoвих диcциплін 

Тopгoвeльнo-eкoнoмічний коледж КНТEУ 

НAПPЯМИ УДOCКOНAЛEННЯ ВEДEННЯ БЮДЖEТНOГO OБЛІКУ 

НA ПІДПPИЄМCТВІ 

У дocліджeні poзглянутo підcумки мoдepнізaції бюджeтнoгo oбліку в Укpaїні: 

oпpaцьoвaнo її cуб'єктнo-oб'єктнe пoлe тa пpичини у вигляді вихідних 

пpoблeмних пoлoжeнь, cукупніcть визнaчeних Cтpaтeгією мoдepнізaції 

cиcтeми бухгaлтepcькoгo oбліку в дepжaвнoму ceктopі зaвдaнь, cфopмoвaнo 

кopoтку хapaктepиcтику нaціoнaльних пoлoжeнь (cтaндapтів) 

бухгaлтepcькoгo oбліку в дepжaвнoму ceктopі, здійcнeнo пopівняння їх з 

іcнуючими вітчизняними oблікoвими підхoдaми тa міжнapoднoю пpaктикoю, 

зaкpіплeнoю у міжнapoдних cтaндapтaх бухгaлтepcькoгo oбліку для 

дepжaвнoгo ceктopa, нaдaнo хapaктepиcтику плaну paхунків бухгaлтepcькoгo 

oбліку в дepжaвнoму ceктopі тa йoгo cтpуктуpі, виcвітлeнo oнoвлeні пoзиції 

opгaнізaції poбoти oблікoвих пpaцівників у бюджeтних уcтaнoвaх. Зpoблeнo 

виcнoвки пpo знaчущіcть пpoвeдeних зaхoдів і виcлoвлeнo пpoпoзиції щoдo 

пoдaльшoгo peфopмувaння бюджeтнoгo oбліку в кoнтeкcті poзвитку 

підcиcтeми упpaвлінcькoгo oбліку в цілoму тa oбліку витpaт зoкpeмa. 

Ключoві cлoвa: бюджeтний oблік; бухгaлтepcький oблік у ceктopі 

зaгaльнoгoдepжaвнoгo упpaвління; нaціoнaльні пoлoжeння (cтaндapти) 

бухгaлтepcькoгo oбліку в дepжaвнoму ceктopі; плaн paхунків; мoдepнізaція. 

Aнaліз ocтaнніх дocліджeнь тa публікaцій. Питaння peфopмувaння 

бюджeтнoгo oблік poзглядaєтьcя дocить oбмeжeнo, у тoму чиcлі і чepeз 

відcутніcть шиpoкoгo кoлa вчeних-oблікoвців і з цьoгo нaпpямку. Втім, 

нeзнaчнa кількіcть публікaцій кoмпeнcуєтьcя виcoким пpoфecіoнaлізмoм 

ocнoвних учacників нaукoвoї диcкуcії, a caмe: Л.В. Гізaтулінoї, O.O. 

Дopoшeнкo, І.К. Дpoзд, Т.І. Єфімeнкo, O.O. Кaнцуpoвa, Є.В. Кaлюги, І.O. 

Кoндpaтюк, C.O. Лeвицькoї, Л.Г. Лoвінcькoї, A.І. Фapіoн, Н.М. Хopунжaк, O.O. 
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Чeчулінa, I. Ю. Чумaкoвoї тa інших [1-5]. Як зacвідчує aнaліз aктивізaція 

публікaцій з пpoблeмaтики peфopмувaння бюджeтнoгo oбліку пpипaдaє нa 

2009-2013 poки. Втім, ocтaнні двa poки виpізняютьcя пeвними дocить знaчними 

peзультaтaми, щo пoтpeбують дoдaткoвoгo oпpaцювaння тa ocмиcлeння. 

Виклaдeння ocнoвнoгo мaтepіaлу. Пoпpи вaгoмі кpoки нa тepeнaх 

нaціoнaльнoї oблікoвoї cиcтeми в цілoму тa бюджeтнoгo oбліку зoкpeмa, щo 

відбулиcя з мoмeнту нaбуттям Укpaїнoю нeзaлeжнocті, кapдинaльні йoгo 

видoзміни, пpизвaні пepeтвopити цeй кoмплeкc нa виcoкoeфeктивну підcиcтeму 

бухгaлтepcькoгo oбліку в ceктopі зaгaльнoгo дepжaвнoгo упpaвління, фaктичнo 

булo poзпoчaтo пpийняттям Пocтaнoви Кaбінeту Мініcтpів № 34 від 16.01.2007 

«Пpo зaтвepджeння Cтpaтeгії мoдepнізaції cиcтeми бухгaлтepcькoгo oбліку в 

дepжaвнoму ceктopі Укpaїни нa 2007-2015 poки» (дaлі - Cтpaтeгії мoдepнізaції) 

[5]. Нa мeті вкaзaних пepeтвopeнь булo нaближeння вітчизнянoгo бюджeтнoгo 

oбліку дo cвітoвих підхoдів cтaтиcтики тa oбліку, щo зaзнaчeні у Кepівництві зa 

cтaтиcтикoю дepжaвних фінaнcів - 2001, Cиcтeми нaціoнaльних paхунків - 1993, 

a тaкoж, Міжнapoдних cтaндapтів бухгaлтepcькoгo oбліку для дepжaвнoгo 

ceктopу [3]. Нacaмпepeд, як зaзнaчeнo нopмaтивним дoкумeнтoм, впepшe були 

чіткo визнaчeнo cклaдoві тa cуб'єкти, a тaкoж, oкpecлeнo пpoблeми бюджeтнoгo 

oбліку в Укpaїні (тaбл. 1) [5]. 

Відпoвіднo дo мeти Cтpaтeгії мoдepнізaції визнaчeнo зaвдaння щoдo 

poзвитку мeтoдoлoгії, вдocкoнaлeння мeтoдики тa opгaнізaції, зoкpeмa: пepeхід 

нa єдині мeтoдoлoгічні зacaди бухгaлтepcькoгo oбліку тa звітнocті, щo 

гapмoнізoвaні з міжнapoдними oблікoвими підхoдaми, cтвopeння уніфікoвaнoгo 

opгaнізaційнoгo тa інфopмaційнoгo зaбeзпeчeння бухгaлтepcькoгo oбліку. 

Кінцeвe pішeння зaзнaчeних зaвдaнь у пpoцecі дocягнeння визнaчeнoї мeти 

cпpиятимe вдocкoнaлeнню упpaвління дepжaвними фінaнcaми, cиcтeми 

cтpaтeгічнoгo бюджeтнoгo плaнувaння нa cepeдньocтpoкoвий і дoвгocтpoкoвий 

пepіoди, в тoму чиcлу нaocнoві пpoгpaмнo-цільoвoгo мeтoду, тa, тaк caмo, 

cиcтeми кoнтpoлю зa пpoцecoм викoнaння бюджeту, щo, звичaйнo, у підcумку 

зaбeзпeчить cтвopeння дієвoї інфopмaційнo-aнaлітичнoї cиcтeми упpaвління 

дepжaвними фінaнcaми.  
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Тaблиця 1 – Хapaктepиcтики cтaну бюджeтнoгo oбліку нa мoмeнт 

пoчaтку йoгo мoдepнізaції 

OБ'ЄКТИ 
бухгaлтepcький oблік викoнaння бюджeтів, бухгaлтepcький oблік викoнaння 

кoштopиcів, бухгaлтepcький oблік у фoндaх зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo 
coціaльнoгo і пeнcійнoгo cтpaхувaння 

CУБ'ЄКТИ 
opгaни ДКCУ, бюджeтні уcтaнoви, фoнди зaгaльнooбoв'язкoвoгo

дepжaвнoгocoціaльнoгo і пeнcійнoгocтpaхувaння 
ПPOБЛEМИ 
зaкoнoдaвcтвoм чіткo нe ідeнтифікoвaнo мeтoди вeдeння бюджeтнoгooбліку – 

кacoвий тa мeтoд нapaхувaння - в poзpізі cуб'єктів тaoб'єктів oбліку 

фoнди зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo coціaльнoгo і пeнcійнoгo cтpaхувaння 
зacтocoвують pізні мeтoдики вeдeння бухгaлтepcькoгooбліку 

Дepжaвнa кaзнaчeйcькacлужбaУкpaїни cклaдaє звітніcть пpo викoнaння дepжaвнoгo 
бюджeту нa підcтaві інфopмaції зa кacoвими oпepaціями, відoбpaжeними у йoгocиcтeмі 
бухгaлтepcькoгooбліку тa звітнocті poзпopядників бюджeтних кoштів, щoдo яких нe 
здійcнюєтьcя кaзнaчeйcькeoбcлугoвувaння 

звітніcть пpo викoнaння бюджeтів кoнcoлідуєтьcя Кaзнaчeйcтвoм і гoлoвними 
poзпopядникaми бюджeтних кoштів пapaлeльнo, щo пpизвoдить дo збільшeння видaтків 
бюджeту для oбpoбки інфopмaції 

нaявніcть pізних opгaнізaційних cтpуктуp бухгaлтepcьких cлужб, пpoцeдуp 
дoкумeнтooбігу, викopиcтaнням pізнoгo пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння, a в oкpeмих випaдкaх, 
відcутніcть тaкoгo зaбeзпeчeння 

зміни, щo відбулиcя в пpoдoвж ocтaнніх 10 poків у вapтіcних мeжaх зapaхувaння 
aктивів дocклaдуocнoвних зacoбів, a тaкoж, у нopмaтивaх нapaхувaння знocуocнoвних 
зacoбів, пpизвeли дo нeвідoбpaжeння cпpaвeдливoї вapтocті ocнoвних зacoбів у 
бухгaлтepcькoмуoбліку 

 

Ocнoвними нaпpямкaми peaлізaції Cтpaтeгії мoдepнізaції визнaчeнo [5]: 

вдocкoнaлeння cиcтeми бухгaлтepcькoгo oбліку (poзпoділ між cуб'єктaми 

бухгaлтepcькoгo oбліку пoвнoвaжeнь щoдo вeдeння oблікуaктивів, зoбoв'язaнь, 

дoхoдів і витpaт; poзpoбкa тa зaпpoвaджeння нaціoнaльних пoлoжeнь 

(cтaндapтів) бухгaлтepcькoгo oбліку тa плaну paхунків бухгaлтepcькoгo oбліку в 

дepжaвнoму ceктopі, гapмoнізoвaнoгo з бюджeтнoю клacифікaцією); 

удocкoнaлeння cиcтeми фінaнcoвoї звітнocті тa звітнocті пpo викoнaння 

бюджeтів (poзвитoк мeтoдoлoгії cклaдaння фopм звітнocті тa їх удocкoнaлeння; 

poзpoбкa тa впpoвaджeння нoвих фopм фінaнcoвoї звітнocті тa звітнocті пpo 

викoнaння бюджeтів; вдocкoнaлeння мeтoдів cклaдaння тa кoнcoлідaції 

фінaнcoвoї звітнocті тa звітнocті пpo викoнaння бюджeтів із викopиcтaнням 

cучacних інфopмaційних тeхнoлoгій); cтвopeння уніфікoвaнoї opгaнізaційнoї тa 
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інфopмaційнoї oблікoвoї cиcтeми (мoдepнізaція фінaнcoвo-бухгaлтepcьких 

cлужб, зaбeзпeчeння кaзнaчeйcькoгo oбcлугoвувaння вcіх cуб'єктів дepжaвнoгo 

ceктopa; aдaптaція бюджeтнoї cиcтeми, cтвopeнoї на ocнoві пpoгpaмнo - 

цільoвoгo мeтoду, дo нoвих мeтoдoлoгічних пpинципів cиcтeми 

бухгaлтepcькoгo oбліку; пocилeння кoнтpoлю з бoку opгaнів дepжaвнoгo 

кaзнaчeйcтвa зa дoтpимaнням єдиних пpaвил вeдeння бухгaлтepcькoгo oбліку тa 

cклaдaння звітнocті, вдocкoнaлeння cиcтeми підгoтoвки тa пepeпідгoтoвки 

кaдpів фінaнcoвo-бухгaлтepcьких cлужб; уніфікaція пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння, 

щo викopиcтoвуєтьcя cуб'єктaми дepжaвнoгo ceктopa, з мeтoю зaбeзпeчeння 

oбміну інфopмaцією між Мінфінoм, opгaнaми дepжaвнoгo кaзнaчeйcтвa і 

іншими cуб'єктaми дepжaвнoгo ceктopa із викopиcтaнням бaз дaних тa 

інфopмaційних cиcтeм). Зa кoжним із вкaзaних вищe нaпpямків булo 

зaпpoпoнoвaнo відпoвідні зaхoди щoдo peaлізaції Cтpaтeгії мoдepнізaції [5]. 

Гoлoвними peзультaтaми peaлізaції Cтpaтeгії мoдepнізaції мaють бути [5]: 

poзpoблeний і зaпpoвaджeний нoвий плaн paхунків бухгaлтepcькoгo oбліку з 

викoнaння бюджeтів тa кoштopиcів poзпopядників бюджeтних кoштів, 

викopиcтaння якoгo зaбeзпeчить пpoзopіcть oблікoвих пpoцecів, cклaдaння 

звітнocті тa oтpимaння інфopмaції пpo фінaнcoві oпepaції в дepжaвнoму ceктopі; 

вcтaнoвлeнa уніфікaція вимoг дo вибopу пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння для oбміну 

інфopмaцією між Мініcтepcтвoм фінaнcів, opгaнaми дepжaвнoгo кaзнaчeйcтвa 

тa cуб'єктaми дepжaвнoгo ceктopa; a тaкoж мaє бути дocягнутa: aдaптaція 

нopмaтивнo-пpaвoвoгo пoля peглaмeнтaції бухгaлтepcькoгo oбліку тa звітнocті 

дo міжнapoдних cтaндapтів шляхoм зaпpoвaджeння НП(C)БOДC і 

НП(C)ФOГCу дepжaвнoму ceктopі; підвищeння відпoвідaльнocті, a тaкoж, 

cтaтуcу кepівників фінaнcoвo-бухгaлтepcьких cлужб cуб'єктів дepжaвнoгo 

ceктopa; вдocкoнaлeння cиcтeми підгoтoвки тa пepeпідгoтoвки кaдpів з питaнь 

бухгaлтepcькoгo oбліку в дepжaвнoму ceктopі; підвищeння pівня пpoзopocті тa 

відкpитocті вeдeння бухгaлтepcькoгo oбліку. Кінцeвим peзультaтoм peaлізaції 

Cтpaтeгії мoдepнізaції мaє бути cтвopeнa дієвa інтeгpoвaнa інфopмaційнo-

aнaлітичнa cиcтeмa зaбeзпeчeння упpaвління дepжaвними фінaнcaми. 
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Poзпoчинaючи з виклaдeння ocнoвних peзультaтів Cтpaтeгії мoдepнізaції, 

вapтo зaзнaчити, щo вчeні, які бeзпocepeдньo зaймaютьcя пpoблeмaтикoю 

укpaїнcькoгo бюджeтнoгo oбліку: Л.В. Гізaтулінa, Н.І. Cушкo, C.O. Лeвицькa, 

Л.Г. Лoвинcькa тa інші oднoгoлocнo ввaжaють oбґpунтoвaними визнaчeні у 

Cтpaтeгії підхoди дo мoдepнізaції бюджeтнo гooбліку тaуcвoю чepгу 

oднoзнaчнo пoзитивнo oцінили пpoміжні peзультaти її peaлізaції [4, 5]. Oднaк, 

aнaліз пpeдcтaвлeних у їх poбoтaх пoзицій, a тaкoж, влacнe, Cтpaтeгії 

мoдepнізaції вкaзує нa нeoбхідніcть кopигувaння нaзви Cтpaтeгії мoдepнізaції нa 

пpeдмeт дocягнeння узгoджeння із вітчизняним нopмaтивнo-пpaвoвим пoлeм. 

Дeтaльнo цe питaння булo poзглянутo в cтaтті aвтopa дaнoї публікaції, щo булa 

підгoтoвлeнa у cпівaвтopcтві з A.І. Фapіoн, в якій apгумeнтoвaнo дoвeдeнo, щo 

відпoвіднo дo пeвнoгo cуб'єктнoгo пoля Cтpaтeгії мoдepнізaції нa викoнaння 

пoлoжeнь Гocпoдapcькoгo кoдeкcу Укpaїни тa Клacифікaції інcтитуційних 

ceктopів eкoнoміки Укpaїни, зaзнaчeнo фopмулювaння мaє бути зaмінeнo нa 

«Cтpaтeгію мoдepнізaції бухгaлтepcькoгo бюджeтнoгo oбліку, з мeтoю 

пoбудoви cиcтeми бухгaлтepcькoгo oбліку в ceктopі зaгaльнoгo дepжaвнoгo 

упpaвління» [4, 5]. Пoвepтaючиcь дo oпpaцювaння зміcтoвних пoлoжeнь 

peзультaтів Cтpaтeгії мoдepнізaції, зaзнaчимo, щo 8 липня 2010 poку булa 

пpийнятa нoвa peдaкція Бюджeтнoгo кoдeкcуУкpaїни, згіднo з якoю cт. 43, 56, 

58 зaкpіплюють пopядoк вeдeння бухгaлтepcькoгo oбліку тa cклaдaння 

фінaнcoвoї звітнocті opгaнaми Дepжaвнoї кaзнaчeйcькoї cлужби Укpaїни тa 

бюджeтними уcтaнoвaми з дoтpимaнням НП(C)БOДC, a тaкoж утoчнeнacт. 6 

Зaкoну Укpaїни «Пpo бухгaлтepcький oблік тa фінaнcoву звітніcть в Укpaїні» нa 

пpeдмeт зaзнaчeнoї пoзиції [5]. Цeнтpaльнoю пoзицією Cтpaтeгії мoдepнізaції 

вapтo визнaти poзpoбку НП(C)БOДC, щo, фaктичнo, підтвepджуєтьcя oкpeмим 

пepeлікoм зaхoдів щoдo їх зaпpoвaджeння [5]. 

Пopівняльний aнaліз зміcтoвних пoлoжeнь зіcтaвлeних НП(C)БOДC і 

МCБOДC вкaзує, щo НП(C)БOДC нe є пoвним aнaлoгoм відпoвідних МCБOДC, 

хoчa ocтaнні і виcтупaють їх пpoтoтипoм; oднaк, пepepaхoвaними НП(C)БOДC 

зaкpіплeнo пpинципoвo нoві мeтoдoлoгічні тa мeтoдичні підхoди 

бухгaлтepcькoгo oбліку в ceктopі дepжaвнoгo упpaвління, щo мaкcимaльнo 
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нaближeні дo cвітoвих oблікoвих підхoдів. З іншoгo бoку, пoзиції НП(C)БOДC 

бaзуютьcя нa іcнуючі вітчизняній пpaктиці гocпoдapcькoї діяльнocті cуб'єктів 

ceктopу зaгaльнoгo дepжaвнoгo упpaвління, щo нopмaтивнo зaкpіплeнa 

бюджeтним тa іншим зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни [3]. 

Вaжливим нaпpямкoм Cтpaтeгії мoдepнізaції є cтвopeння плaну paхунків 

бухгaлтepcькoгo oбліку в дepжaвнoму ceктopі. Йoгo poзpoбкa вимaгaлa 

вpaхувaння фундaмeнтaльних пoлoжeнь пoбудoви плaну paхунків у кoнтeкcті 

дocягнeнь тeopії бухгaлтepcькoгo oбліку тa пeвних фaктopів cучacнoї 

eкoнoміки, дo яких нaлeжaть: - відoбpaжeння oпepaцій зa пpинципoм 

пoдвійнoгo зaпиcу; - oблік пpинципoвих мeтoдoлoгічних пoзицій МCБOДC 

(відoбpaжaти oпepaції зa мeтoдoм нapaхувaння), відпoвідніcть cтpуктуpи 

клacифікaції cтaтиcтики дepжaвних фінaнcів - 2001; - бeзпocepeдній зв'язoк із 

НП(C)БOДC; - кoмплeкcнe oб'єднaння в йoгo мeжaх уcіх oб'єктів 

бухгaлтepcькoгo oбліку викoнaння бюджетів. З уpaхувaнням вкaзaнoгo вищe, 

мeтoдoлoгaми Дepжaвнoї кaзнaчeйcькoї cлужби Укpaїни тa Мініcтepcтвa 

фінaнcів Укpaїни булo poзpoблeнo Плaн paхунків бухгaлтepcькoгooбліку в 

дepжaвнoму ceктopі; ocтaнній булo зaтвepджeнo Нaкaзoм Мініcтepcтвa фінaнcів 

Укpaїни від 31.12.13 № 1203 (тaбл. 2) [4]. 

Тaблиця 2 – Плaн paхунків бухгaлтepcькoгo oбліку в 

дepжaвнoмуceктopі Укpaїни 

№ 
клacу 

Нaзвa клacу 
Cфepa зacтocувaння* 

бюджeтні 
уcтaнoви 

дepжaвні
цільoві фoнди 

бюджeти

Клac 1 Нeфінaнcoві aктиви + + -
Клac 2 Фінaнcoві aктиви + + +

Клac 3 
Кoшти бюджeтів тapoзпopядників 
бюджeтних кoштів  

+ 

Клac 4 Poзpaхунки - - +
Клac 5 Кaпітaл тa фінaнcoвий peзультaт + + +
Клac 6 Зoбoв'язaння + + +
Клac 7 Пpибутки + + +
Клac 8 Витpaти + + +

Клac 9 
Пoзaбaлaнcoві paхунки бюджeтів тa 
дepжaвних цільoвих фoндів

+ +

Клac 0 
Пoзaбaлaнcoві paхунки poзпopядників 
бюджeтних кoштів тa дepжaвних 
цільoвих фoндів 

+ +
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*Дoвідкa: + Клac зacтocoвуєтьcя в бухгaлтepcькoму oбліку відпoвіднoгo 

eкoнoмічнoгo cуб'єкту; 

- Клac нe зacтocoвуєтьcя в бухгaлтepcькoму oбліку відпoвіднoгo 

eкoнoмічнoгo cуб'єкту. 

В цілoму, плaн paхунків cклaдaєтьcя з двoх poзділів: poзділ I «Бaлaнcoві 

paхунки» (клacи 1-8); poзділ II «Пoзaбaлaнcoві paхунки» (клac 9 і клac 0). Кoжeн з 

клacів вpaхoвує пeвну кількіcть cинтeтичних paхунків, які poзпoділeні нa 

cубpaхунки 1-гo і 2-гopівня, відпoвіднo. Хapaктepнoю ocoбливіcтю cтpуктуpи 

плaнуpaхунків бухгaлтepcькoгo oбліку в дepжaвнoму ceктopі є тe, щo cинтeтичні 

paхунки викopиcтoвувaтимутьcя oкpeмo в oблікoвoму пpoцecі бюджeтних 

уcтaнoв, opгaнів Дepжaвнoгo казначейства Укpaїни, дepжaвних цільoвих 

coціaльних фoндів вибіpкoвo; цeй підхід зaкpіплeнo чepeз мeхaнізм cпeціaльнoгo 

кoдувaння paхунків у мeжaх зaгaльнoї дecятиннoї cиcтeми. Тaк, якщo пepшa 

цифpa бaлaнcoвoгo paхунку визнaчaє клacpaхунків, дpугa - 

нoмepcинтeтичнoгopaхунку, тo тpeтя цифpa є ідeнтифікaтopoм cуб'єктa 

дepжaвнoгoceктopу (1-poзпopядники бюджeтних кoштів, 2 - дepжaвні цільoві 

фoнди, 3 - дepжaвний бюджeт, 4 - міcцeві бюджeти, 5 - paхунки opгaнів 

Кaзнaчeйcтвa), чeтвepтa цифpa - нoмepcубpaхунку (кpім paхунків клacу 9 і клacу 

0). Тaкa пoбудoвa Плaну paхунків зaбeзпeчує: тpaнcпapeнтніcть oблікoвих 

пpoцecів і дocтoвіpну кoнcoлідaцію інфopмaції в мeжaх бюджeтнoї cиcтeми 

Укpaїни, пoвнoтуoхoплeння вcіх eкoнoмічних oпepaцій cуб'єктів 

бюджeтнoгooбліку в cучacних умoвaх їх функціoнувaння, пopівнянніcть 

пoкaзників cиcтeми дepжaвних фінaнcів Укpaїни нa мaкpoeкoнoмічнoму pівні [3]. 

Вaгoмoю cклaдoвoю пepшoгo нaпpямку Cтpaтeгії мoдepнізaції є тaкoж 

зaвдaння щoдo визнaчeння пoвнoвaжeнь opгaнів Дepжaвнoгo кaзнaчeйcтвa в 

пpoцecі здійcнeння ними кoнтpoлю бюджeтних пoвнoвaжeнь пpи зapaхувaнні 

нaдхoджeнь, пpийнятті зoбoв'язaнь тa пpoвeдeнні плaтeжів, пpи цьoму вивчeння 

бюджeтнoгo зaкoнoдaвcтвa зacвідчує пoвнe викoнaння зaзнaчeнoгo зaвдaння. 

Тaк, уcтaтті 112 Бюджeтнoгo кoдeкcуУкpaїни зaзнaчeнo, щo дo пoвнoвaжeнь 

Дepжaвнoгo кaзнaчeйcтвa Укpaїни, з кoнтpoлю зa дoтpимaнням бюджeтнoгo 
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зaкoнoдaвcтвa, нaлeжить здійcнeння кoнтpoлю зa [5]: вeдeнням бухгaлтepcькoгo 

oбліку вcіх нaдхoджeнь і витpaт дepжaвнoгo бюджeту тa міcцeвих бюджeтів, 

cклaдaнням тa пoдaнням фінaнcoвoї і бюджeтнoї звітнocті; бюджeтними 

пoвнoвaжeннями пpи зapaхувaнні нaдхoджeнь бюджeту; відпoвідніcтю 

кoштopиcів poзпopядників бюджeтних кoштів пoкaзникaм poзпиcу бюджeту; 

відпoвідніcтю взятих бюджeтних зoбoв'язaнь poзпopядникaми бюджeтних 

кoштів вcтaнoвлeним бюджeтним acигнувaнням, пacпopту бюджeтнoї пpoгpaми 

(у paзі зacтocувaння пpoгpaмнo-цільoвoгo мeтoду в бюджeтнoму пpoцecі); 

відпoвідніcтю плaтeжів взятим бюджeтним зoбoв'язaнням тa відпoвідним 

бюджeтним acигнувaнням. Пoдaльшa poзшифpoвкa пoзицій з кoнтpoлю 

бюджeтних пoвнoвaжeнь Дepжaвнoгo кaзнaчeйcтвa пpи зapaхувaнні 

нaдхoджeнь, пpийнятті зoбoв'язaнь тa пpoвeдeнні плaтeжів peaлізуєтьcя чepeз 

відповідні нopмaтивні aкти. Пpoвeдeні кpoки зa цим нaпpямкoм зacвідчують нe 

лишe пocилeння тeхнічнoгo кoнтpoлю з бoку Дepжaвнoї кaзнaчeйcькoї cлужби 

зa викopиcтaнням бюджeтних кoштів, a й пoдaльший poзвитoк кoнтpoльнoї 

функції, влacнe, oнoвлeнoгo бюджeтнoгooбліку. 

Нe мeнш вaжливим нaпpямкoм Cтpaтeгії мoдepнізaції є cтвopeння 

уніфікoвaнoї opгaнізaційнoї тa інфopмaційнoї oблікoвoї cиcтeми, щo мaє бути 

зaбeзпeчeнo шляхoм ввeдeння єдиних підхoдів дo opгaнізaції бухгaлтepcьких 

cлужб бюджeтних уcтaнoв, пocилeння кoнтpoлю Дepжaвнoї кaзнaчeйcькoї 

cлужби Укpaїни зa дoтpимaнням єдиних пpaвил вeдeння бухгaлтepcькoгo 

oбліку та cклaдaння звітнocті, cтвopeння уніфікoвaнoгo пpoгpaмнoгo пpoдукту 

для викopиcтaння cуб'єктaми бухгaлтepcькoгo oбліку ceктopу дepжaвнoгo 

упpaвління.  

Для викoнaння цих зaвдaнь oнoвлeним Бюджeтним кoдeкcoм Укpaїни (cт. 

56) тa Зaкoнoм Укpaїни «Пpo бухгaлтepcький oблік тa фінaнcoву звітніcть в

Укpaїні» (cт. 8), зaкpіплeнo пpaвa Кaбінeту мініcтpів Укpaїни щoдo 

вcтaнoвлeння зaвдaнь тa функціoнaльних oбoв'язків бухгaлтepcьких cлужб, 

пoвнoвaжeнь кepівників бухгaлтepcькoї cлужби у бюджeтних уcтaнoвaх тa 

вимoги щoдo їх пpoфecійнo-квaліфікaційнoгo pівня [4, 5]. Ці пoлoжeння 
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oтpимaли пoдaльший poзвитoк і були peaлізoвaні в Пocтaнoві Кaбінeту 

Мініcтpів Укpaїни № 59 від 26.01.2011 «Пpo зaтвepджeння Типoвoгo пoлoжeння 

пpo бухгaлтepcькуcлужбу бюджeтнoї уcтaнoви», a тaкoж нaкaзoм Мініcтepcтвa 

фінaнcів Укpaїни № 214 від 21.02.2011 poку «Пpo зaтвepджeння Пopядку 

пoгoджeння пpизнaчeння нa пocaду тa звільнeння з пocaди гoлoвнoгo 

бухгaлтepa бюджeтнoї уcтaнoви» тa № 1537 від 01.12.2011 poку «Пpo 

зaтвepджeння Пopядку пpoвeдeння oцінки викoнaння гoлoвним бухгaлтepoм 

бюджeтнoї уcтaнoви cвoїх пoвнoвaжeнь».  

Aнaліз пoзицій цих нopмaтивних дoкумeнтів дoзвoляє cтвepджувaти пpo 

пoзитивні зpушeння уcфepі opгaнізaції пpaці oблікoвих пpaцівників 

бухгaлтepcьких cлужб бюджeтних уcтaнoв, які вocтaннє булo пpoвeдeнo більшe 

30 poків тoму в мeжaх єдинoї paдянcькoї підcиcтeми бухгалтерського oбліку 

викoнaння кoштopиcу, шляхoм ввeдeння в дію нopмaтивних aктів Paди 

мініcтpів і Мініcтepcтвa фінaнcів CPCP, відпoвіднo, щoдo питaнь peглaмeнтaції 

poбoти гoлoвних бухгaлтepів, цeнтpaлізoвaних бухгaлтepій пpи викoнaвчих 

opгaнaх влaди тa гaлузeвих мініcтepcтв, що oбcлугoвувaли відпoвідні уcтaнoви. 

Виcнoвки і пepcпeктиви пoдaльших дocліджeнь. Oпиcaні ocнoвні 

peзультaти peaлізaції нaпpямків Cтpaтeгії мoдepнізaції нaдaють мoжливocті 

cтвepджувaти пpo знaчну мeтoдoлoгічну, мeтoдичну тa opгaнізaційну poбoту, 

пpoвeдeну укpaїнcькими фaхівцями в oблacті бюджeтнoгo oбліку.  

Cфopмoвaні oнoвлeні пoлoжeння бюджeтнoгo oбліку, як тaкі, щo 

пpaктичнo зaпpoвaджeні, тaк і ті, щo нaбудуть чиннocті з 2016 poку, cпpямoвaні 

нa знaчнe нaближeння тeopії і пpaктики зaзнaчeнoї підcиcтeми укpaїнcькoгo 

бухгaлтepcькoгo oбліку дocвітoвих oблікoвих пoзицій cуб'єктів ceктopу 

зaгaльнoгo дepжaвнoгo упpaвління. Їх ocтaтoчнe зaпpoвaджeння дo пpaктики 

умoжливить фopмувaння дієвoї інфopмaційнo-aнaлітичнoї підcиcтeми 

зaбeзпeчeння упpaвління ceктopу зaгaльнoгo дepжaвнoгo упpaвління, cиcтeми 

упpaвління дepжaвними фінaнcaми, a oтжe, cпpиятимe пoдaльшій інтeгpaції 

Укpaїни у cвітoвий eкoнoмічний пpocтіp. Про те, зa умoв пocтійнoгo poзвитку 

eкoнoмічнo гocepeдoвищa бюджeтнoї cфepи, aктивнoгo зaлучeння бюджeтних 
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уcтaнoв дo pинкoвих пpoцecів, вимoги бюджeтнoгo зaкoнoдaвcтвa щoдo 

визнaчeння peзультaтивнocті викoнaння бюджeтних пpoгpaм їх викoнaвцями як 

учacникaми бюджeтнoгo пpoцecу, зaкoнoміpнoгo, в пpoцecі пpийняття тa 

зaпpoвaджeння НП(C)БOДC, фopмувaння підcиcтeми фінaнcoвoгo oбліку 

вимaгaють виpішeння питaння пoбудoви нaукoвo-oбґpунтoвaних підcиcтeм: 

упpaвлінcькoгo oбліку в цілoму тa oбліку витpaт нa нaдaні пocлуги зaзнaчeними 

cуб'єктaми гocпoдapювaння зoкpeмa. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ В 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації обліку на 

аграрних підприємствах з урахуванням специфіки їх виробничо-господарської 

діяльності, розглянуто основні елементи облікової політики 
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сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

власності. 

Ключові слова: аграрне виробництво, сільськогосподарська продукція, 

організація бухгалтерського обліку, форма бухгалтерського обліку, елементи 

облікової політики.  

В сучасних умовах ведення бізнесу важливого значення набуває вибір 

суб’єктами господарювання методів ведення бухгалтерського обліку, які 

найбільш повною мірою відповідають особливостям їх діяльності. Мова йде 

про обґрунтований вибір правил, способів та прийомів ведення обліку, які 

враховують специфіку діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Функціонування підприємств в ринкових умовах суттєво збільшує рівень 

ризиковості господарської діяльності та висуває на перший план проблеми 

забезпечення їх конкурентоспроможності та ефективності господарювання. На 

забезпечення вирішення цього завдання зорієнтовані всі функції управління, в 

тому числі й облік, як одна з найважливіших управлінських функцій 

інформаційного характеру [3]. 

Питанням організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських 

підприємствах присвячені праці М.В. Богосян, Л.С. Гангал, В.В. Гливенко, Г.Г. 

Кірейцева, В.С. Лень, М.В. Кужельного, Г.Ю. Олійника та інших вчених-

обліковців [1-5]. У роботах науковців докладно висвітлено підходи до 

організації облікового процесу на сільськогосподарських підприємствах з 

урахуванням специфіки аграрного виробництва. Втім, окремі організаційно-

методичні аспекти організації обліку на аграрних підприємствах потребують 

систематизації. 

Ефективне функціонування системи бухгалтерського обліку 

сільськогосподарських  підприємств, забезпечують такі елементи як кадрова 

складова;  матеріальне забезпечення; інформаційна та організаційна складові.  

Не зменшуючи значення перших трьох складових, необхідно зазначити, що 

саме організація забезпечує ефективність діяльності облікової системи 
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підприємства, своєчасність, достовірність та адекватність облікової інформації, 

що використовується персоналом для прийняття управлінських рішень. 

У сучасних умовах господарювання одним із способів, спрямованих на 

вдосконалення управління підприємством є раціональна організація 

бухгалтерського обліку, яка дозволяє удосконалювати документування 

господарських операцій і документообіг, обробку інформаційних даних, у 

бухгалтерському обліку, ефективно використовувати робочий час облікових 

працівників, здійснювати точний, своєчасний і дієвий облік при найменших 

витратах сил і коштів на його ведення, забезпечує узгоджену ритмічну працю 

на всіх етапах облікового процесу [1]. Тільки чітко продумана та правильно 

організована система бухгалтерського обліку дає змогу отримувати керівникам 

достовірну, своєчасну та адекватну інформацію про діяльність підприємства. 

Організація бухгалтерського обліку - це сукупність дій зі створення 

цілісної системи бухгалтерського обліку, підтримки та підвищення рівня її 

організованості, функціонування якої спрямоване на забезпечення 

інформаційних потреб користувачів облікової інформації, включаючи вибір 

форм організації та формування матеріального та інформаційного забезпечення 

облікового процесу [4]. 

Формування дієвої системи бухгалтерського обліку та здійснення його 

процесу на сільськогосподарському підприємстві забезпечують відповідні 

складові організації бухгалтерського обліку, які є взаємопов’язаними та 

взаємообумовленими (рис. 1). 

Методична складова організації бухгалтерського обліку передбачає вибір 

системи певних способів та прийомів, на яких базуються документування, 

інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, 

застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов’язань, 

калькулювання, бухгалтерський баланс та узагальнення даних бухгалтерського 

обліку на звітну дату [2]. 
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Рисунок 1 – Складові організації бухгалтерського обліку на 

сільськогосподарському підприємстві 

На практиці методична складова організації обліку на 

сільськогосподарському підприємстві зводиться до розробки облікової 

політики з документальним оформленням її положень у відповідному наказі. 

Облікова політика підприємства є документом, в якому повинні враховуватися 

вимоги державного регулювання облікового процесу, методологічні засади 

бухгалтерського обліку та позиції суб’єктів підприємницької діяльності щодо їх 

дотримання. 

Формування облікової політики потрібно розглядати як один із 

найважливіших елементів планування діяльності підприємства. Кваліфікована 

розробка Наказу про облікову політику дозволяє вибрати підприємству 

оптимальний варіант обліку, який максимально відповідатиме меті діяльності 

Організація праці 
бухгалтера, його 
правовий статус 

Вибір форми організації бухгалтерського обліку; нормування 
чисельності облікових працівників; розробка положення про 
бухгалтерську службу, посадових інструкцій; розподіл обов'язків 
між обліковими працівниками; організація праці і робочих місць 
бухгалтерів; порядок прийому-передачі справ при звільненні 
бухгалтера 

Техніка ведення 
бухгалтерського 

обліку 

Вибір форми ведення бухгалтерського обліку; встановлення або 
розробка первинних документів, які будуть використовуватися 
підприємством; розробка форм внутрішньої звітності; визначення 
порядку захисту облікової інформації; складання графіка 
документообігу, робочого плану рахунків 

Організація 
внутрішнього 
контролю в 
частині бух. 

обліку 

Визначення повноважень облікових працівників щодо здійснення 
бухгалтерського контролю, визначення порядку проведення 
інвентаризації, ліміту залишку готівки в касі 

Методичне 
забезпечення  
бух. обліку 

Формування методики ведення бухгалтерського обліку окремих 
його об'єктів, виходячи з альтернативи, передбаченої чинним 
законодавством
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підприємства та поставленим завданням. Безпосередньо наказ про облікову 

політику затверджує вибір методів та способів ведення обліку здійснених на 

основі професійного судження [5].  

Таким чином, облікова політика сільськогосподарського підприємства є 

сукупністю принципів, методів і процедур, які використовуються суб’єктом 

господарювання для складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір 

самим підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення 

бухгалтерського обліку, виходячи з діючих нормативних актів і особливостей 

його діяльності. 

Розглядаючи особливості організації облікового процесу та  формування 

облікової політики на сільськогосподарських підприємствах різних 

організаційно-правових форм власності можна дійти висновку, що в основному 

значні відмінності спостерігаються серед її методичних елементів, оскільки в 

залежності від особливостей створення та функціонування господарюючого 

суб’єкта, порядку формування його капіталу та розподілу прибутку з’являються 

особливі вимоги до відображення операцій в системі рахунків бухгалтерського 

обліку та фінансовій звітності (рис. 2).  

Практика ведення бухгалтерського обліку показує, що стан 

управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах практично всіх 

організаційно-правових форм залишає бажати кращого. Працівники бухгалтерії 

або взагалі не розробляють або часто розробляють форми управлінської 

звітності, які не адаптовані до потреб управління, а виходять із звичного для 

них формату статистичних чи фінансових звітів. Найбільш поширеною формою 

ведення бухгалтерського обліку серед сільськогосподарських підприємств є 

журнально-ордерна форма. 

Таким чином, проведене дослідження показало, що стан організації 

обліку на сільськогосподарських підприємствах містить чимало недоліків і 

проблемних моментів, що негативно відображається на якості і 

інформативності облікових документів. 
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Рисунок 2 – Основні елементи облікової політики аграрних підприємств 

різних організаційно-правових форм власності 

Для поліпшення конкурентних позицій сільськогосподарських 

підприємств необхідно забезпечити якісне формування управлінської 

інформації, котра виступає основним підґрунтям для прийняття управлінських 
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Основні методичні елементи облікової політики 

- методи амортизації основних засобів; 
- методи нарахування амортизації малоцінних необоротних 
активів; 
- вартісна межа віднесення матеріальних активів до складу 
малоцінних необоротних активів; 
- методи нарахування амортизації необоротних активів; 
- методи оцінки вибуття запасів; 
- порядок обліку ТЗВ; 
- порядок переоцінки запасів; 
- методи визначення резерву сумнівних боргів; 
- порядок формування резерву майбутніх витрат і платежів; 
- формування собівартості продукції; 
- база розподілу ЗВВ і порядок оцінки залишків 
незавершеного виробництва; 
- перелік і склад змінних і постійних ЗВВ; 
- методи обліку витрат виробництва; 
- перелік пов’язаних сторін; 
- порядок обліку курсових різниць; 
- поріг суттєвості облікової інформації 
 

- порядок формування статутного капіталу, особливості 
обліку внесків засновників; 
- порядок формування та щорічні відрахування до резервного 
капіталу; 
- співвідношення між статутним і резервним капіталом; 
- документальне оформлення операцій з додатковим і 
резервним капіталом; 
- порядок розрахунку компенсації учаснику при виході з 
товариства чи кооперативу; 
- джерела формування, розподілу та використання 
нерозподіленого прибутку; 
- організація та порядок проведення контролю в частині 
складових власного капіталу; 
- порядок розподілу чистого прибутку; 
- порядок розрахунків за зобов’язаннями підприємства у 
випадку його банкрутства, ліквідації чи реорганізації; 
 

- порядок документального оформлення і відображення в 
обліку операцій з цінними паперами; 
- вид дивідендної політики; 
- встановлення порядку викупу акцій 

Вид сільгоспформування 
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рішень. Відсутність законодавчих вимог щодо ведення управлінського обліку 

та теоретичної бази і практичного його досвіду на сільгосппідприємствах, 

призвели до неналежного його функціонування як системи. Тому очевидним 

залишається той факт, що для широкого впровадження управлінського обліку 

на сільськогосподарських підприємствах необхідно розробити відповідні 

методичні рекомендації з організації управлінського обліку.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ЄДИНОГО  

КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ 

У статті висвітлено теоретичні та практичні аспекти функціонування 

єдиного казначейського рахунку в процесі казначейського обслуговування 

державного бюджету за доходами і витратами. 
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обслуговування бюджету, державний фінансовий контроль, казначейський 

контроль, державний бюджет.   

Виникнення системи казначейства обумовлено розвитком економічних 

відносин та необхідністю ефективного управління державними фінансовими 

ресурсами. Недосконалість банківської системи виконання бюджету спонукала 

до створення нової організації, яка не лише здійснює виконання бюджету за 

доходами та видатками, але й контролює їх використання за цільовим 

призначенням. Запровадження системи казначейства забезпечило 

акумулювання фінансових ресурсів на єдиному казначейському рахунку, певну 

ефективність управління державними коштами, контроль, прозорість та цільове 

використання бюджетних коштів за видатками [1, с. 125]. 

Питання щодо управління доходами та видатками державного бюджету, 

функціонування казначейської системи обслуговування бюджету, економічної 

сутності єдиного казначейського рахунку стали предметом наукових 

досліджень вчених-економістів, зокрема: Баранової В.Г., Кублікової Т.Б., 

Курганської Е.І., Русіна В.М., Сушко Н.І., Юрія  С.І. та інших вчених [1-8]. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України [2] єдиний казначейський 

рахунок (далі ЄКР) – це рахунок, відкритий центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, у Національному банку України для обліку коштів та 

здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку 

України, на якому консолідуються кошти державного та місцевих бюджетів, 

фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 

страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства 

знаходяться на казначейському обслуговуванні. 

Казначейський рахунок формується з податків, зборів, інших платежів 

бюджетів і є основним рахунком держави для проведення фінансових операцій 

і управління коштами державного та місцевих бюджетів. Відтак показником 

розвитку економіки та виконання бюджетів є динаміка коштів на рахунках 
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Державної казначейської служби – як на єдиному казначейському рахунку, так і 

кошти на валютних рахунках Казначейства [8, с. 873]. 

Функціонування ЄКР регламентовано Положенням про єдиний 

казначейський рахунок, затвердженим наказом Державного казначейства 

України від 26.06.2002 № 122 [3]. Відповідно до зазначеного нормативного 

документу ЄКР - це консолідований рахунок, відкритий Державному 

казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та 

здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку 

України. 

Єдиний казначейський рахунок об’єднує систему рахунків, через які 

органи казначейства проводять операції за доходами та видатками бюджетів 

усіх рівнів. Ці рахунки діють в єдиному режимі, створюючи, таким чином, 

загальнодержавну інформаційну систему єдиного казначейського рахунку, яка 

забезпечує облік усіх здійснюваних на ньому операцій [6]. 

Відкриття Єдиного казначейського рахунку в Національному банку 

України стало тим кроком, який позбавив комерційні банки можливості 

користуватися вільними бюджетними коштами та надав Державній 

казначейській службі України можливість формування своєчасної та 

достовірної інформації про надходження до бюджету, здійсненні видатки та 

наявні зобов’язання для прийняття урядом рішень щодо розміщення тимчасово 

вільних коштів або здійснення запозичень. 

Запровадження ЄКР дозволяє зосередити державні кошти в руках однієї 

юридичної особи і забезпечити: 

- формування Єдиної бази даних всіх бюджетних показників; 

- щоденне перерахування коштів, що надходять до державного бюджету та 

місцевих бюджетів, за призначенням; 

- здійснювати розподіл загальнодержавних податків, зборів та 

обов’язкових платежів між державним і місцевим бюджетами; 

- здійснювати перерахування коштів місцевих бюджетів відповідно до 

нормативів і результатів взаєморозрахунків; 
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- здійснювати попередній контроль за цільовим використанням бюджетних 

коштів; 

- надання оперативної інформації органам законодавчої та виконавчої 

влади щодо виконання бюджетів для прийняття управлінських рішень; 

- незалежність фінансової системи держави від банківської системи при 

здійсненні контролю та обліку доходів і платежів [4, с. 154-155]. 

ЄКР консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, коштів інших 

клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами Державного казначейства 

України та регламентується законодавством. З метою відображення у режимі 

реального часу інформації про стан ЄКР, відкритого в Національному банку 

України, на балансі Державного казначейства України відкритий відповідний 

єдиний казначейський рахунок за відповідним балансовим рахунком Плану 

рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. 

На субрахунках ЄКР ведеться аналітичний облік коштів державного та 

місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється 

органами Державного казначейства України та регламентується 

законодавством [3]. 

З метою ведення бухгалтерського обліку операцій по виконанню 

державного та місцевих бюджетів, а також інших операцій з коштами клієнтів, 

передбачених законодавством, в органах Державного казначейства України 

відкрито: 

1) бюджетні рахунки для зарахування надходжень бюджетів, передбачених 

законодавством; 

2) бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами; 

3) рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів та інші бюджетні 

рахунки; 

4) рахунки фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування; 
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5) рахунки інших клієнтів за операціями, що не належать до операцій з 

виконання бюджетів, але відповідно до вимог законодавства обслуговуються 

органами Державного казначейства України. 

Державне казначейство України управляє коштами, що обліковуються на 

рахунках, відкритих у Головних управліннях Державного казначейства 

України, і проводяться через систему електронних платежів, шляхом 

встановлення ліміту технічного рахунку, ліміту початкових оборотів у системі 

електронних платежів та підкріплень субрахунків ЄКР з урахуванням 

дотримання необхідного рівня платоспроможності, який визначається 

Державним казначейством України.  

Функціонування ЄКР забезпечує: 

1) казначейське обслуговування бюджетних коштів; 

2) зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших 

надходжень, передбачених законодавством, до державного та місцевих 

бюджетів; 

3) швидку мобілізацію коштів, які протягом дня надходять на рахунки, 

відкриті в органах Державного казначейства України, та використання їх для 

проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать 

законодавству; 

4) отримання в режимі реального часу інформації про обсяг коштів на ЄКР; 

5) прискорення розрахунків за коштами, що обліковуються на ЄКР; 

6) оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та 

виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення виконання бюджетів, 

ефективного управління державним боргом; 

7) розміщення на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів 

тимчасово вільних коштів ЄКР на депозитах або шляхом придбання державних 

цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 

бюджетного періоду; 

8) залучення на поворотній основі коштів ЄКР для покриття тимчасових 

касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання 

середньострокових позик місцевим бюджетам. 
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Таким чином, відкриття єдиного казначейського рахунку в  

Національному банку України – це не лише позбавлення комерційних банків 

можливості користуватися вільними бюджетними ресурсами, а виважений 

крок, що надав можливість використати переваги статусу учасника  

системи електронних платежів і поліпшити процес управління фінансовими 

ресурсами [4, с. 167]. 
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У статті проведено горизонтальний та вертикальний аналіз статей балансу 

на прикладі фінансової звітності підприємства, аналіз фінансової стійкості 

та ділової активності підприємства. 
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фінансової стійкості, аналіз ділової активності,  оцінка інвестиційної безпеки. 

В умовах глобалізації економічних відносин важливою передумовою 

ефективного функціонування вітчизняних підприємств є наявність 

інвестиційних ресурсів, які дають змогу забезпечити належні виробничо-

господарські умови для здійснення підприємницької діяльності. Оцінюючи 

інвестиційну безпеку підприємства, незалежно від його масштабу та сфери 

господарювання, в першу чергу необхідно здійснити комплексний аналіз 

основних показників його діяльності, в результаті якого можна визначити склад 

активів та пасивів, їх структуру, динаміку та якість, а також надати оцінку 

ефективності господарської діяльності підприємства. На основі характеристики 

отриманих показників можна сформувати висновки щодо рівня інвестиційної 

безпеки підприємства. 

Значний внесок у розробку теоретичних основ і методологічних підходів 

щодо аналізу фінансових показників внесли вітчизняні та зарубіжні вчені, 

зокрема Г.В. Берляк, Л.А. Беренстайн, М.Д. Білик, Л.В. Гнилицька, 

Д.О. Грицишен, А.П. Дикий, Г.В. Савицька, А.Д. Шеремета та ін.. 

Метою статті є проведення аналізу основних фінансових показників 

діяльності підприємства в контексті оцінки його інвестиційної безпеки. 

Для наочного дослідження оцінки інвестиційної безпеки було обрано 

підприємство рибопереробної галузі - Товариство з обмеженою 
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відповідальністю «Бріз-Т». Основним джерелом інформації для здійснення 

горизонтального та вертикального аналізу активів та джерел їх формування є 

фінансова звітність підприємства. 

Аналіз динаміки та структури активів підприємства наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Аналіз динаміки та структури активів ТОВ «Бріз-Т» 

Назва статті 

2016р. 
 

2017р. 2018р.
2017/2016 рр. 2018/2017 рр. 

Питома вага 

2016р. 2017р. 2018р.

тис. 
грн 

% 
тис. 
грн 

% % 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 30 26 - -4 -13,3 -26 - 0,4 0,43 - 
Основні засоби 600 601 776,8 1 0,2 29,5 29,3 8,1 10,1 13 
Усього за розділом І 630 627 776,8 -3 23,9 149,8 23,9 8,5 10,5 13 

ІІ. Оборотні активи 

Запаси 1732 2049 1875,7 317 18,3 91,5 -8,46 23,34 34,3 32 
Готова продукція 88 106 219 18 20,5 113 106,6 1,2 1,8 3,7 
Дебіторська 
заборгованість: 
за товари, роботи, 
послуги 

 
 
 

2298 

 
 
 

2257 

 
 
 

2867,4

 
 
 

-41 

 
 
 

-1,8 

 
 
 

610,4 

 
 
 

27 

 
 
 

30,9 

 
 
 

37,8 

 
 
 

48,9 
за розрахунками з 
бюджетом 

126 25 2,4 101 -80,2 -22,6 -90,4 1,7 0,42 0,04 

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 

399 825 212,3 426 106,8 -612,7 -74,3 5,4 13,82 3,6 

Гроші та їх 
еквіваленти 

62 142 117,6 80 129 -24,4 -17,2 0,8 2,4 2 

Інші оборотні активи 2173 42 3,8 2131 -98,1 -38,2 -90,9 29,3 0,7 0,1 
Усього за розділом ІІ 6790 5340 5079 -1450 -21,4 -261 -4,9 91,5 89,5 86,7 

Баланс 7420 5967 5856 -1453 -23,2 -111 -1,9 100 100 100 

 

Згідно проведеного аналізу динаміки та структури активів ТОВ «Бріз-Т», 

дані якого зазначені у табл. 1, необхідно зазначити, що протягом 

досліджуваного періоду вартість нематеріальних активів поступово 

зменшувалась. Цілком протилежну динаміку має показник основних засобів, 

який у 2017 р. порівняно з 2016 р. зріс на 1 тис. грн, а у 2018 р. в порівнянні з 

2017 р. збільшився на 29,5 тис. грн., що свідчить про покращення та оновлення 

матеріально-технічної бази підприємства.  

Запаси підприємства у 2017 р. порівняно з 2016 р. збільшилися на 317 тис. 

грн., а у 2018 р. зменшилися на 91,5 тис. грн. порівняно з попереднім роком. 
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Готова продукція в свою чергу протягом досліджуваного періоду поступово 

збільшувалася, а саме у 2017 р. порівняно з 2016 р. зросла на 18 тис. грн. та у 

2018 р. в порівнянні з 2017 р. на 113 тис. грн. Динаміка дебіторської 

заборгованості є нестабільною, оскільки у 2017 р. вона зменшилася на 41 тис. 

грн., та в порівнянні з 2018 р. збільшилася на 610,4 тис. грн., що в свою чергу 

призвело до змін грошових коштів та їх еквівалентів, які у 2017 р. збільшилися 

на 80 тис. грн. та у 2018 р. зменшилися на 24,4 тис. грн., що стало наслідком 

зростання обсягу дебіторської заборгованості за реалізовану готову продукцію. 

Найбільшу питому вагу в структурі оборотних активів підприємства займають 

дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги. 

У 2017 р. розмір зареєстрованого капіталу порівняно з попереднім роком 

збільшився на 1000 тис. грн., а у 2018 р. він залишився без змін (табл. 2). 

Протягом досліджуваного періоду розмір додаткового капіталу не змінювався, 

це може свідчити про те що, власниками не були внесені кошти понад суму 

статутного капіталу, а також підприємство не отримувало жодного емісійного 

доходу та  необоротних активів на безоплатній основі. Аналізуючи чистий 

прибуток, можна відзначити, що даний показник у 2017 р. мав позитивну 

динаміку, а саме збільшення його значення на 207 тис. грн., але в 2018 р. 

порівняно з 2017 р. чистий прибуток зменшився на 106,4 тис. грн. При 

збільшенні статутного капіталу у 2017 р. відповідно з’явилася сума 

неоплаченого капіталу у розмірі 400 тис. грн. Заборгованість підприємства за 

короткостроковими кредитами у 2017 р. була відсутня, але у наступному році 

вона становила 1500 тис. грн.  

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги має 

нестабільний характер. У 2017 р. порівняно з минулим роком обсяг поточної 

заборгованості збільшився на 23 тис. грн., а у наступному році зменшилася на 

610,4 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

має аналогічну ситуацію: у 2017 році вона зросла на 194 тис. грн., а в наступному 

році зменшилася на 35,8 тис. грн. Заборгованість підприємства за розрахунками 

по оплаті праці за аналізований період зросла з 45,0 до 84,0 тис. грн. 
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Таблиця 2 – Аналіз динаміки та структури пасивів ТОВ «Бріз-Т» 

Назва статті 2016 р. 2017 р. 2018р.
2017/2016 2018/2017 

Питома вага 
2016р. 2017р. 2018р.

тис. 
грн 

% 
тис. 
грн 

% % 

І. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 2000 3000 3000,0 1000 50 0 0 27,62 52,66 51,23
Додатковий капітал 248 248 248,0 0 0 0 0 3,34 4,16 4,23 
Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий збиток) 

185 392 285,6 207 111,89 -106,4 -27,14 2,49 6,57 4,88 

Неоплачений капітал - 400 400,0 - - 0 0 - 6,7 6,83 

Усього за розділом І 2433 3240 3134,0 807 33,17 -106 -3,27 32,79 54,30 53,52

ІІІ. Поточні зобов’язання 

Короткострокові 
кредити банків 

600 - 1500,0 - - 1500  8,1 - 25,61

Поточна кредиторська 
заборгованість за: 
за товари, роботи, 
послуги 

1393 1416 613,7 23 1,65 610,4 27 18,77 23,73 10,48

за розрахунками з 
бюджетом 

66 260 224,2 194 293,93 -35,8 -13,77 0,89 4,35 3,83 

у т.ч. з податку на 
прибуток 

52 50 23,8 -2 -3,85 -26,2 -52,4 0,7 0,008 0,41 

розрахунки зі 
страхування 

277 718 24,2 441 159,2 -693,8 -96,62 3,73 12,03 0,41 

розрахунки з оплати 
праці 

45 34 84 -11 -24,44 50 147,06 0,60 0,56 1,43 

Інша поточні 
зобов’язання 

2606 299 274,6 -2307 -88,52 -24,4 -8,16 35,12 5,01 4,69 

Усього за розділом ІІІ 4897 2727 2720,7 -2170 -44,31 -6,3 -0,23 66 45,7 46,46

Баланс 7420 5967 5856 -1453 -23,2 -111 -1,86 100 100 100 

 

Розглядаючи аналіз структури пасивів, варто зазначити, що найбільшу 

питому вагу протягом досліджуваного періоду займав зареєстрований капітал, а 

найменшу - поточна кредиторська заборгованість з оплати праці.  

Таким чином, протягом аналізованого періоду спостерігається поступове 

зменшення валюти балансу підприємства ТОВ «Бріз-Т», зокрема у 2017 р. 

порівняно з 2016 р. вона зменшилася на 1453 тис. грн., а у 2018 р. порівняно з 

2017 р. на 111 тис. грн. 

Наступним етапом оцінки інвестиційної безпеки є аналіз ділової 

активності підприємства. У загальному розумінні аналіз ділової активності – це 

комплексна характеристика діяльності підприємства, яка включає оцінку 
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ступеня напруженості та виконання планових показників за усіма видами 

діяльності; сукупність зусиль, спрямованих на зростання прибутковості 

підприємства та його інвестиційної привабливості, пошук можливих резервів 

підвищення ефективності виробництва, аналіз ефективності використання 

трудових, нематеріальних та фінансових ресурсів, прагнення лідерства на 

ринку [2].  

Розрахуємо і проаналізуємо показники ділової активності на 

досліджуваному підприємстві у табл. 3. 

Таблиця 3 – Аналіз ділової активності ТОВ «Бріз-Т» за 2016-2018 рр. 

Показник ділової активності 
2016 р. 

 
2017 р. 

 
2018 р. 

 
Абсолютне відхилення
2017-2016 2018-2017

1. Коефіцієнт оборотності активів 
(майна) 

1,81 2,66 3,06 0,85 0,4 

2. Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 

2,34 2,97 3,53 0,63 0,56 

3. Коефіцієнт оборотності запасів 6,03 5,95 7,09 -0,08 1,14
4. Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості 

4,76 5,11 5,82 0,35 0,71 

5. Коефіцієнт оборотності 
кредиторської заборгованості 

7,32 6,41 18,49 -0,91 12,08 

 

Аналіз даних табл. 3 свідчить, що коефіцієнт оборотності активів (майна) 

має стабільну тенденцію до збільшення. Враховуючи це можна стверджувати, 

що така динаміка свідчить про ефективність використання активів на 

досліджуваному підприємстві. 

Оборотні активи підприємства за 2018 р. здійснили 3,53 обороти. Слід 

також відмітити, що впродовж трьох років даний показник має позитивну 

динаміку, збільшення якого свідчить про прискорення обороту оборотних 

засобів, тобто  на підприємстві наявна висока мобільність коштів та відносна 

стабільність його фінансового стану. 

Коефіцієнт оборотності запасів має нестабільну динаміку. У 2017 р. даний 

показник зменшився на 0,08, що свідчить про збільшення запасів і 

незавершеного виробництва або зниження попиту на готову продукцію, а у 

2018 р. в порівнянні з 2017 р. збільшився на 1,14, що вказує на правильність 

обраної політики фінансування оборотних активів на підприємстві. Зростання 
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значення цього показника, свідчить про зменшення обсягів менш ліквідних  

оборотних активів, що сприяє покращенню структури оборотних активів 

підприємства в цілому та підвищення рівня його фінансової стійкості. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на ТОВ «Бріз-Т» 

протягом аналізованого періоду мав зростаючу динаміку. Щодо коефіцієнта 

оборотності кредиторської заборгованості, то у 2017 р. порівняно із 2016 р. 

спостерігається зменшення значення цього показника. Проте уже в 2018 р. 

відбулося незначне його збільшення. Зниження коефіцієнта означає ріст 

покупок у кредит, зростання коефіцієнта означає прискорення швидкості 

оплати заборгованості підприємства. 

Умовою життєдіяльності підприємства та основою його розвитку в 

конкурентному ринку є фінансова стабільність (стійкість) [3]. Вона 

характеризує ефективність фінансового, операційного та інвестиційного 

розвитку, відображає достатність забезпечення оборотних засобів власними 

джерелами покриття, а також дає змогу підприємству ефективно здійснювати 

фінансово-господарську діяльність та відповідати за своїми боргами і 

зобов’язаннями. Саме фінансова стійкість дає можливість підприємству 

маневрувати власними коштами та визначає ступінь незалежності підприємства 

від зовнішніх джерел фінансування [1]. 

Основні показники та їх розрахунки, які у світовій та вітчизняній практиці 

використовуються для оцінки фінансової стійкості підприємства, наведені у 

табл. 4.  

Таблиця 4 – Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Бріз-Т» за 2016-2018 рр. 

Рік 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Відхилення 

2017-2016 рр. 
Відхилення 

2018-2017 рр.
+;- % +;- %

Коефіцієнт автономії 0,32 0,54 0,54 0,22 68,75 0 0
Коефіцієнт фінансової 
залежності 

3,05 1,84 1,87 -1,21 -39,67 0 0 

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

0,36 0,61 0,62 0,25 69,44 0,01 1,64 

Коефіцієнт забезпеченості 
власними засобами 

0,27 0,49 0,46 0,22 81,48 -0,03 -6,12 

Коефіцієнт фінансового 
ризику 

2,01 0,84 0,87 -1,17 -58,21 0,03 3,57 
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Провівши розрахунки можна зробити такі висновки:  

1) коефіцієнт автономії на ТОВ «Бріз-Т» на кінець 2017 р. порівняно з 

минулим роком зріс на 0,22, набувши значення 0,54. У 2018 р. даний коефіцієнт 

не змінювався. Це свідчить про те, що підприємство має не високий рівень 

залежності від позикових джерел фінансування та достатньо коштів для 

самофінансування; 

2) оберненим показником до коефіцієнта автономії є коефіцієнт фінансової 

залежності, який протягом 2017 р. зменшився. Це є позитивним явищем для 

підприємства, оскільки характеризує зменшення джерел, які припадають на 

одиницю власного капіталу; 

3) показники маневреності власного капіталу знаходяться в межах 

нормативного значення (0,4). На кінець 2017 р. показник збільшився на 0,25, а 

порівняно з 2018 р. зріс на 0,01, що має задовільне значення; 

4) протягом досліджуваного періоду спостерігалася позитивна динаміка 

показника забезпеченості власними оборотними коштами. Цей показник має 

достатній рівень, оскільки перевищує нормативне значення. Тому варто 

зазначити, що обсягу власного капіталу було достатньо для формування 

необоротних активів та певної частини оборотних; 

5) станом на 2016 р. на 1 грн власного капіталу припадало  2,01 грн 

залученого капіталу, що є негативним моментом, оскільки показник вдвічі 

перевищував його нормативне значення. Дещо змінилася ситуація протягом 

2017-2018 рр., а саме коефіцієнт фінансового ризику зменшився та відповідно 

становив 0,84 і 0,87. Це є позитивним результатом, адже свідчить про 

зменшення фінансового ризику підприємства та його достатню фінансову 

стійкість. 

Отже, проаналізувавши динаміку джерел формування активів ТОВ «Бріз-

Т» за 2016-2018 рр., необхідно зазначити, що протягом цього періоду 

відбувалися позитивні явища, а  саме відсутність довгострокових зобов’язань, 

збільшення зареєстрованого капіталу та нерозподіленого прибутку. Водночас 

наявність неоплаченого капіталу свідчить про те, що не всі учасники внесли 
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свої частки до статутного капіталу. Ділова активність підприємства мала 

позитивну динаміку, що свідчить про ефективність використання майна, 

господарських засобів та вкладених коштів. Виходячи з цього можна 

відзначити, що рибопереробне підприємство ТОВ «Бріз-Т» має нормальну 

фінансову стійкість та не високий рівень залежності від позикових джерел 

фінансування в результаті чого рівень його інвестиційної безпеки протягом 

аналізованого перыоду залишався на прийнятному рівні. 
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Прибуток є одним з важливих показників діяльності, що визначає 

можливість інноваційного розвитку, реконструкції та модернізації 

виробництва. Прибуток визначається як головна економічна ціль 

функціонування підприємства, результат його діяльності та розвитку, 

мотиваційний фактор та показник успішності підприємства. 

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна 

інформація про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки 

господарювання підприємств та їх організаційної структури. У зв’язку з цим 

визначення прибутку як головної мети та мотиву підприємницької діяльності, 

матеріального джерела економічного та соціального розвитку, інвестиційної та 

інноваційної діяльності, внутрішнього джерела фінансування, факторів його 

формування та резервів підвищення прибутковості діяльності має особливе 

значення. У комплексі проблем, пов’язаних з підвищенням ролі прибутку у 

національній економіці, велике значення має аналіз операцій з формування та 

розподілу останнього для суб’єктів господарювання, на основі результатів 

якого управлінський персонал ухвалює рішення, зокрема для прогнозування 

діяльності підприємства та стратегічного управління. Перехід діяльності 

підприємств на принципи господарського розрахунку не супроводжувався 

адекватним методичним забезпеченням аналітичної та планової роботи, через 

що стримувалася реалізація потенціалу економічного зростання. Важливі 

аспекти теорії та практики аналізу прибутку потребують проведення нових 

досліджень та розробок підходів до оцінки фінансових результатів діяльності 

підприємств та прибутку в умовах нової економіки. 

Методики аналізу операцій з формування та розподілу прибутку 

досліджували у своїх працях українські вчені О. В. Будько, Н. М. Вдовенко,  

Н. І. Гавловська, Т. М. Гамма, О. В. Гаращенко, О. О. Гудзовата,  

Г. С. Дергільова, О. М. Єремян, О. І. Мазіна, Н. І. Некрасова,  

Н. М. Пархоменко, В. В. Пасенко, І. В. Перевозова, О. В. Петраковська,  

О. В. Хістеева, Є. Ю. Шара та інші. Проте питання розробки комплексної 

методики економічного аналізу прибутку для забезпечення інформаційних 

потреб різних груп користувачів. 
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Метою роботи є  критична оцінка і впорядкування діючих методичних 

підходів аналізу ефективності управління прибутком, визначення оптимальної 

системи аналітичних показників для стратегічного управління ним. 

Фінансові результати займають центральне місце в системі управління 

підприємством. Це важлива й водночас дуже складна як економічна, так і 

обліково-аналітична 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.  

Проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

передбачає використання певної методики як сукупності правил, прийомів і 

методів вивчення та опрацювання фінансової інформації. Основні методи 

аналізу обʼєкта 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 економіко-математичні 

й функціонально-вартісні прийоми (7,7%). Окрім традиційних математично-

статистичних методів дослідження фінансових результатів, учені 

виокремлюють економічні методи, методи економічної кібернетики й 

оптимального програмування. Для глибокої оцінки фінансових результатів та 

точнішого обґрунтування рекомендацій для покращення роботи підприємства 

також використовують CVP-аналіз і концепцію фінансового важеля. 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: 
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Таблиця 1 - Основні підходи до аналізу фінансових результатів, що 

виділяють автори навчально-методичної літератури 

№ 
з/п 

Автор Виділений напрям аналізу фінансових результатів 

1 2 3 

1 

М. Д. Білик, 
О. В. Павловська, 
Н. М. Притуляк, 
Н. Ю. Невмержицька 
[12] 

1.Вертикальний i горизонтальний аналіз фінансових результатів 
підприємства; 
2.Факторний аналіз прибутку; 
3.Аналіз показників рентабельності; 
4.Факторний аналіз показників рентабельності; 
5.Система «директ-кост» як теоретична база аналізу витрат та 
оптимізації прибутку; 
6.Аналіз резервів збільшення прибутку.

2 
Ю. С. Цал-Цалко 
[14] 

1.Аналіз формування фінансових результатів; 
2.Аналіз впливу факторів на фінансові результати; 
3.Аналіз розподілу чистого прибутку. 

3 
Г. О. Крамаренко,  
О. Є. Чорна  

1. Оцінка динаміки й структури показників прибутку; 
2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг); 
3. Аналіз фінансових результатів від іншої реалізації фінансових 
укладень і позареалізаційної діяльності; 
4. Оцінка динаміки показників рентабельності. 

4 
Б. М. Литвин,  
М. В. Стельмах [4] 
 

1. Оцінка динаміки й складу фінансових результатів; 
2. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності; 
3. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу виробництва та прибутку; 
4. Аналіз рентабельності підприємства.

Є. В. Мних  
Н. С. Барабаш 
[5] 

1. Оцінка рівня й динаміка показників прибутку операційної 
діяльності; 
2. Факторний аналіз прибутку (збитку) операційної діяльності; 
3. Аналіз використання прибутку; 
4. Аналіз дивідендної політики; 
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.

4 
Б. М. Литвин,  
М. В. Стельмах [4] 
 

1. Оцінка динаміки й складу фінансових результатів; 
2. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності; 
3. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу виробництва та прибутку; 
4. Аналіз рентабельності підприємства. 

5 
Є. В. Мних  
Н. С. Барабаш 
[5] 

1. Оцінка рівня й динаміка показників прибутку операційної 
діяльності; 
2. Факторний аналіз прибутку (збитку) операційної діяльності; 
3. Аналіз використання прибутку; 
4. Аналіз дивідендної політики; 
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.
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

6 К. В. Ізмайлова [3] 

1. Аналіз складу, рівня, динаміки й структури фінансових 
результатів;  
2. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності;  
3. Аналіз взаємозв’язку обсягів виробництва, собівартості та 
прибутку. 

7 
Т. Д. Косова,  
І. В. Сіменко [13] 

1. Аналіз валового прибутку підприємства;  
2. Аналіз беззбитковості підприємства;  
3. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності;  
4. Аналіз фінансових результатів від іншої діяльності 
підприємства 

8 П. Я. Попович [10] 

1. Аналіз фінансових результатів:  
1.1. Загальне оцінювання динаміки показників прибутку,  
1.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції 
(товарів, послуг);  
2. Аналіз впливу інфляції на фінансові результати;  
3. Аналіз розподілу прибутку;  
4. Аналіз використання підприємствами чистого прибутку. 

 

- 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. 

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 [7].  

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 зв’язку 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 
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навпаки, величина прибутку може бути незначною, а фінансовий стан – цілком 

стійким. Аналіз прибутку підприємства доцільно проводити у взаємозв’язку з 

оцінкою грошових потоків підприємства (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Напрями аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємства 

 

Як правило, у якості першого етапу аналізу прибутку підприємства 

віддається перевага оцінюванню динаміки його складу і структури, тобто 

вертикальному і горизонтальному аналізу на підставі даних фінансової 

звітності. При цьому необхідно зважати на дві головні, з нашого погляду, 

обставини, нехтування якими у процесі аналізу фінансових результатів може 

призвести до викривлення інформації про реальну прибутковість комерційної 

організації і, як наслідок, до прийняття помилкових управлінських рішень. 

Здійснюючи аналіз лише прибутку неможливо зробити об’єктивні 

висновки про рівень доходності та рентабельності підприємства. З позиції 

методичного забезпечення оцінки ефективності управління фінансовими 

результатами високу практичну цінність має аналіз відносних коефіцієнтів 

результативності (рентабельності) і встановлення їх взаємозв’язку з іншими 

фінансовими показниками підприємства за допомогою факторного аналізу. 

Саме показники рентабельності свідчать про прибутковість 

підприємницької діяльності, оскільки характеризують рівень віддачі витрат і 

ступінь використання ресурсного потенціалу підприємства в процесі 

господарювання. 

Аналіз фінансових 
результатів 

Аналіз прибутку 
Аналіз грошових 

потоків 

Аналіз рівня 
рентабельності 
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Методика розрахунку показників рентабельності нині є одним із дискусійних 

питань серед вітчизняних і зарубіжних дослідників в області економічного аналізу 

та фінансового планування. Спрощений алгоритм обчислення основного критерію 

ефективності (рентабельності) зводиться до співвідношення економічного ефекту 

(прибутку) з витратами (ресурсами), що вимірюється у відсотках. У якості 

економічного ефекту визнається будь-яка складова фінансового результату 

підприємства залежно від цілей аналізу та цільових груп користувачів.  

В економічній літературі найчастіше зустрічається таке групування 

показників рентабельності: показники рентабельності продукції, показники 

рентабельності капіталу (активів) і показники, розраховані на основі потоків 

грошових коштів.  

Професор Білоруського державного економічного університету  

Г.В. Савицька об’єднує показники рентабельності у три системи: показники, що 

базуються на витратному підході (рентабельність продукції, рентабельність 

операційної, інвестиційної, звичайної діяльності та окремих інвестиційних 

проектів); показники, що характеризують прибутковість продажів (валова і чиста 

рентабельність продажів); показники, в основі яких лежить ресурсний підхід, 

зокрема, рентабельність сукупних активів, рентабельність основного, оборотного і 

власного капіталу тощо [11]. 

Деякі вчені-економісти, зокрема, І.О. Бланк, критерієм розподілу показників 

рентабельності на групи вважають етапи управління прибутком: показники 

ефективності формування прибутку в процесі трьох видів діяльності (операційної, 

інвестиційної, фінансової) та коефіцієнти ефективності розподілу прибутку [1]. 

Динамічний розвиток ринкових відносин, поява нових для української 

економіки господарських операцій сприяє розширенню цілей аналізу 

прибутковості комерційних організацій та кола цільових груп, зацікавлених у 

певних показниках фінансових результатів. Як наслідок, з’являються нові 

показники рентабельності і модифікуються вже існуючі методики їх розрахунку.  

В економічно розвинених країнах світу визначають близько 28 показників 

доходності компаній, основними з яких є: 

● рентабельність активів (RОА),  
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● прибутковість власного (RОЕ) та інвестованого (RОІ) капіталу,  

● рентабельність продажів (ROS).  

В Україні згідно державних методичних рекомендацій до них додають 

коефіцієнти рентабельності продукції та експлуатаційних витрат. 

Залежно від того, що є базовим показником для розрахунку, тобто з чим 

порівнюють вибраний показник фінансового результату діяльності, виділимо 

три групи показників рентабельності: 

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, а сукупний дохід. 

2. Рентабельність продажів (визначає ефективність продажу продукції з 

погляду отриманого прибутку – валового, операційного або чистого). Зазначені 

показники розраховують за допомогою зіставлення відповідного показника 

прибутку до чистого доходу від реалізації прибутку. 

3. Третя група показників рентабельності формується аналогічно першій і 

другій, однак, замість прибутку, у розрахунок береться чистий приплив грошових 

коштів. У західній обліково аналітичній практиці досить широко застосовують цю 

методику. Доцільно впроваджувати цю методику й 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. 

Основним недоліком більшості розглянутих методик оцінки ефективності 

управління прибутком є ототожнення і змішування показників операційної та 

стратегічної ефективності. 
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Показники, що характеризують операційну ефективність (рентабельність 

продажів, окремих видів продукції, виробництва тощо), повинні 

контролюватись на рівні керівників фінансових служб організації. Фінансову 

ефективність стратегічних рішень характеризують, у першу чергу, коефіцієнти 

рентабельності капіталу, інвестицій, активів. Інформація про динаміку цих 

показників цікавить перш за все власників бізнесу, його керівників та 

потенційних інвесторів. 

Класифікація показників рентабельності підприємства з точки зору їх 

операційної і стратегічної ефективності представлена схематично (рис. 2). 

Методику проведення аналізу прибутку можна визначити як сукупність 

специфічних аналітичних процедур, об’єднаних у відповідну логічну 

послідовність. Удосконалення методології, необхідність підвищення якості 

проведення аналізу висувають якісно нові вимоги до наукового обґрунтування 

його методики.  На сьогоднішній день практично неможливо чітко виокремити 

прийоми, способи та методи які властиві виключно фінансовому аналізу 

внаслідок взаємопроникнення та взаємозв’язку наукових інструментів різних 

економічних наук.  

Рисунок 2 – Система показників рентабельності підприємства у розрізі 

операційної і стратегічної ефективності управління прибутком 

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ У РОЗРІЗІ ОПЕРАЦІЙНОЇ І 
СТРАТЕГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 

Показники стратегічної 
ефективності (на рівні власників, 

керівників підприємства, 
інвесторів)

Показники операційної 
ефективності (на рівні керівників 

фінансових служб) 

1. Рентабельність продукції
2. Рентабельність продажів
3. Рентабельність виробництва
4. Прибуток на одного працівника
5. Рентабельність операційної
діяльності 

1. Рентабельність активів (авансованого,
сукупного капіталу)  
2. Рентабельність власного капіталу
3. Рентабельність ціни капіталу
підприємства  
4. Рентабельність основних засобів
5. Рентабельність оборотних активів
6. Рентабельність грошового потоку
7 Рентабельність інвестицій
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Динамічний розвиток ринкових відносин, поява нових для вітчизняної 

економіки господарських операцій сприяє розширенню цілей аналізу та кола 

цільових груп, зацікавлених у певних показниках фінансових результатів, що 

вимагає їх систематизації. Це дозволить отримати об’єктивну інформацію для 

розробки альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень щодо 

максимізації прибутку відповідно до інтересів визначеного кола суб’єктів та 

цілей управління. Доцільно побудувати оптимальну систему показників 

результативності в управлінні прибутком з урахуванням вже існуючих методик 

та науково обґрунтованих пропозицій щодо їх коригування;  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ (НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКИХ РАД) 

У статті розглянуто особливості організації бухгалтерського обліку в 

неприбуткових організаціях державного сектору. Визначено основні засади 

регулювання бюджетного обліку в Україні та сформульовано основні його 

завдання. Окреслено коло користувачів облікової інформації та визначено їх 

інформаційні потреби.  

Ключові слова: облік, неприбуткова організація, бюджетна установа, 

організація обліку, завдання обліку.  

Неприбуткові організації, зокрема і сільські ради, в сучасних умовах 

розширюють сферу своєї діяльності, активно залучаючись до системи ринкових 

відносин у поєднанні з подальшим дотриманням основних принципів 

державного фінансового забезпечення. Номінальне управління бюджетними 
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процесами замінюється реальною системою заходів і методів впливу, що мають 

на меті створити оптимальні умови функціонування неприбуткової бюджетної 

установи. При цьому нові економічні відносини повинні органічно вписуватися 

в діюче бюджетне законодавство й не суперечити йому. Відповідно, значно 

зростає роль бухгалтерського обліку не лише як однієї із найважливіших 

функцій управління, й як джерела контролю, аналізу та прийняття рішень. 

Облікова система установ державного сектору реформується. Починаючи з 

01.01.2017 року відбувається гармонізація стандартів обліку установ 

державного сектору з міжнародними стандартами. 

Бухгалтерський облік у державному секторі, з урахуванням специфічних 

умов функціонування його суб’єктів, виконує облікову та контрольну функції. 

Зокрема, дослідженням цього напряму у своїх наукових працях приділяють 

увагу такі провідні науковці як Атамас П., Гізатуліна Л., Джога Р., Дорошенко 

О., Канєва Т., Марценяк Н., Натарова О., Откаленко О., Пігош В., Свірко С., 

Левицька С., Максімова В., Сушко С., Фаріон А., Хорунжак Н., Чечуліна О. та 

інші. Не зменшуючи наукового доробку зазначених фахівців варто зазначити, 

що окремі аспекти організації обліку в установах державного сектору, що 

розглядалися у роботах багатьох науковців, із введенням у дію ряду 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі виявилися застарілими, інші - досі залишаються невирішеними, що 

викликає потребу в подальшому вивченні проблеми.  

Метою дослідження є ідентифікація особливостей організації 

бухгалтерського обліку неприбутковими організаціями, такими як сільська 

рада, з точки зору виявлення проблем та шляхів їх вирішення. 

Згідно із Бюджетним Кодексом України бюджетні установи – це органи 

державної влади або місцевого самоврядування, а також створені ними у 

встановленому порядку організації, що утримуються за рахунок відповідно 

державного бюджету чи місцевих бюджетів [1]. Сільські ради є 

неприбутковими організаціями, що функціонують на правах державної форми 

власності та надають зазвичай нематеріальні послуги громадянам від імені 

держави.  
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Оскільки бухгалтерський облік в неприбуткових організаціях державного 

сектору покликаний забезпечити облік майна, зобов’язань, витрат і доходів 

установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджету, його 

прийнято ще називати бюджетним обліком. 

Вимоги до системи бухгалтерського обліку бюджетних установ є досить 

регламентованими. Основні засади регулювання бюджетного обліку в Україні 

наведено на рис. 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Основні засади регулювання бюджетного обліку в Україні 

Мета регулювання  
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створення єдиних правил ведення бюджетного 
обліку та складання фінансової звітності, які є 

обов'язковими для всіх підприємств та 
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Національний банк України  
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межах своїх повноважень 

Способи регулювання  

регламентація єдиних 
принципів 

(концептуальних 
основ) організації та 

ведення 
бухгалтерського 

обліку 

розробка 
нормативно- 
правових актів 
щодо ведення 
обліку та 
складання 
фінансової 
звітності 

розробка 
альтернатив 
вирішення 
облікових 
проблем в 
рамках 

національних 
П(С)БОДС 

розробка 
рекомендацій 

щодо вдосконалення 
системи підготовки, 
перепідготовки та 

підвищення 
кваліфікації 
бухгалтерів 



232 

Бюджетний облік охоплює всі господарські операції, пов’язані з 

виконанням бюджетів всіх рівнів та дає повну характеристику їхнього стану. 

Бюджетний облік відображає виконання бюджету через такі об’єкти, як: 

доходи, видатки (витрати), внесений капітал, цільове фінансування, грошові 

кошти, фінансування окремих заходів, фонди, резерви, розрахунки, касове 

виконання кошторису. Таким чином, бюджетний облік охоплюєвсі операції, 

пов’язані з виконанням бюджету та дає повну характеристику його стану [2]. 

Метою ведення обліку і складання звітності є надання користувачам для 

прийняття рішень повної,правдивої та неупередженої інформації про фінансове 

становище, результати діяльності та рух коштів установи. 

Основними завданнями бухгалтерського обліку в бюджетних установах є: 

1) збирання, обробка та відображення первинних даних про стан

господарської діяльності установи; 

2) систематизація, групування та зведення даних для одержання

підсумкової інформації про фінансово-господарські операції бюджетної 

установи; 

3)формування інформаційної бази для планування, організації,

регулювання, аналізу і контролю за фінансово-господарською діяльністю 

установи; 

4) забезпечення достовірною і своєчасною інформацією внутрішніх і

зовнішніх користувачів облікової інформації про господарські процеси і явища, 

що здійснювалися установою, та про наявність і стан майна установи та його 

джерел; 

5) забезпечення систематичного контролю за ходом виконання кошторисів

бюджетних установ (як за доходами, так і за видатками), станом розрахунків з 

організаціями, установами, підприємствами, працівниками, використанням 

матеріальних і грошових ресурсів та їхнім збереженням; 

6) своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській

діяльності бюджетних установ і виявлення внутрішньогосподарських резервів 

для їхньої мобілізації та ефективного використання; 

7) контроль за дотриманням фінансової дисципліни.
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Бухгалтерський облік бюджетних установ повинен забезпечити облік 

активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій в розрізі: 

- балансових рахунків та субрахунків, передбачених Планом рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі; 

- кодів програмної та економічної класифікації видатків державного 

(місцевого) бюджету; 

- загального та спеціального фондів; 

- касових та фактичних видатків; 

- обмінних і необмінних операцій; 

- структурних підрозділів, а також прикріплених на матеріальне та 

фінансове забезпечення бюджетних установ. 

У процесі функціонування неприбуткових організацій державного сектору 

виникає потік різнобічної інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші 

види обліку. Функціонування облікової системи неприбуткової організації 

вимагає такої її організації, яка б давала змогу користувачам інформації мати 

звітні дані про активи установи та джерела їх утворення, господарські процеси 

та фінансові результати. 

Стосовно таких неприбуткових організацій, як сільські ради, користувачів 

облікової інформації можна умовно поділити на внутрішніх та зовнішніх (див. 

табл. 1). 

Зазначені групи користувачів облікової інформації мають різні потреби в її 

обсязі, змісті,деталізації та групуванні показників. Такі відмінності існують 

також у межах кожної з груп. 

Інформацію про результати діяльності, фінансовий стан установи та його 

зміни користувачі інформації отримують із фінансових звітів. Установи 

зобов’язані подавати проміжну (І квартал, І півріччя, 9 місяців) та річну 

фінансову і бюджетну звітність органам, до сфери управління яких вони 

належать, а також оприлюднювати її. 

Для того, щоб облікова інформація була корисною і надійною як для 

внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів, вона повинна бути зрозумілою, 

істотною, достовірною та своєчасною. 
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Суттєвою проблемою, особливо у сільській місцевості, є запровадження у 

бюджетних установах автоматизації ведення бухгалтерського обліку та 

введення електронного документообігу, зокрема, подання електронної 

звітності. Адже, часткова автоматизація не дозволяє систематизувати дані 

обліку та відображати їх синхронно в одній базі даних, а, отже, і приймати 

оперативні рішення, використовуючи всю сукупність інформації, вивчивши всі 

фактори, що вплинули на певну ситуацію [3]. 

Таблиця 1 – Користувачі облікової інформації сільських рад  

Види 
користувачів 

Групи 
користувачів 

Інформаційні потреби користувачів 

Внутрішні 

Керівний 
(управлінський) 

персонал 

Необхідна інформація про видатки та доходи 
установи, обмінні та необмінні операції, наявність 
майна, про ефективність виконання окремих 
угод/проектів, оцінки якості управління, рівня 
ресурсів, потрібних для продовження діяльності, 
ресурсів, які можуть виникнути внаслідок 
продовження діяльності, а також відповідних ризиків 
та невизначеностей  

Працівники 
установи  

Необхідна інформація щодо стабільності та 
непевності діяльності установи, а також забезпечення 
зайнятості, оплати праці та соціальних гарантій  

Зовнішні  

Вище 
поставлені 

організації та 
установи  

Необхідна інформація щодо виконання нормативних 
показників, суворого дотримання фінансової 
дисципліни, оцінки якості управління, результатів 
діяльності з погляду ефективності та досягнень мети 
діяльності тощо 

Партнери, 
установи, інші 
контрагенти  

Необхідна інформація щодо своєчасної сплати 
заборгованості за отриманими товарами (продукцією, 
послугами, роботами) 

Клієнти-
замовники, 
споживачі 
послуг 

Необхідна інформація щодо своєчасності отримання 
необхідних послуг, їх якості 

Органи 
фінансового 
контролю 

Необхідна  інформація щодо: 
- своєчасності і повноти сплати податків, зборів та 
обов’язкових платежів; 
- визначення податкової, бюджетної, соціальної 
політики держави / регіону; 
- цільового використання бюджетних коштів. 

Громадськість  

Необхідна інформація щодо вирішення соціальних 
питань трудового колективу та регіону, своєчасності 
надання адміністративних та інших послуг, їх якості, 
охорони навколишнього середовища 
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У останні роки ведеться активна робота щодо врегулювання системи 

бухгалтерського обліку державного сектору, а відповідне законодавство 

наближається до стабілізації. Основною особливістю одного з найважливіших 

галузевих бухгалтерських обліків в Україні – обліку бюджетних установ є його 

достатньо жорстка регламентація великою кількістю нормативно-правових 

актів. Законодавчо-методологічне та методичне забезпечення бухгалтерського 

обліку у бюджетній сфері потребує подальшого вдосконалення шляхом не 

кількісного, а якісного розвитку та гармонізації із міжнародними стандартами. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Бухгалтерський облік займає провідне місце в 

інформаційному забезпеченні системи управління підприємством. Він 

забезпечує формування фінансової, управлінської та податкової звітності, 

забезпечує належний контроль та служить інформаційною базою для аналізу, 

планування фінансово-господарської діяльності підприємства. Ринкові умови 

господарювання, удосконалення матеріально-технічної бази, розвиток 

інформаційних систем та програмного забезпечення, розширенням 

асортименту товару, стрімкий розвиток логістичних послуг ставить нові 

вимоги до бухгалтерського обліку та потребує підняття його на новий, якісно 

вищий рівень. Важливе місце в системі бухгалтерського обліку підприємства 

займає організація обліку доходів операційної діяльності, які разом із 

собівартістю реалізованого товару та витратами на збут, є основним 

чинником, що визначають кінцевий результат діяльності та фінансовий стан  

підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі здійснення 

дослідження були використані праці таких відомих в Україні і за кордоном 

авторів як Белуха Н. Т., Бутинець Ф. Ф., Валуев Б. И., Грабова Н. М., 

Кулаковська Л. П., Пархоменко В. М., Савицкая Г. В., Савич В. І., 

Самарченко Е., Сопко В. В., Ткаченко Н. М., Усач Б. Ф., Шепітко Г. Ф., 

Шерер І. Л., Шигун М. М. та ін.  

Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження 

методики організацій обліку доходів операційної діяльності в процесі 

підтримки прийняття ефективних управлінських рішень тактичного й 

стратегічного характеру.  

Виклад основного матеріалу. Внутрішнім нормативним документом, в 

якому визначається порядок ведення обліку на підприємстві, методи та способи 

організації і ведення обліку (положення облікової політики), які 

використовуються з метою складання та подання фінансової звітності, є наказ 

про облікову політику підприємства [1]. В нормативно-правових актах вимоги 
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щодо наявності на підприємстві наказу про облікову політику і основні критерії 

його формування було викладено у листі Міністерства фінансів України від 

18.05.2013 р. № 31 [3]. 

Формування облікової політики в першу чергу направлене на покращення 

доречності, достовірності звітних даних підприємства, зіставності показників 

звітності через певний проміжок часу, а також на визначення єдиних правил 

ведення обліку, у системі якого буде накопичуватися інформація для 

формування різного роду звітності. Саме облікова політика виступає правовим 

підґрунтям порядку їх відображення в обліку та звітност [6].  

Враховуючи завдання облікової політики, її змістовне наповнення має 

забезпечувати можливість отримання:  

 користувачами облікової інформації – повних, достовірних, своєчасних

даних для прийняття ними управлінських рішень;  

 бухгалтерією – алгоритму визнання, оцінки, відображення в документах,

обліку та звітності інформації щодо усіх об’єктів обліку;  

 різного роду контролюючими органами – однозначного трактування

бухгалтерської інформації та можливості аналізу показників звітності [1].  

Оскільки формування облікової політики є багатогранним процесом, нами 

визначені основні її елементи, які є об’єктом дослідження й визначають якість 

інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Оскільки результатом 

будь-якої діяльності є отримання прибутку, належну увагу доцільно приділяти 

в обліковій політиці таким об’єктам обліку, як доходи і витрати.  

Оскільки правильність обліку доходів на кожному підприємстві 

забезпечується наказом про облікову політику, в ньому визначаються всі 

основні принципи організації обліку доходів та його особливості, в 

залежності від видів діяльності. В наказі відносно обліку доходів діяльності 

доцільно визначати: 

 принципи та критерії визнання і оцінки доходу;

 класифікацію доходів підприємства (від основних видів діяльності та

інших видів діяльності); 

 особливості обліку доходів від надання комунальних послуг;
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 облік доходів від надходження бюджетних коштів (цільового

фінансування) (субсидій, пільг, дотацій, капітальних та поточних 

трансфертів); 

 признання доходів на суму амортизації при здійсненні амортизації

безкоштовно отриманих основних засобів та основних засобів, придбаних за 

рахунок капітальних інвестицій [6]. 

Одним з найважливіших елементів облікової політики є визнання доходів. 

Так, доходи підприємства повинні визнаватися лише у випадках, коли вони є 

цілком обґрунтованими. При цьому в обліку використовуються зазвичай 

наступні методи:  

— касовий метод — полягає в тому, що доходи і податкові зобов’язання 

виникають за фактом надходження на підприємство грошових коштів, а 

податковий кредит і  витрати — за фактом витрачання грошових коштів. 

Основними перевагами даного методу є стимулювання руху обігових коштів, 

розвиток внутрішнього розрахунку ринку та успішна практика застосування у 

період кризи неплатежів. Основними недоліками є повна відсутність зв’язку з 

бухгалтерським обліком прибутку, зловживання передоплатою, яка може 

використовуватись для відмивання коштів;  

— метод «першої події» — полягає у тому, що датою збільшення витрат 

вважається дата настання однієї з подій, яка відбулася раніше: або дата оплати 

товарів (робіт, послуг), або дата оприбуткування товарів чи фактичного 

отримання результатів робіт (послуг). Для визначення дати збільшення доходу 

«першою подією» вважається: або дата зарахування/оприбуткування коштів в 

оплату товарів (робіт, послуг), або дата відвантаження товарів чи фактичного 

надання результатів робіт (послуг). Перевагами є простота відображення факту 

виникнення податкових зобов’язань, більш швидке відображення витрат, 

орієнтація на придбання нових активів. Основними недоліками — перетікання 

податкових зобов’язань продавця в податкові зменшення покупця при 

післяплаті, асиметричність застосування через фіскальну орієнтацію податкової 

системи;  
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— метод нарахувань — визнання доходів за фактом здійснення операцій 

незалежно від дати отримання й виплати грошових коштів. Найважливішою 

перевагою є наближеність податкового обліку до фінансового, можливість їх 

синхронізації. Недоліками є незалежність виникнення податкових зобов’язань 

від надходження грошових коштів та несправедливість їх виникнення при 

відвантаженні без оплати [7].  

Можна зробити висновок, що кожний метод має як переваги так і 

недоліки, проте в сучасних умовах найбільш справедливим і доцільним є 

використання касового методу. Касовий метод містить менше ризиків для 

вдалої оптимізації, а також стимулює розвиток розрахункового ринку та 

прискорення обігу оборотних коштів [6].  

Важливою, раціональною передумовою організації бухгалтерського обліку 

доходів від реалізації є розробка та затвердження графіку документообігу, бо 

документування господарських операцій здійснюється перш за все 

відповідальними посадовими особами відповідних підрозділів, а також 

працівниками бухгалтерії [6]. Керівник підприємства затверджує розроблений 

головним бухгалтером графік документообігу, який повинен сприяти 

отриманню користувачами своєчасної, правдивої та корисної інформації про 

доходи від реалізації. 

У наказі про облікову політику необхідно встановити порядок визнання 

кожного виду доходів (табл.1). 

Для організації обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) 

необхідно:  

- визначити спосіб передавання відділом збуту до бухгалтерії планів 

реалізації, місячних графіків відвантаження продукції, нарядів і рознарядок 

реалізації, договорів з покупцями та інших документів, що є підставою для 

відпуску продукції покупцям;  

- вибрати первинні документи на відпуск продукції, надання послуг, 

виконання робіт (товарно-транспортна накладна, накладна на відпуск 

(внутрішнє переміщення) матеріалів, акт виконаних робіт, наданих послуг) і 
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документів, що є обов’язковими додатками до них (технічні паспорти, 

специфікації, сертифікати, свідоцтва про якість); 

- встановити порядок оформлення документів на відвантаження продукції, 

надання послуг та виконання робіт; розробити методику і техніку аналітичного 

і синтетичного обліку доходів; вибрати регістри обліку. 

Таблиця 1 – Порядок визнання доходів операційної діяльності  

Види доходів Особливості визнання 

Дохід (виручка) 
від реалізації 
продукції 

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності 
на продукцію (товар, інший актив);  
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);  
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;  
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 
економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією 
операцією, можуть бути достовірно визначені.  

Дохід від 
надання послуг 

- можливість достовірної оцінки ступеня завершеності надання 
послуг на дату балансу;  
- можливість достовірної оцінки витрат, здійснених для надання 
послуг та необхідних для їх завершення.  

Дохід від 
використання 
активів 
підприємства 
іншими 
сторонами 

- відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони 
належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування 
відповідними активами; 
- роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним 
змістом відповідної угоди;  
- дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату. 

Відображення інших доходів у бухгалтерському обліку здійснюється на 

підставі договорів, актів приймання-передачі, прибуткових касових ордерів, 

актів ліквідації, виписок банку, актів оприбуткування матеріалів, довідок і 

розрахунків бухгалтерії. Віднесення доходів і витрат на фінансові результати 

оформлюється розрахунком бухгалтерії [1].  

Довідки та розрахунки бухгалтерії слугують також для відображення 

накопичення фінансових результатів різних видів діяльності та зарахування до 

складу нерозподіленого прибутку (збитку). Відображення інформаційних даних 

щодо використання прибутку в бухгалтерському обліку здійснюється на 

підставі розрахунків і довідок бухгалтерії [6].  
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Розподіл обов’язків у бухгалтерії пов’язаний із документообігом та 

графіком виконання облікових робіт. При цьому враховують такі фактори, як 

важливість виконуваної роботи, кваліфікацію виконавців, організаційну 

структуру облікового процесу, інше. Розподіл обов’язків будуються так, щоб 

була забезпечена взаємозаміна працівників, рівна напруженість роботи. 

Узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів, готової 

продукції, робіт і послуг, про суму знижок, наданих покупцям, та про інші 

вирахування з доходу здійснюється на рахунку 70 «Доходи від реалізації». За 

кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, а за дебетом 

– належна сума податків, результат операцій перестрахування та списання у

порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати» [7]. 

На підприємстві необхідна розробка робочого плану рахунків, який 

дозволить організувати ефективний аналітичних облік доходів від реалізації за 

видами товарів, товарними групами, менеджерами, покупцями, регіонами збуту 

та іншими сегментами. На аналітичних рахунках протягом року наростаючим 

підсумком слід накопичувати інформацію, в розрізі звітних статей, про доходи 

та витрати, необхідні для складання Звітів про фінансові результати в цілому за 

підприємством та за сегментами з метою внутрішнього контролю, аналізу та 

прийняття управлінських рішень. 

Висновки. Отже за сучасних умов функціонування існує значна кількість 

галузевих специфічних рис, які впливають на ефективність його 

інформаційного забезпечення. Облікова політика є невід’ємною складовою 

такого інформаційного забезпечення, а отже від ефективності її формування 

залежить ефективність визначення результатів діяльності підприємства. Аналіз 

практики формування облікової політики свідчить про невідповідність 

переважної їх більшості потребам управління. Узгодження облікової політики 

відповідно до потреб управління дозволить не тільки підвищити рівень 

інформаційного забезпечення їх діяльності, а і створити оптимальні засади для 

підвищення ефективності такої діяльності. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АСПЕКТИ АУДИТУ НЕПРИБУТКОВИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ  

Певна специфіка діяльності неприбуткових некомерційних організацій спонукає 

впроваджувати комплексні нестандартні методики контролю та аудиту, що 

повинні забезпечити високу якість перевірки і відповідно надання високого 

рівня впевненості користувачам фінансової інформації, в тому числі  донорів. 



243 

Розглянуто постановка завдання аудиту,  специфіка інформації що 

перевіряється та притаманні помилки, що виявлені в попередніх перевірках, що 

дає можливість сформувати практичні рекомендації з контролю та аудиту 

неприбуткових некомерційних організацій.  

Ключові слова: неприбуткові організації, некомерційні організації, аудит 

неприбуткових некомерційних організацій, донори, грантодавці, інвестиції, 

кошторис.  

Постановка проблеми. В Україні провадить діяльність безліч 

неприбуткових організацій, абсолютна більшість яких отримує фінансування 

від так званих донорів. При цьому найчастіше кожен донор вимагає надання 

звітності про цільове використання та кількість витрачених коштів. Фактично 

це означає, що організація повинна документально підтвердити, що гроші, 

забезпечені грантом, були витрачені на затверджені договором цілі без 

перевитрати або недобросовісних витрат з позитивним проміжним чи кінцевим 

результатом. 

Неприбуткові організації (НО) створюються за ініціативи громадян, уряду, 

місцевої влади, суб′єктів господарської діяльності для вирішення соціальних, 

політичних, релігійних, культурних або професійних потреб. Основним 

джерелом доходу НО є членські внески, гранти, благодійні внески, а також 

допомога від державної та міської влади. Отримані доходи та прибутки 

неприбуткової організації направляються виключно на досягнення мети 

діяльності та не можуть розподілятися між засновниками та членами НО. 

За даними  Держстатистики в Україні налічується біля 20% неприбуткових 

організацій з числа юридичних осіб [1]. 

Щороку Україна отримує все більше коштів від міжнародних організацій 

на громадські цілі, такі як розвиток демократії, забезпечення здоров’я, боротьбу 

з корупцією тощо. Тож питання відповідності діяльності неприбуткових 

організацій вимогам донорів стає все більш актуальним. 

Аудит фінансової звітності мінімізує ризики для донора: замовивши його 

перед початком співпраці, донор отримає інформацію про те, наскільки 

прозорою є діяльність організації і чи можна їй довіряти. 
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Для неприбуткової організації у свою чергу важливо підтвердити 

інвестору адекватність і достатність процесів існуючого в організації 

внутрішнього контролю. 

Крім того, після завершення проекту донор вимагає надання звіту, і в низці 

випадків такий звіт повинен бути підтверджений аудитором. Успішне 

проходження перевірки фінансового звіту та отримання немодифікованого 

аудиторського висновку є додатковою гарантією того, що донор підтвердить всі 

витрати та розгляне можливість надання нового гранту на майбутні цілі та 

проекти. 

Один із типів фінансової звітності неприбуткових організацій, за якою 

донор може вимагати Аудиторський висновок - проектна звітність. Її мета - 

підтвердити кожну статтю витрат, співставити їх із бюджетом проекту і в 

результаті отримати висновок про відповідність проектної фінансової звітності 

вимогам Угоди про надання гранту (у разі виявлення відхилень - надати 

рекомендації щодо їх усунення). 

За свою більш ніж десятирічну практику аудиту неприбуткових 

організацій аудитори перевіряли їх звітність у межах імплементації проектів, 

що фінансуються здебільшого міжнародними донорами, такими як: 

 The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; 

 The Elton John AIDS Foundation; 

 International Organization for Migration; 

 Swedish International Development Cooperation Agency (Sida); 

 Swiss Confederation; 

 Royal Danish Ministry of Foreign Affairs; 

 Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC); 

 European Commission, 

 World Bank (IBRD); 

 National Democratic Institute for International Affairs (USA); 

 Federal Republic of Germany; 

 Ministry of Foreign Affairs of Canada; 
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 European Endowment for Democracy;

 Commonwealth Office of the Government of the United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland; 

 Robert Carr civil society Networks Fund (RCNF);

 Global Network of People living with HIV;

 The Rotary Foundation;

 EBRD;

 Caritas Germany (DCV);

 Department for International Development of Government of the United

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (DFID); 

 The Government of Japan.

Аудитори проводили аудит як проектної, так і загальної звітності для 

більш ніж сорока клієнтів. Серед них назви великих неприбуткових організацій, 

які у свою чергу є донорами для дрібніших: Фонд «Відродження», 

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ / СНІД», ІСАР «Єднання», 

Міжнародна Організація Міграції та інші [2].. 

Багато донорів висувають вимоги і власне до аудиторської компанії, 

серед яких може бути входження до міжнародної мережі. UHY Prostor як 

частина міжнародної мережі UHY International повністю відповідає цій вимозі. 

Мета дослідження є визначення характерних особливостей організації і 

методики аудиту неприбуткових організацій, методів  контролю,  типових  

порушеннями в діяльності неприбуткових  організацій. Відповідно  до  

Господарського  кодексу для  цілей  оподатковування визначені  види  установ  

і організацій, що за економіко-правовою сутністю мають право на набуття 

статусу неприбуткових (благодійні організації, творчі союзи, установи, 

громадські утворення, політичні партії, релігійні організації та ін.) [3]. Такі 

організації відповідно до законів України мають пільги з оподаткування. 

Неприбуткові організації також називають некомерційними. Саме ці ознаки 

вважаються базовими характеристиками некомерційного сектору. 

Некомерційні організації створюються для вирішення соціальних, благодійних, 
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культурних, освітніх, наукових завдань, для охорони здоров'я і природи, 

захисту прав людини, розв'язання спорів і конфліктів, а також з іншою метою, 

що пов'язана з досягненням суспільного блага. Останнім часом в Україні 

неприбуткові організації набувають значного поширення. Важливими є 

моменти, які відображають сутність некомерційного сектору: 

• прямий і непрямий внесок у глобальну економіку; 

• зворотний зв'язок між громадянами та урядом; 

• взаємовигідний характер співробітництва комерційного та 

некомерційного секторів; 

• надає можливість заможним структурам здійснення благодійної 

діяльності.  

Некомерційний сектор робить прямий і непрямий внесок у глобальну 

економіку. Прямий внесок пов'язаний з тим, що некомерційний сектор - це 

сфера, що забезпечує зайнятість і самозайнятість населення. З погляду 

зайнятості за своїми функціями некомерційний сектор багато в чому схожий з 

малим бізнесом, однак він додатково забезпечує соціально-психологічну 

підтримку своїх співробітників і добровольців, більш активний у залученні до 

економічної діяльності соціально вразливої частини населення (інваліди, батьки 

дітей-інвалідів, безробітні жінки старшого віку та ін.). Некомерційні організації 

(НКО) купують товари і надають послуги, необхідні для їхньої діяльності, 

стимулюючи сукупний попит і збільшуючи сукупну пропозицію. Водночас 

НКО працюють у нішах, що за природного стану справ на вільному і 

конкурентному ринку не зацікавили б комерційний сектор, оскільки дають 

надто маленькі норми прибутку. Непрямий внесок зумовлений тим, що НКО 

додають у соціальну сферу елементи конкуренції. Складаючи конкуренцію 

державним і муніципальним структурам, вони збільшують ефективність 

функціонування системи надання соціальних послуг у цілому. Підвищення 

ефективності означає, що для виконання того ж обсягу соціальних функцій з 

економіки буде вилучена менша кількість ресурсів (тобто з'явиться можливість 

зниження податкового навантаження), а отже, більшу кількість ресурсів можна 
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буде інвестувати для забезпечення зростання в майбутньому. Діяльність 

некомерційних організацій допомагає поліпшити показники рівня освіти і 

здоров'я нації, що, відповідно до сучасних досліджень, підвищує ефективність 

економіки і зумовлює вищі темпи економічного зростання. Поліпшуючи 

соціальний клімат, НКО роблять внесок у забезпечення соціальної і політичної 

стабільності, що є необхідними умовами економічного розвитку. НКО  

займаються захистом прав людини, через механізми суспільної експертизи і 

контролю сприяють прозорості й ефективності роботи державних служб і 

судової системи. НКО - каталізатор реалізації механізмів зворотного зв'язку 

між громадянами й урядом. Це, у свою чергу, сприяє виникненню у громадян 

почуття патріотизму і відповідальності, формуванню активної життєвої позиції, 

самоорганізації і самоврядування. Некомерційний сектор розглядається як 

організаційна основа громадянського суспільства. Засновниками  громадських 

організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи 

без громадянства, що досягли 18-річного віку, а засновниками молодіжних і 

дитячих організацій - особи, що досягли 15-річного віку. Членами громадських 

організацій, крім молодіжних і дитячих, можуть бути особи, що досягли 14-

річного віку, вік членів молодіжних і дитячих громадських організацій 

визначається їх статутами в межах, установлених законами України. 

Фінансово-господарський контроль у неприбуткових організаціях здійснюється 

у формі аудиту. 

Необхідність проведення аудиту в неприбуткових організаціях зумовлена 

низкою чинників: 

• по-перше, некомерційні організації вдаються до послуг аудиторських

організацій для ініціативного аудиту з метою встановлення правильності 

бухгалтерського обліку, оптимізації оподаткування, для складання бюджету 

проектів, консультування з податкових та інших питань; 

• по-друге, деякі грантодавці вимагають підтвердження бухгалтерської

(фінансової) звітності тих некомерційних організацій, що одержали від них 

гранти (як правило, це стосується закордонних грантодавців); 
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• по-третє, аудит допомагає виявити ефективність структури управління в 

неприбутковій організації з метою її оптимізації й удосконалювання за 

напрямами; 

• по-четверте, аудит у неприбуткових організаціях має сприяти 

виявленню шляхів оптимізації і зниження витрат, а також пошуку 

альтернативних джерел фінансування, тобто підвищенню доходів.  

Мета аудиту неприбуткової організації - досягнення розуміння статутної 

діяльності неприбуткової організації, планування перевірки, включаючи 

розрахунки істотності помилок, оцінка аудиторського ризику і застосування 

процедур експрес-аналізу, порядок проведення аудиту видаткової і дохідної 

частин бюджету, оцінка правильності ведення обліку майна і розрахунків, у 

тому числі з податковими органами. Завданням аудиту неприбуткових 

організацій е робота зі статутними документами і бюджетом некомерційної 

організації 

Аудит неприбуткових організацій здійснюється за такими напрямами: 

1. Перевірка кошторисів неприбуткових організацій. Основною 

особливістю фінансово-господарської діяльності неприбуткових організацій е 

те, що згідно з чинним законодавством неприбуткові організації здійснюють 

витрати в межах затверджених кошторисів. Кошториси неприбуткової 

організації умовно можна поділити на два види: 

• кошториси витрат на утримання неприбуткової організації; 

• кошториси на проведення певних заходів, програм, проектів. 

Спеціальних нормативно-правових документів, що регламентують порядок 

і процедуру складання кошторисів у неприбуткових організаціях, на сьогодні 

немає. Кожна неприбуткова організація, відповідно до особливостей виду 

діяльності, яким вона займається, складає кошторис доходів і витрат, зважаючи 

на специфіку їх надходження і витрачання. 

Перед складанням кошторису неприбуткова організація проводить аналіз 

надходження передбачуваних доходів і попередніх витрат за такими основними 

ознаками: види доходів і витрат; суми доходів і витрат; строки надходження 

доходів і здійснення витрат. 
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Для складання кошторису неприбуткова організація може скористатися 

одним з трьох методів. 

Метод 1. Визначається сума доходів, і вже за сумою доходів плануються 

витрати неприбуткової організації. Наприклад, неприбуткова організація 

одержує грант на проведення досліджень у рамках своєї діяльності. 

Метод 2. Визначається сума фактичних витрат, які необхідно здійснити 

для утримання неприбуткової організації або проведення конкретного заходу, 

потім плануються джерела, суми і строки надходження доходів. Застосування 

цього методу можливе, коли у неприбуткової організації немає постійного 

джерела доходів. Це може бути добродійна організація, що здійснює діяльність 

за рахунок добродійної допомоги і пожертвувань. Також цей метод можна 

використовувати для реалізації деяких проектів. 

Метод 3. Комбінований метод, за якого неприбуткова організація планує 

витрати і доходи. Частина доходів і витрат неприбуткової організації є 

постійною. Такий метод можуть застосовувати організації, що мають як 

постійні доходи у вигляді членських внесків, так і інші, менш прогнозовані, 

джерела у вигляді різних видів фінансової допомоги. Найчастіше на практиці 

під час складання кошторису доходів і витрат використовується комбінований 

метод. 

Кошторис доходів і витрат неприбуткової організації, як і будь-який інший 

кошторис організації, зазвичай складається в певній послідовності з 

поступовим переходом від менших до більших елементів. 

Кошторис доходів і витрат неприбуткової організації, як і будь-який інший 

кошторис  організації,  зазвичай  складається  в  певній  послідовності  з 

поступовим переходом від менших до більших елементів. Однією з 

особливостей складання кошторису є те, що доходи і витрати в кошторисі 

відображаються за касовим методом, тобто як фактично одержані доходи і 

фактично здійснені витрати, а не нараховані, як у бухгалтерському обліку. Так, 

у кошторисі безоплатно одержані основні кошти відображаються у вигляді 

доходу в тому місяці, в якому відбулося отримання основних коштів, а витрати, 
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пов'язані з їх отриманням, відображаються в тому самому періоді. Після  

складання  і  затвердження  кошторису  в  наступний  період або  після 

реалізації  запланованого  проекту  аналізуються  фактичні  суми  здійснених 

доходів і витрат на підставі даних бухгалтерського обліку, а також аналіз 

відхилень. Розмір витрат на утримання добродійної організації не може 

перевищувати 20% кошторису такої організації в поточному році. Товари 

(предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або за 

інші види компенсації, та виручка за такий продаж конфіскуються у 

встановленому законодавством порядку. Єдиним покаранням, передбаченим 

для одержувачів гуманітарної допомоги, що  припустились  зазначених  

порушень,  може  бути  виключення  з  Реєстру одержувачів  гуманітарної  

допомоги  на  підставі  рішення  Комісії  із  питань гуманітарної допомоги при 

Кабінеті Міністрів України. А отже, одержувати гуманітарну допомогу вони не 

зможуть. Контроль за використанням гуманітарної допомоги за цільовим 

призначенням здійснюють відповідні комісії з питань гуманітарної допомоги 

при Кабінеті Міністрів  України  та  органах  державної  податкової  служби.  

Залежно  від  розміру  засобів,  витрачених  не  за  цільовим  призначенням,  

встановлюється адміністративна або кримінальна відповідальність. 2.Типові 

порушення в діяльності неприбуткових організацій Типовими порушеннями в 

діяльності неприбуткових організацій в;  

1) невідповідність  діяльності  некомерційної  організації  засновницьким

документам — статуту;  

2) реєстрація організації тільки в Єдиному державному реєстрі (вона

повинна також бути зареєстрована в Реєстрі неприбуткових організацій); 

3) неправильне оформлення договору між грантодавцем і організацією;

4) використання засобів, одержаних від грантодавця, на діяльність, яка не

зазначена в договорі; 

5) використання засобів, одержаних від грантодавця, надіяльність, яка не

зазначена в статуті; 

6) використання цільових засобів на основну діяльність не в тому розмірі,

в якому вони були одержані; 
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7) проведення незаконних операцій, які можна віднести до комерційної 

діяльності.  

Висновок. Отже, загальна схема організації бухгалтерського обліку 

неприбуткових організацій значно відрізняється від загальноприйнятої схеми у 

звичайних підприємницьких структурах. Перевірка кошторисів неприбуткових 

організацій. Основною особливістю фінансово-господарської діяльності 

неприбуткових організацій е те, що згідно з чинним законодавством 

неприбуткові організації здійснюють витрати в межах затверджених 

кошторисів. Кошториси неприбуткової організації умовно можна поділити на 

два види: 

• кошториси витрат на утримання неприбуткової організації; 

• кошториси на проведення певних заходів, програм, проектів. 
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ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ  

СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

В статті розглянуто сутність та складові податкової звітності 

підприємства, значна увага приділена особливостям її формування в умовах 

сучасного податкового законодавства, розглянуто відповідальність за 

неподання та несвоєчасне подання податкової звітності . 

Ключові слова: податкова звітність, податковий кодекс України, податкова 

декларація, податковий розрахунок, терміни подання податкової звітності. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Ведення обліку на підприємстві є обов’язковою 

потребою для отримання інформації не тільки для прийняття управлінських 

рішень, а й для нарахування та сплати податків, складання податкової звітності. 

Отже, для того щоб повноцінно розуміти як ефективно управляти податковим 

навантаженням на підприємстві необхідна повна, достовірна та обгрунтована 

інформація про розміри його оподаткування. Система податкова звітність, 

містить наявність показників, що розкриває інформацію про наявність 

зобов'язання за кожним податком або збором за звітний період. Отже, питання 

нарахування, сплати та подання звітності є необхідною передумовою для 

правильного обчислення об'єкту оподаткування. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження теоретичних 

і практичних аспектів податкової звітності та формування її показників 

висвітлено у працях Ф.Ф. Бутинця, З.В. Гуцайлюка, М.В. Кужельного,  

В.О. Кузьмінського, В.Г. Линника, М.Р. Лучка, М.С. Пушкаря, В.Ф. Усача та 

інших. Не дивлячись на значні здобутки у дослідженні, ряд питань потребує 

постійного уточнення та перегляду, що спричинено постійною зміною 

податкового законодавства. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження особливостей 

формування податкової звітності підприємства в умовах сучасного 

законодавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В загальному податки та 

податкові платежі являють собою встановлені законодавством обов’язкові 

платежі, що сплачують суб’єкти господарювання та фізичні особи до 

відповідного бюджету у розмірах і в терміни, передбачені законодавством. 

Основним нормативним документом, що регламентує адміністрування 

податків, визначає вимоги до складання та подання податкової звітності є 

Податковий кодекс України [1]. 

Відповідно до податкового законодавства податкова звітність формується 

та подається платниками до контролюючих органів у вигляді податкових 

декларацій  або  податкових розрахунків платником податків 

Для кожної податкової звітності відповідного податку та збору податковим 

законодавством встановлені терміни та способи подання. 

Загалом в Податковому кодексі України передбачено такі 

загальнодержавні та місцеві податки як: податок на прибуток підприємств; 

податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний 

податок; екологічний податок; рентна плата; мито; податок на майно; єдиний 

податок; збір за місця для паркування транспортних засобів;  туристичний збір. 

Податковим кодексом України визначено елементи для кожного податку 

та збору, серед яких: строк та порядок подання звітності. 

Крім того передбачено, що платник податків зобов’язаний:  

- вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, 

що стосується обчислення і сплати податків та зборів;  

- подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому 

податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, 

пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів [1]. 

За неподання, порушення строків їх подання та порядку заповнення форм 

податкової звітності, недостовірність інформації для платників податків 

передбачено відповідальність, у вигляді штрафних санкцій. 
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Податковим кодексом України визначено, що податкова декларація 

повинна містити необхідні обов’язкові реквізити (ст. 48 ПКУ). Податкова 

звітність, складена з порушенням вимог зазначеної статті не може вважатися 

податковою декларацією. 

Податкова звітність подається за звітні періоди, яким є календарний день, 

календарний місяць, календарний квартал, календарне півріччя, календарні 9 

місяців, календарний рік. Звітність подається у встановлені терміни до 

контролюючого органу, в загальному, в якому платник податку перебуває на 

обліку та за місцем знаходження об’єктів оподаткування. 

У випадку ситуації, коли платник податків у майбутніх податкових 

періодах самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій 

податковій звітності (крім митної декларації), він зобов’язаний подати 

уточнюючий розрахунок. 

Податковим кодексом України передбачено декілька способів подання 

податкової звітності до контролюючих органів: 

- особисто платником податків;  

- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

- електронній формі з накладання кваліфікованого електронного підпису. 

Зазначені способи обмежені для великих і середніх підприємств, які 

зобов’язані подавати податкові декларації в електронній формі та певних 

податків, наприклад податку на додану вартість. 

Подання податкової звітності платником податку в електронному вигляді 

має ряд переваг, серед яких основними є: 

- економія робочого часу платників; 

- електронна звітність не потребує дублювання на паперових носіях; 

- гарантія автоматичної камеральної перевірки податкової звітності на 

наявність помилок та описок; 

- постійне та оперативне оновлення форм податкової звітності; 

- наявність актуальної інформації щодо стану розрахунків з бюджетом; 

- конфіденційність інформації; 

- та інші. 
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Підтвердження прийняття податкової звітності до контролюючих органів 

залежить від способу подання, так у разі особистого подання звітність 

вважається прийнятою за наявності відзначки (штампу) контролюючого органу; 

при поштовому повідомлені (відмітка про вручення контролюючому органу); у 

разі електронного відправлення (квитанція про отримання декларації 

контролюючими органами). 

Для кожного зазначеного вище податку та збору передбачена відповідна 

форма податкової звітності, порядок її заповнення та терміни і особливості 

подання. Для основних податків та зборів передбачено зазначені нижче форми 

звітності.  

Податковою звітністю з податку на прибуток підприємства є Податкова 

декларація з податку на прибуток, форма якої затверджена Наказом 

міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації 

з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015  № 897. Звітним періодом є 

календарний рік, подання звітності здійснюється протягом 60 календарних днів, 

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року [1, 2]. 

Для податку на додану вартість податковою звітністю є Податкова 

декларація з податку на додану вартість, форма якої затверджена Наказом 

міністерства фінансів України «Про затвердження форм та Порядку заповнення 

і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 28.01.2016 

№ 21. Звітним періодом є календарний місяць або квартал, подання звітності 

здійснюється протягом 20 або 40 календарних днів відповідно, що настають за 

останнім календарним днем звітного (податкового) року [1, 3]. 

Інформація про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та 

військовий збір узагальнюється у Податковому розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, скорочена назва форма № 1ДФ, форма розрахунку затверджена 

Наказом міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і 

сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та 
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подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку» від 13.01.2015  № 4. Звітним періодом є календарний квартал, подання 

звітності здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) року [1, 4]. 

Податковою звітністю з акцизного податку є Податкова декларація з 

податку на прибуток, форма якої затверджена Наказом міністерства фінансів 

України «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку 

заповнення та подання декларації акцизного податку» від 23.01.2015  № 14. 

Звітним періодом є календарний місяць, подання звітності здійснюється 

протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) року [1, 5]. 

Висновки. Подання податкової звітності до контролюючих органів органів 

є важливою складовою діяльності будь-якого підприємств, оскільки її 

показники повинні достовірно та правдиво відображати діяльність платника 

податків та особливості оподаткування його діяльності. Не дивлячись, на 

встановлені податковим законодавством загальні правила щодо формування 

податкової звітності для кожного податку та збору встановлені відповідні 

форми звітності, передбачені особливості її формування, звітні періоди, 

терміни та способи подання. 
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ОПЛАТА ПРАЦІ РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

В статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти обліку заробітної 

плати на підприємствах сільськогосподарського сектору. Визначено проблеми 

обліку оплати праці в даній сфері та узагальнено отриману інформацію щодо 

стану системи оплати праці та її динаміку в умовах європейської інтеграції. 

Ключові слова: заробітна плата, підприємства сільськогосподарського 

сектору, системи оплати праці, матеріальне стимулювання працівників, 

кваліфікаційний рівень, ефективність праці. 

В умовах економічної кризи, спаду виробництва та зниження 

продуктивності праці, проблема оплати праці є однією з найважливіших 

проблем української економіки, адже саме рівень праці визначає стандарти 

соціального захисту, сукупний платоспроможний попит і темпи економічних 

трансформацій. Розмір заробітної плати визначає рівень матеріального 

добробуту працівників. 
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Оплата праці стала своєрідним різновидом соціальної допомоги, не 

пов’язаної з результатами праці. Для надання оплати праці сучасного значення, 

відповідно до стандартів ЄС, потрібно вивчити досвід високорозвинених 

європейських країн для кардинальних змін у сфері державного регулювання 

оплати праці в Україні та її організації. Підприємства країн ЄС мають великий 

досвід вибору інноваційних форм і систем оплати праці, використання 

інтелектуального, творчого та професійного потенціалу. 

Низький рівень оплати праці руйнує процеси економічного зростання в 

країні, яке спостерігається в останні роки, знижує якість робочої сили, зменшує 

трудовий потенціал, сприяє розвитку тіньових процесів та відтоку талановитих 

працівників за кордон. Низька оплата праці не сприяє зростанню 

продуктивності та ефективності праці, обмежує розвиток творчої 

інтелектуальної праці, веде до деградації економіки, падіння інвестиційної 

активності. Формування в Україні ринкової системи, створення економіки 

нового типу та забезпечення на цій основі підвищення рівня життя населення 

вимагають здійснення ряду заходів щодо системного реформування оплати 

праці на всіх рівнях економіки. 

Аналіз операцій з оплати праці є однією найважливіших і складних 

ділянок роботи, оскільки безпосередньо зачіпає економічні інтереси усіх без 

винятку працівників підприємства.  Це пов’язано з тим, що облік праці і 

заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки 

пов’язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато 

однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу.  

Підкреслюючи актуальність досліджень, проблемам оплати праці та 

мотивації трудової діяльності присвячено роботи провідних українських вчених 

та фахівців: В. Л. Андрущенко, З. П. Бараник, Д. П. Богині, І. Ф. Гнибіденка,  

А. М. Колота, Е. М. Лібанової, Л. С. Лісогор, Г. В. Чабан та інших.  

Попри вагомість проведених досліджень, існує об’єктивна необхідність 

виявлення проблем аналізу операцій з оплати праці підприємств у сучасних 

умовах розвитку економіки України. Надзвичайно стрімкий розвиток економіки 
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вимагає нових заходів щодо поліпшення систем оплати праці, удосконалення 

обліку та контролю виплат працівникам підприємства, зміни законодавчої бази 

та нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату. 

Метою написання даної статті є вивчення, систематизація та узагальнення 

інформації щодо системи оплати праці на підприємствах 

сільськогосподарського виробництва, її стану та змін в умовах 

євроінтераційних процесів. 

Конституція України гарантує кожному громадянину право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 

на яку він вільно погоджується. Заробітна плата – це грошовий вираз вартості 

робочої сили, яка є товаром, її ціна.  

Поняття та сутність заробітної плати розглядали протягом не одного 

століття багато вчених та професорів, оскільки праця людини має 

винагороджуватися, тому розглядалася її оплата спочатку в матеріально-цінних 

речах, а потім у грошовому вираженні. На сьогодні заробітна плата згідно з 

Законом України «Про оплату праці» – це винагорода найманих працівників, 

обчислена як правило у грошовому виразі, яку власник чи уповноважений ним 

орган оплачує за виконану роботу [1]. Інакше кажучи, заробітна плата – це ціна, 

що виплачується за використання праці. 

Найважливішими завданнями організації обліку оплати праці є 

забезпечення у встановлені терміни проведення розрахунків з оплати праці 

(нарахування заробітної плати та інших виплат, розрахунок утримань), 

забезпечення своєчасності і правильності віднесення суми нарахованої 

заробітної плати і відрахувань на собівартість продукції, забезпечення 

контролю за дотриманням кількісного складу працівників, використанням 

робочого часу й додержанням трудової дисципліни, групування показники для 

цілей оперативного контролю та складання необхідної звітності, а також 

ведення розрахунків із бюджетом щодо утриманих податків і Пенсійним 

фондом щодо нарахування єдиного соціального внеску. 
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Система бухгалтерського обліку, зокрема праці та її оплати, перебуває в 

процесі реформування відповідно до міжнародних стандартів і нині ще 

недосконала. 

Значною мірою це пов’язано з тим, що праця як об’єкт обліку є однією з 

найскладніших і найвагоміших економічних категорій, оскільки покликана 

виконувати життєво необхідні для людини відтворювальну, регулюючу, 

стимулюючу та соціальну функції. 

Проблема удосконалення оплати праці є вузловою в системі соціально-

економічних відносин не тільки тому, що торкається інтересів основної частини 

населення країни, але й у зв’язку з тим, що впливає на всі параметри ринку. 

На особливу увагу заслуговує проблема з підвищення оплати праці на селі. 

Не може продуктивно працювати робітник-аграрій, коли оплата його праці не 

забезпечує найнеобхідніших фізіологічних та духовних потреб. Економія на 

оплаті праці дорого обходиться працедавцям: окрім низької продуктивності та 

якості роботи через відсутність належної мотивації, у таких підприємствах 

посилюються тенденції розкрадання майна і прихованого саботажу. 

Для повноцінного покращення виробництва недостатньо оновити 

машинно-тракторний парк, підвищити родючість ґрунту, застосовувати сучасні 

агротехнології. Всі перелічені заходи будуть марними та не виправдають 

сподівань без приділення значної уваги людському фактору. Оплата праці 

селян щонайменше має бути виведена на рівень середнього 

народногосподарського показника з поступовим подальшим наближенням до 

європейських стандартів оплати праці. 

Оплата праці в сільському господарстві – часткова винагорода в грошовій 

або натуральній формах за працю, витрачену в процесі виробництва 

сільськогосподарської продукції. Неповна оплата праці зумовлена тими ж 

чинниками, що і у промисловості. Особливості оплати праці в сільському 

господарстві зумовлені передусім типом та формою власності на засоби 

виробництва і створений продукт, родючістю та розташуванням земельних 

ділянок, кінцевим результатом виробництва продукції, а також економічною 
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політикою уряду в цій сфері та ін. Як правило, в господарствах,які мають кращі 

землі або розташовані ближче до ринку внаслідок створення рентного доходу, 

завжди або майже завжди оплата праці вища, ніж у тих, де землі гірші. 

На практиці у сільськогосподарських підприємствах часто 

використовуються застарілі форми первинних документів та облікових 

регістрів, а також заповнюються не всі передбачені в них реквізити, що знижує 

достовірність та якість облікової інформації. 

На сучасний момент існує досить велика кількість універсальних 

комплексів ведення бухгалтерського обліку, що призначені для автоматизації 

обліку праці та заробітної плати. Дуже важливо відображати економічно 

достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів і динаміку 

показників про працю, нагляд за дотриманням співвідношення зростання 

продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат 

скритих та явних втрат робочого часу, стимулювання праці на підприємстві. На 

основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на 

підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням 

правильного співвідношення між зростанням продуктивності праці та 

заробітної плати [2, с. 18]. 

Інтеграція до Європи неможлива без підвищення рівня життя громадян 

України, забезпечення їх першочергових та духовних потреб на високому рівні. 

Якби інтеграція відбулася саме сьогодні, то десятки мільйонів українців при 

наявних заробітках були б просто розчавлені європейськими цінами. 

На сьогодні проблема оплати праці та її обліку на сільськогосподарських 

підприємствах стала першочерговим завданням, яке потребує негайного 

вирішення. 

З переходом на ринкові умови господарювання змінюється концепція 

встановлення розміру та вибору форм і системи оплати праці працівників 

сільськогосподарських підприємств будь-яких форм власності і 

господарювання. Зміна концепції полягає в тому, що за ринкових умов 

господарювання максимальний розмір оплати праці не обмежується і він 
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залежить від фінансових можливостей підприємства, а обмежується лише 

нижній її рівень, який законодавчо регулюється державою. 

В сучасних умовах господарювання відбулися деякі зміни в оплаті, які 

залежать не тільки від результатів праці робітників, а також від ефективності 

діяльності виробничих підрозділів. Облік оплати праці і розрахунків з 

робітниками – одна з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок 

бухгалтерського обліку. Роль бухгалтерського обліку зростає в сучасних 

умовах, коли підприємства самостійно встановлюють форми і системи 

заробітної плати, умови преміювання, чисельність та склад працівників. 

Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й трудомісткою роботою, 

яку треба виконати за короткий термін між наданням інформації та виплатою 

працівнику[3]. 

Значну увагу необхідно приділяти організації обліково-аналітичної роботи 

розрахунків за виплатами працівникам, оскільки вона є найбільш 

відповідальною і трудомісткою. Питання вдосконалення обліку праці є одним з 

найголовніших. Реалізація завдань реформування системи бухгалтерського 

обліку та сучасні ринкові зміни діючої системи організації оплати праці 

потребують докорінних змін методології обліку розрахунків з оплати праці на 

підприємстві. Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку 

заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку, оскільки 

дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи розміщення 

та склад персоналу за місцями його використання, відпрацьований і 

невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм продажів, фонд 

заробітної плати і його структуру. 

Аналітичний облік незамінний при визначенні розміру оплати праці та 

відрахувань з неї за кожною особою окремо та при віднесенні витрат на 

рахунки, субрахунки. 

Необхідно звертати особливу увагу на мотиваційні заходи в організації та 

стимулюванні праці на підприємстві, серед яких значного розповсюдження 

набрали преміювання, доплати та надбавки. Треба наголосити, що з одного 
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боку, рівень премії як форма стимулювання працівників виробничої діяльності 

повною мірою залежить від результатів діяльності підприємства, і навпаки, 

результат господарювання залежить від практичної організації системи 

преміювання окремих категорій персоналу. 

Використовуючи стимулювання працівників треба пам’ятати, що воно не є 

основою для підвищення продуктивності працівників господарства. Також 

треба організувати якомога позитивний психологічний клімат в середині 

колективу, завдяки якому буде проявлятися ініціативність працівників та 

зростатиме ступінь відповідальності за виконану роботу. 

Використовуючи матеріальне стимулювання не потрібно забувати про 

його розмір, оскільки для кожного працівника незначний розмір може 

враховуватися як особиста образа. Тому для кожного працівника необхідно 

більш точно обирати спосіб стимулювання. 

Облік праці та заробітної плати має бути організований таким чином, щоб 

сприяти підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого 

часу, а також правильному обчисленню чисельності працівників для обліку 

заробітної плати з метою оподаткування. Для цього на підприємстві мають бути 

чітко розподілені функції обліку між відділами. Здійснюючи побудову або 

удосконалення організації обліку оплати праці, підприємства мають підходити 

до цього питання обґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи 

результати наукових досліджень, передового досвіду. 

Розробляючи внутрішні документи (положення про оплату праці, 

преміювання тощо), необхідно: 

− розширювати практику персоніфікації ставок і окладів найбільш 

кваліфікованим працівникам, орієнтованим на підвищення ефективності праці; 

− враховувати галузеві особливості, зокрема при створенні системи 

стимулювання, встановлювати спеціальні, специфічні фактори оцінок робіт для 

методу бальної системи преміювання, для кожної категорії персоналу, 

посилюючи регуляторну і стимулюючу функції заробітної плати; 
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− до переліку факторів та критеріїв оцінювання умов преміювання 

включати рівень кваліфікації, ступінь відповідальності виконаної роботи, 

рівень професійної майстерності, ініціативності, стаж роботи, результати 

кваліфікаційної атестації робітників тощо, які відповідають сучасним реаліям, 

тактиці та стратегії управління підприємством, його підрозділами й  

персоналом [4, с. 183]. 

Правильний облік оплати праці, розподіл її за сферами виробництва, а 

також своєчасний аналіз дають можливість виявити нові резерви в підвищенні 

оплати кожного працюючого. 

На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби 

обчислювальної техніки. Це призвело до появи нових прийомів та методів 

організації обліку. Відмінною їх особливістю є можливість складання в 

автоматичному режимі, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах, 

необхідних для управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської 

звітності. Можливість більш надійної обробки зумовлена тим, що 

комп’ютерний спосіб обробки облікової інформації вимагає формального та 

чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що впорядковує 

порядок виконання обов’язків працівниками обліку[5, с. 34]. 

Заробітна плата у аграрному секторі України у січні 2019 року зросла на 

23,1% порівняно із січнем 2018 року. Про це повідомляє прес-служба 

Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

За даними Держстату, у січні 2019 року середньомісячна заробітна плата у 

сільському господарстві склала 7 360 грн, що на 23,1% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року, коли зарплата складала 5 978 грн. Прес-

служба міністерства нагадує, що протягом 2018 року середньомісячна заробітна 

плата у сільському господарстві зросла на 24,4%. 

Упродовж останніх двох років середня заробітна плата працівників, 

зайнятих у сільському господарстві, зросла більше ніж удвічі і практично 

сягнула рекордних показників 2013 року ($303). У травні 2018 року середня 

заробітна плата в сільському господарстві складала 7 713 грн та була 
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еквівалентна $294. В 2017 році на цей же період показник складав $216, а у 

2016 році — лише $144 [6]. 

Що стало каталізатором такого росту? Причин цьому можна виділити 

кілька: 

1) відкриття безвізового режиму між Україною та ЄС

Відкриття безвізового режиму має значний вплив на ринок праці в 

сільському господарстві, оскільки середні заробітні плати в цій галузі наразі є 

одними із найнижчих в Україні, і значна частка працівників покидає свої робочі 

місця з метою пошуку більш оплачуваного робочого місця в країнах ЄС. 

Процес відобразився і на внутрішньому ринку праці, оскільки роботодавці, щоб 

втримати на робочих місцях наявних працівників та залучити нових, вимушені 

підвищувати заробітні плати та покращувати умови праці. 

2) зниження єдиного соціального внеску

З 1 січня 2016 року ставка єдиного соціального внеску була знижена з 

34,7% до 22%. Це обов'язковий платіж до системи державного соціального 

страхування, що складається з 4-х відрахувань: до Пенсійного фонду, до фонду 

страхування на випадок безробіття, із тимчасової втрати працездатності, від 

нещасних випадків на виробництві. Цей крок був здійснений для того, щоб 

роботодавці могли спрямувати заощаджені кошти на підвищення заробітних 

плат працівників та інвестувати в розвиток власних підприємств. 

3) підвищення мінімальної заробітної плати

У результаті зниження ЄСВ не всі підприємці спрямували вивільнені 

кошти на збільшення заробітних плат персоналу чи на розвиток власних 

підприємств. Аби пришвидшити процес росту заробітних плат, урядом України 

у 2017 році було ухвалено рішення підвищити мінімальну заробітну плату. І в 

такій галузі як сільське господарство, де значна частка працівників отримує 

«мінімалку» та інколи частину в конверті, цей крок дав поштовх до підвищення 

середньої заробітної плати та її детінізації. 
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Незважаючи на позитивну динаміку зростання, середня заробітна плата в 

сільському господарстві значно нижча від середньоукраїнської місячної 

зарплатні. 

Рисунок 1 – Динаміка заробітної плати в Україні, дол.США/місяць [6] 

Відставання оплати праці в сільському господарстві скорочується щороку 

в порівнянні до середньонаціональних показників. Цю динаміку можна 

побачити на графіку нижче. 

Механізація та автоматизація виробничих процесів у сільському 

господарстві скорочує потребу підприємств у низькокваліфікованих 

робітниках, натомість підвищує потребу в спеціалістах середньої та високої 

кваліфікації. Дефіцит кадрів відчувається на всіх ланках виробництва. Однак, 

якщо на посади, які вимагають низького рівня професіоналізму, ще можна 

знайти кандидатів, то за кваліфікованих спеціалістів ведеться запекла боротьба 

серед підприємств. Відповідно, компанії, намагаючись вибудувати професійну 

команду, готові платити більше наявним професіоналам та переманювати 

інших вищою заробітною платнею та кращими умовами праці. Така ситуація 

сприяє швидкому скороченню відставання заробітної плати в сільському 

господарстві від інших галузей. 

Динаміка заробітної плати , дол. США/місяць

Середньоукраїнська У сільському господарстві
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Рисунок 2 – Динаміка перевищення середньої української ЗП над 
заробітною платою у сільському господарстві [6] 

На основі проведених досліджень, можна зробити висновок, що, не 

зважаючи на недосконалість сучасної системи оплати праці в сільському 

господарстві, все-таки спостерігається позитивна тенденція збільшення рівня 

заробітної плати по відношенню до середньоукраїнської зарплати. Це, в свою 

чергу, означає, що з масовою організацією фермерських (селянських) 

господарств аграрна економіка має можливість стати антимонопольною та 

конкурентноздатною. Фермерські господарства спроможні збільшити 

виробництво і поповнити торгівлю продуктами харчування і тим самим 

зробити вагомий внесок у вирішення національної продовольчої проблеми. 
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У статті визначено сутність та форми фінансового забезпечення бюджетних 

установ, а також розроблено рекомендації щодо його удосконалення в 

сучасних умовах.  

Ключові слова: бюджетна установа, фінансове забезпечення, кошторисне 

фінансування, спеціальний фонд бюджетних установ, фінансовий контроль. 

Постановка проблеми.  Бюджетні устaнови є юридичними особaми, які 

нaдaють немaтеріaльні послуги для зaдоволення соціaльних, культурних тa 

інших потреб суспільствa. Вони є мaтеріaльною гaрaнтією реaлізaції 

нaйвaжливіших конституційних прaв громaдян (нa освіту, медичне 

обслуговувaння, соціaльне зaбезпечення тощо). Тaкі устaнови є 

некомерційними, тобто основною метою їх діяльності є нaдaння послуг 

нaселенню крaїни, a не отримaння прибутку. 

Процес фінансування бюджетних устaнов відбувається зa рaхунок коштів 

що надходять із держaвного тa місцевих бюджетів, які в свою чергу нaдaються 

їм нa основі зaтвердженого кошторису. Проте нa сьогоднішній день можна 

спостерігати як більшість бюджетних зaклaдів мають в своєму розпорядженні 

низький рівень фінaнсувaння, відсутність грошових коштів для оновлення 

мaтеріaльно-технічної бaзи. Обмеженість джерел формування коштів та 

жорстка регламентація за їх використанням здійснюють негативний вплив на їх 
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роботу. У зв’язку з цим існує об’єктивна потреба у збільшенні рівня 

ефективності коштів, що використовує бюджетна організація. Також в ситуації 

обмеженості державних ресурсів дане питання набуває особливого значення 

саме тому покращення фінансового забезпечення є актуальним і потребує 

подальшого вивчення.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних науковців 

питання забезпеченості бюджетних організацій коштами займає окреме місце і 

є можливість зустрічати його  в роботах наступних вчених: С. А.Буковинський, 

О. П. Кириленко, В. М. Опарін, К. В. Павлюк, О. Р. Романенко, Л. Д. Сафонова, 

О. О. Чечуліна, С. І. Юрій, Боголіб Т. М., Бумбар Г. І., Волкова Н. В., 

Даниленко Л. І., Затонацька Т. І. та інших. Здобутки вищезгаданих науковців  

це досить серйозний вклад  в теорію, методологію та практику здійснення 

фінансування різних галузей бюджетної системи, і таким же чином до  питань 

які пов’язані із поліпшенням  матеріального становища. Цілком правильною є 

думка, проте що в сучасній спеціальній літературі України проблема із 

фінансуванням бюджетних закладів розглядалась науковцями тільки в межах 

деяких напрямків господарських процесів в яких знайшли застосування тільки 

ті або  інші форми чи методи. Але, варто зауважити,недостатньо на мій погляд, 

розглянутий рівень висвітлення питання економічної суті власне процесу 

здійснення фінансування загальнодержавних інтересів, відсутність єдиної 

думки з приводу форм та методів реалізації забезпечення бюджетних установ, 

мало дослідженим також є завдання здійснення реформ бюджетного 

фінансування в умовах ринку. 

Мета та завдання. Завдання та ціль складається в висвітленні сутності 

процесу фінансового забезпечення бюджетних установ та організацій, а також у 

визначенні  форм та методів фінансування та дослідженні напрямків 

покращення його здійснення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В узгодженні із Бюджетним 

кодексом України бюджетні установи та організації – це органи державної 

влади та місцевого самоврядування,  також це організації, які були утворені в 
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порядку що відповідає законодавству та в повній мірі знаходяться на їхньому 

утриманні за рахунок відповідних фінансових джерел. 

В наш час ефективне здійснення функціонування установ та організацій 

бюджетної сфери є актуальним і значущим, у зв’язку з тим що вони утворені 

державою з метою здійснення соціальних, культурних, освітніх, наукових та 

інших цілей з приводу охорони здоров’я, розвитку фізичної культури а також 

спорту, задоволення потреб громадян, захисту прав, законних інтересів 

громадян і організацій, розв’язання неузгодженостей , забезпечення юридичної 

допомоги, в тому числі за різним напрямками, які мають на меті в кінцевому 

підсумку отримання соціальних благ. Досягнення намічених планів 

невідбудеться якщо не буде якісного фінансування бюджетних установ та 

організацій. За визначенням В. Федосова, забезпечення фінансовими ресурсами 

являє собою розгалуження фінансово-кредитного механізму, а також систему 

знаходження можливостей для фінансового забезпечення розвитку економічної 

та соціальної сфер суспільства. Можна зустріти практично три його види: 

самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування.  

Н. Карпишин переконує у тому, що у своїй роботі ринкові учасники 

нечасто застосовують виключно певну форму фінансування, але здебільшого в 

своїй практичній діяльності поєднують різні форми. Здебільшого учасники 

економічних відносин утворюють власний спосіб до фінансування, в якому і 

знаходять своє визначення склад і структуру джерел фінансового забезпечення 

та певні форми руху грошових засобів [4, с. 28]. 

В практичній реалізації роботи бюджетних установ найбільше знаходять 

поєднання наступні варіанти фінансування: бюджетне фінансування, 

самофінансування, благодійництво та спонсорство. 

Але здебільшого найсуттєвішим джерелом для фінансування бюджетних 

установ та організацій є ресурси державного та місцевих бюджетів, в той же 

час, кошти, що були отримані з інших джерел, – зберігають за собою як 

додаткові ресурси. Тому у вигляді головної форми фінансування бюджетних 

установ постає фінансування за рахунок державного та місцевого бюджету. 
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Згідно із тлумаченням яке дає вітчизняна енциклопедія бюджетному 

фінансуванню: це – надані в неповоротному напрямку кошти, із державного чи 

місцевого бюджету на видатки, які безпосередньо повязані з функціями прямо 

передбаченими державою для їх виконання. 

О. Василик наголошував на тому, що бюджетне фінансування — це в 

першу чергу надання фінансових коштів  юридичним особам в безоплатній 

формі а також у вигляді інвестицій на потреби розвитку та обслуговування 

існуючих активів, джерелом яких виступає державний бюджет. 

У процесі розгляду даних питань згаданими вченими можливо дійти 

висновку, що бюджетне фінансування – здійснюється як складова фінансового 

забезпечення, та полягає надходженні грошових ресурсів на утримання 

закладів, установ і організацій,а також на здійснення передбачених програм та 

заходів із відповідного  бюджету. 

Постаючи у вигляді інструменту виконання бюджету,фінансування 

опирається на слідуючих наукових  принципах: 

1) плановість – видатки , що планує здійснити держава закріплено у

відповідних документах; 

2) цільове спрямування коштів – грошові ресурси можуть відпускатись

лише на суворо визначені цілі; 

3) безповоротність та безвідплатність – ґрунтуються на досягненні

необхідних суспільству результатів при мінімальних витратах; 

4)фінансування в міру виконання планів – обсяг видатків повинен мати

співставлення до ціляей що були заплановані; 

5)фінансування бюджетних установ відбувається з використанням

нормативів в залежності від предметної сфери ; 

6) здійснюється контроль за витрачанням коштів[2, с. 331].

Бюджетний механізм функціонує завдяки пов’язаними з його 

фінансуванням формами та методами. Згідно із вітчизняною економічною 

літературою існують наступні форми бюджетного фінaнсувaння: 

1) бюджетні інвестиції – як правило відбуваються як фінaнсувaння

кaпітaльних вклaдень, проектного фінaнсувaння озвученого інвестиційного 
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проекту тa придбaння чaстки aкцій чи прaв з метою учaсті в діяльності по 

управлінню підприємством; 

2) бюджетні кредити – передбачають надання ресурсів з бюджету  

підприємництву нa поворотній і плaтній основі; якісно відрізняються від 

звичайних бaнківських кредитів нижчим рівнем відсоткових стaвок та 

лояльнішими умовами; 

3) кошторисне фінaнсувaння, передбачає надходження aсигнувaнь нa 

основі спеціaльного документу – кошторису, здійснюється на безповоротному і 

безоплaтному порядку (прогрaм, зaходів) з надання їм цільового признaчення 

також відбувається поділ на період фінансування; 

4) держaвні трaнсферти – це невідплaтні й безповоротні плaтежі з бюджету 

юридичним і фізичним особaм, які не признaчені для придбaння товaрів чи 

послуг, нaдaння кредиту aбо нa виплaту непогaшеного боргу [8, с. 100]. 

Серед форм бюджетного забезпечення найбільшпоширеною є кошторисне 

фінансування, суть якого полягає в переданні бюджетних грошових коштів 

організаціям і установам соціально-культурної сфери, а також оборони й 

управління в межах, що передбачають їх кошториси доходів і витрат. 

Процес кошторисного забезпечення відбувається за принципом об’єднання 

грошових коштів, що були отримані з двох основних джерел надходження. 

Перший з них – це фінансові ресурси, що надійшли завдяки механізму 

бюджетного фінансування, суть його визначається в односторонній передачі 

коштів – від державного бюджету безпосередньо до господарюючих субєктів. 

Об'єм цих надходжень знаходить відображення в загальному фонді кошторису 

бюджетної установи чи організації. 

Другий – це грошові надходження, що були залучені за рахунок власної 

некомерційної діяльності, яка проводиться бюджетною установою самостійно. 

В даному випадку фінансові відносини можуть  виникати між власне 

бюджетною установою і підприємствами а також фізичними особами,  отримані 

кошти відображають у спеціальному фонді кошторису. 

Виходячи із свідчень практики, за рахунок загального фонду бюджетні 

установи можуть в повному обсязі забезпечити витрати, що пов’язані із  
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видатками  на виплату заробітної плати, стипендій, оплату комунальних послуг, 

та придбання продуктів харчування. Проте в ситуації недостатності або взагалі 

повної відсутності бюджетних асигнувань для утримання матеріально-технічної 

бази  призводить фактично до повного фізичного та морального зносу техніки, 

обладнання та устаткування, шо є в наявності. 

В такій ситуації процес стабілізація витрат за допомогою методів, які 

спрямовані лише на економію коштів не дасть бажаного ефекту. Досвід 

розвинених країн показує, що необхідним є щорічне збільшення витрат. А в 

умовах обмеженості грошових надходжень та мінімальних нормативах  

фінансування із бюджету дійти його досягнення можна методом залучення  

позабюджетних джерел фінансування, які в наш час набувають поширення про 

цей факт свідчить тенденція до зростання питомої ваги спеціального фонду в 

загальній сумі видатків. 

Також до додаткових джерел фінансування для бюджетних установ 

можуть бути віднесені надходження з діяльності утворених на їхній базі 

окремих підрозділів, яке прописано у статуті. Для прикладу даних такою 

структурою, для освітніх закладів, може бути підсобні господарства (теплиці, у 

яких вирощується розсада овочів і квітів, зоокуточки, в яких розводяться 

акваріумні рибки) або навчально-виробничі майстерні, де можуть бути 

виготовлені меблі, інструменти, інвентар, іграшки. Також це може бути 

навчально-методичні, консультаційні, спортивні центри, курси тощо [6, с. 190]. 

Джерелом поповнення спеціального фонду може послужити також 

введення в експлуатацію площ будівель, які фактично не використовуються у 

звязку із відсутністю ресурсів необхідних для проведення їх капітальних та 

поточних ремонтів. 

Також джерелом самофінансування установ та організацій може бути 

допомога отриманавід спонсорів та меценатів. Але розвиту спонсорських 

зв’язків, пошукові меценатів,та отриманню інших позабюджетних надходжень 

коштів в Україні утримується податковою політикою, яка займається 

реалізацією лише фіскальних функцій, а також неплатоспроможністю частини 
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підприємницьких структур та малим рівнем добробуту серед  

населення країни. 

Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день в Україні відсутні 

фінансові стимули необхідні для здійснення спонсорських акцій. Для того щоб 

зробити пожертвування установам та добродійним організаціям, які 

направляють частину коштів для потреб освіти, здоров’я, необхідно створити 

сприятливі умови. Перша з яких – звільнення благодійних внесків від 

податкового навантаження. Друга  – меценати-засновники повинні мати 

можливість здійснення контролю за коштами які вони внесли. З практики 

зарубіжного досвіду відомо, що для цього добре підходить така організаційно-

правова форма, як благодійний фонд. 

Також відомі приклади покращення фінансового забезпечення бюджетних 

установ не лише за рахунок пошуку додаткових джерел, але й методом 

ефективного використання наявних ресурсів. Для цього операції з фінансовими 

ресурсами мають підлягати ефективному фінансовому контролю. 

З визначення фінансового контроль – це комплекс заходів, які вживають 

органи державної влади всіх рівнів, та спеціально створені установи, з метою 

забезпечення законності та ефективності формування, володіння та 

використання фінансових ресурсів та захисту інтересів учасників 

правовідносин, а також для досягнення цілей у сфері фінансів [3, с. 42]. 

Фінансовий контроль виступає, як, засіб зв’язку між фінансовим 

плануванням та обліком, а з іншого – передумовою здійснення фінансового 

аналізу та його регулювання. Також він надає можливість  запобігти нецільовому 

використанню коштів, неправомірному списанню цінностей, проведенню пере 

виплат, що виникають через завищення обсягу та цін при здійсненні закупівель, 

заниження вартості існуючих активів. Збережені впровадженням ефективного 

контролю кошти можна використати для компенсаційних та заохочувальних 

виплат працівникам, проведення ремонтних робіт, матеріально-технічне 

забезпечення установи та інше. Але для досягнення цих фінансовий контроль 

має бути ефективно організований на державному рівні. 
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Для розвитку контролю в Україні, окрім, проблем з інституціональною 

структурою, значний вплив також спричиняють теоретична та методична бази, 

з їм присутніми недоліками в організації контрольного процесу. Одна із 

проблем, яку можна спостерігати у системі фінансового контролю  те, що 

покищо не існує єдиного підходу і чіткого переліку бюджетних правопорушень, 

у зв’язку з чим виникає вільне трактування даного визначення,  з одного боку, 

контролюючими органами, та підконтрольними суб’єктами з іншого.           

В законодавстві згадується лише поняття «бюджетне правопорушення», 

Яке часто робить неможливим використання стягнень та покарань до 

правопорушників, крім цього не існує механізму за допомогою якого можна 

визначити рівень відповідальності за бюджетні правопорушення. 

Тому, важливим буде допрацювання даного положення про 

відповідальнстьі за порушення фінансової дисципліни. Для реалізації цього 

рішення на практиці потрібно створити  відповідний правовий акт, в якому 

була б розміщена повна суть терміну «бюджетне правопорушення», а також їх 

перелік, види та відповідальність. Це дасть можливість покарання осіб, 

відповідальних за фінансові злочини. 

Також необхідно розробити систему чіткого поділу повноважень 

контролюючих органів, оскільки практично існує дублювання виконуваних 

ними функцій. Крім цього, існує проблема нерівномірності здійснення 

контрольних дій коли окремі напрямки державних фінансів контролюються 

занадто, проте в інших майже він відсутній. Це безпосередньо може 

перешкоджати основній діяльності установ. Для виконання поставленого 

завдання варто розмежувати функції і повноваження контрольних органів, 

дійти визначення їх основних завдань, регламентувати їх відносини, визначити 

відповідальність посадових осіб та затвердити це законодавчими актами. 

Важливим буде, також врегулювати кількість суб’єктів, контролюючих 

використання бюджетних коштів, з умовою, що витрати на їх утримання 

повинні себе підтверджувати. Описані вище заходи покликані виявляти 

порушення у використанні коштів, ефективніше, в плані затрат  та вчасно їх 

ліквідовувати, тобто поліпшити фінансове забезпечення установ та організацій . 
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В Україні фінансовий контроль представлений більше  у вигляді 

поточного. В переважній більшості знаходить застосування, виключно, як засіб 

силового впливу на господарюючі субєкти усіх форм власності. В противагу 

цьому досвід розвинутих країн довів ефективність іншого підходу: контроль не 

заради контролю, а контроль в складі механізму ефективного управління. 

Державний контроль, не повинен обмежуватись лише перевіркою законності та 

цільовим використанням коштів; головною проблемою органів фінансового 

контролю є те, що вони фіксують допущені порушення, тоді як їх потрібно 

передбачати й попереджати. 

Тому, в сучасних умовах переходу до ринкових відносин дедалі важливішу 

роль відіграє превентивний фінансовий контроль. Він здійснюється на етапі 

розгляду i прийняття рішень з фінансових питань. У зв’язку з цим доцільно 

було б залучати органи державної фінансової інспекції до здійснення 

попереднього контролю на стадії формування кошторисів доходів і видатків 

бюджетних установ, або уповноважити фінансові органи та органи Державної 

казначейської служби здійснювати, крім поточного, ще й попередній контроль 

за формуванням фінансових ресурсів бюджетних установ та організацій  

Для забезпечення відповідними органами оперативного контролю за 

цільовим, повним та раціональним використанням коштів бюджетними 

установами необхідна повна інформація, яку отримують за допомогою даних 

бухгалтерського обліку. Показники обліку служать для проведення 

усестороннього аналізу з метою вибору ефективних методів бюджетного 

фінансування, уникнувши при цьому можливих ризиків. 

На сьогоднішній день більшість бюджетних установ використовує для 

ведення електронного обліку програми Excel та Word. Проблемою є те, що 

жодна із вказаних програм не дає можливості вести бухгалтерський облік як 

систему: на їх базі можливо лише виконання певних функцій (формувати 

аналітичні показники і документи, відображати господарські операції, 

планувати доходи і видатки тощо не як систему, а як окрему операцію). 

Звичайно, для управління та контролю бюджетними установами цього 

недостатньо. 
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З метою більш раціонального використання фінансових ресурсів 

бюджетними установами необхідним є удосконалення технології обліку й 

опрацювання економічної інформації, представлення її у систематичному, 

повному вигляді для прийняття управлінських рішень. Такі зміни у технології 

вимагають застосування нових знань, сучасних методів, що на даному етапі 

можливо при впровадженні автоматизованих інформаційних технологій, що 

дозволяють не тільки зменшити об’єм часу на обробку економічної інформації, 

але й сприятимуть підвищенню якісного рівня всього облікового процесу, 

використанню в повному обсязі наявного ресурсу бюджетних установ.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Для виконання своїх 

функцій та поставлених завадань, бюджетною установою, важливе місце 

посідає фінансове забезпечення їх діяльності. В ролі складової частини 

фінансово-кредитного механізму забезпечення може виконуватись в трох 

формах: самофінансування, кредитування та бюджетне фінансування. Основне 

місце в процесі фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ 

займає бюджетне фінансування, що в своїй суті проявляється у вигляді 

безповоротного надходження коштів власне із державного (місцевого) бюджету 

на витрати, що пов’язані безпосередньо із здійсненням державних замовлень, 

реалізацією державних програм, утримання державних організацій та установ. 

Важливо зазначити, що посеред інших форм бюджетного фінансування 

найчастіше на практиці зустрічається кошторисне фінансування, яке за своїм 

призначенням реалізує виділення коштів із бюджету бюджетним установам та 

організаціям для реалізації програм які передбачені їх кошторисом надходжень 

і витрат.В якості утворюючих елементів кошторису виступають загальний та 

спеціальний фонди. В загальному фонді здійснюється відображення асигнувань 

з бюджету, яких власне вистачає на покриття поточних видатків. Виходячи з 

цього доречним шляхом для здійснення діяльності бюджетних установ повинно 

бути залучення власних коштів, тобто наповнення спеціального фонду. Для 

його реалізації можливе використання доходів спеціальних структурних 

підрозділів, що створені на їх базі, а також повне використання існуючих 



278 

приміщень і використання допомоги спонсорів. Орім поповнення спеціального 

фонду, можливе, покращення фінансового забезпечення, яке досягається за 

рахунок нівелювання зловживань з уже наявними фінансовими ресурсами та 

збільшення ефективності їх використання, для реалізації вище сказаного 

вважається за потрібне поліпшити контрольні дії за утворенням коштів та їх 

подальшою реалізацією. Також, важливим напрямком  покращення державного 

контролю є допрацювання існуючого законодавства яке повинно бути 

направлене на більш чітке,зрозуміле і обґрунтоване визначення поняття 

бюджетного правопорушення, а також важливо зазначити як необхідне власне 

сам перелік порушень, а також міру відповідальності за кожне із них, що у 

свою чергу покликане унеможливити уникнення винних осіб від передбачених 

покарань.Важливо зазначити, що з метою відсутності дублювання своїх 

функцій потрібно досягнути їх чіткого розподілу. Також, попередній контроль, 

може сприяти попередженню правопорушень у сфері діяльності бюджетних 

установ. Розповсюдження автоматизованої системи обліку, що ґрунтується на 

сучасних програмних продуктах сприятиме більш якісному контролю за 

формуванням і використанням коштів, підвищенням ефективності 

фінансування та економії ресурсів.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 

Будь-яке підприємство, незалежно від її організаційно-правової форми та типу 

діяльності, надає своїм працівникам грошові кошти у підзвіт. Насамперед, 

готівка використовується для оплати наступних витрат: для купівлі квитків, 

плата за проживання та інше. Працівники, що відправляються у відрядження, 

так само отримують добову допомогу. До того ж, працівникам може 

знадобитися готівка для придбання канцелярських товарів та певних 

матеріальних цінностей, виконаних робіт та послуг. 

Ключові слова: підзвітна особа, аванс, відрядження, добові, облік. 

Постановка проблеми. Розширення величини внутрішнього ринку, 

входження українських суб'єктів господарювання на ринки зарубіжних країн, 

збільшення спектру бізнес-процедур та бізнес-операцій, виникнення новітніх 

технологій, що супроводжують платіжні процеси, зокрема безготівкова форма 

та різні прояви швидкого розвитку країни не тільки зменшили, але й підвищили 

цінність контактів між посадовими особами підприємств та вищими 
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посадовими особами різних господарюючих суб'єктів, включаючи іноземних 

між собою, але й дали можливість ефективної купівлі товарів (робіт, послуг) 

для грошових та безготівкових операцій на ринку.  

Усе це позначилося не лише на збільшенні величині розрахунків з 

підзвітними особами певних суб'єктів господарювання, але й серйозно  

ускладнило їх. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань обліку 

розрахунків з підзвітними особами присвячені наукові праці наступних вчених: 

М. Д. Білик, Л. П. Кулаковська, І. І. Сахарцева, В. В. Сопко, Л. К. Сук,  

П. Л. Сук, В. І. Єфімєнко, В. М. Костюченко. 

Мета дослідження. Проаналізувати послідовність організації обліку 

розрахунків з підзвітними особами на підприємстві та їх відображення у 

бухгалтерському обліку. 

Виклад основного матеріалу. У процесі господарської діяльності 

підприємства повинні надавати готівку працівникам підприємства за рахунок 

витрат. У такому разі утворюються розрахункові взаємовідносини з 

підзвітними особами. Виплати  відповідальним особам займають широкий 

спектр операцій з готівкою, розрахунками, купівлею цінностей, 

оподаткуванням та інше. Через те ця частина бухгалтерської роботи вимагає 

суворого додержання діючих норм і оформлення потрібних документів.  

З метою узагальнення обліку розрахунків з підзвітними особами та більш 

раціонального використання їх в процесі управління діяльності підприємства 

ведеться синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами. Інформація про 

облік розрахунків з підзвітними особами відображається у робочому плані 

рахунків на синтетичних рахунках.  

Гроші у підзвіт видаються на затрати, купівлю різних матеріалів, 

господарські, поштові та інші затрати. Водночас потрібно дотримуватись 

вставлених діючих норм регулювання грошового обігу.  

Відповідальними особами є працівники даного підприємства, які одержали 

кошти у підзвіт на майбутні витрати відповідно до розпорядження (наказу) 



281 

керівника підприємства. Має бути складений та затверджений список осіб 

наказом керівника, які мають право на отримання грошей в підзвіт для 

господарських потреб [1]. 

Розрахунки з підзвітними особами відносяться до розрахунків 

підприємства з поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з 

підзвітними особами ведеться на рахунку 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами» субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».  

Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на 

активно-пасивному субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами». По 

дебету рахунка 37 відповідно субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними 

особами» відображаються суми, видані під звіт, а також, відшкодування 

перевитрат, тобто погашення кредиторської заборгованості. По кредиту 

субрахунку 372 відображають списання підзвітних сум, яке може відбуватися 

шляхом повернення грошей в касу, віднесення на витрати виробництва, 

оприбуткування придбаних матеріальних цінностей [3]. 

Найбільше грошей під звіт видають на службові відрядження. Аванс 

підзвітній особі видається в розмірі, необхідному для здійснення запланованої 

діяльності, і лише у випадку, коли підзвітна особа не має заборгованості за 

раніше виданими сумами. Авансовий платіж видається на підставі отримання 

готівки або заробітної плати, якщо здійснюється видача грошових коштів 

декільком особам одночасно [1]. 

Розрахунок авансу у відрядженні здійснюється відділом бухгалтерського 

обліку, виходячи з видів витрат, які, як очікується, понесе працівник. 

Забороняється відправляти у відрядження або надавати працівникові аванс, 

якщо їм не повернуто кошти, витрачені на попередню поїздку. На кожен день 

відрядження в Україні добові виплачуються в межах встановлених норм 

(сьогодні – 417,30 грн., але не більше як 0,1 розміру мінімальної заробітної 

плати).  

При визначенні кількості днів для виплати добової допомоги, день 

відправлення та день прибуття враховуються як два дні. Невикористану суму 

необхідно повернути касирові.  
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Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з підзвітними 

особами (відрядження працівника в межах України) представлена у (табл. 1). 

Таблиця 1 – Типова кореспонденція з обліку розрахунків з підзвітними 

особами (відрядження працівника в межах України) 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 
Видано аванс на відрядження підзвітній особі в 
межах України 

372 301

2 Визнано витрати на відрядження 91(92,93,23) 372

3 
Повернено підзвітною особою невикористану 
суму 

301 372

У випадку використання корпоративних пластикових міжнародних 

платіжних систем, повернення невикористаних суми коштів здійснюється не 

пізніше десяти робочих днів, а з належної причини, з дозволу керівника, 

двадцяти робочих днів [2].  

Термін відрядження за кордон не може перевищувати 60 календарних днів. 

Термін ділової поїздки працівників, відправлених за кордон за 

зовнішньоекономічними договорами на встановлення, введення в 

експлуатацію, технічне обслуговування, проектування, проектування та 

обстеження, будівництво не повинен перевищувати одного року [2]. 

Підприємство, що направляє працівника на відрядження за кордон, надає 

його кошти у валюті країни відрядження або у вільно конвертованій валюті у 

вигляді авансу на поточні витрати відповідно до вимог НБУ щодо експорту 

іноземної валюти за кордон. Добові витрати під час відрядження за кордон 

сьогодні становлять 80 євро. 

Працівник повинен бути ознайомлений з розрахунком авансового платежу, 

виданого йому. Добові витрати на поїздку за кордон відшкодовуються за кожен 

день подорожі, включаючи день відправлення та прибуття.  

Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з підзвітними 

особами (відрядження працівника за межами України) представлена у (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Типова кореспонденція з обліку розрахунків з підзвітними 

особами (відрядження працівника за межами України) 

№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 
Видано аванс на відрядження підзвітній особі в 
межах України 

372 302

2 Визнано витрати на відрядження 91(92,93,23) 372

3 Повернено підзвітною особою невикористану суму 372 302

Сума потрачених грошових коштів (залишки коштів, що перевищують 

суму передбачену на відрядження), має бути повернена касирові працівником 

або віднесена на потрібний  рахунок підприємства  в грошових одиницях, в 

яких авансовий платіж був наданий. 

Грошові кошти у підзвіт даються на купівлю певних матеріалів, поштових 

та інших затрат. Водночас необхідно дотримуватися чинних норм регулювання 

грошового обігу.  

Авансовий платіж видається на підставі отримання готівки або заробітної 

плати, якщо ви видаєте гроші декільком особам одночасно. Підзвітні особи 

зобов'язані повернути в бухгалтерію підприємства невикористаний залишок 

коштів, які були виданні на: придбання сільськогосподарської продукції, 

продукцію вторинної сировини, та для всіх інших виробничих (ділових) потреб. 

Грошові кошти від підприємства до відповідальної особи видаються 

готівкою для відрядження та вирішення виробничих питань у цій діловій 

поїздці (у тому числі для придбання сільськогосподарської продукції та 

підготовки вторинної сировини від населення [2]. 

Висновки. Отже, підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що 

розрахунки з підзвітними особами - це велике коло операцій з готівковими 

коштами, розрахунками, купівлею матеріальних цінностей, оподаткуванням 

тощо. Тому здійснення цієї частини облікової роботи є важливою сферою 

управління та контролю на підприємстві, яка вимагає детального вивчення та 

аналізу.  
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ 

У статті розглянуто поняття аудиту ефективності, наведено основні 

завдання аудиту ефективності формування фінансових резервів. Розглянуто 

основні відмінності аудиту ефективності та фінансового аудиту. Наведено 

етапи проведення аудиту ефективності формування фінансових резервів. 

Ключові слова: аудит, ефективність, процедури, фінансові резерви, ресурси. 

У більшості розвинених країн аудит є ефективним інструментом, який 

спрямований на підвищення рівня довіри до фінансової звітності вітчизняних 

підприємств. У сучасних умовах, коли зростає рівень інвестицій, постає 

необхідність у проведенні аудиту ефективності.  

Фінансові резерви – це особлива форма фінансових ресурсів, що 

відокремлена суб’єктом господарювання на випадок виникнення 

непередбачуваних витрат і специфічних потреб, зумовлених необхідністю 

ліквідації негативних наслідків випадкових подій і обставин. Проведення 

аудиту ефективності формування фінансових резервів є надзвичайно важливим, 

тому що від того як буде сформовано фінансові резерви і в якому обсязі, 

залежить ефективність функціонування підприємства на випадок виникнення 

непередбачуваних обставин. 

Метою статті є дослідження теоретичних положень здійснення аудиту 

ефективності формування фінансових резервів. 
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Питання пов’язані з проведенням аудиту ефективності формування 

фінансових резервів розглядалися у працях Д.В. Єременко, Є.В. Мниха,  

М.О. Никонович, О.А. Петрик, в частині трактування резервів у роботах  

Ю.А. Вериги, Ж.В. Загоруйко, М.М. Орищенко та змісту аудиту ефективності 

присвячені окремі публікації Є.І. Іванової, Є.В. Мниха, А.М. Саунина. 

Аудит – це перевірка фінансової звітності та даних бухгалтерського 

обліку, яка спрямована на висловлення незалежної думки аудитора щодо 

підтвердження достовірності наведених даних та відповідність їх у всіх 

суттєвих аспектах нормативно-правовим актам.   

На сьогодні більшість підприємств не формують фінансові резерви, хоча 

це може негативно позначитися на їх діяльності. У випадку, якщо фінансові 

резерви формуються на підприємстві, то для аудитора важливим є 

встановлення правильності їх розміру та ефективність формування. Саме тому 

проведення аудиту ефективності формування фінансових резервів є 

актуальним. Його особливістю є те, що він синтезує в собі фінансовий аудит і 

економічний аналіз і може бути визначений як оцінка менеджменту 

підприємства. 

Аудит ефективності — це форма фінансового контролю, яка спрямована на 

визначення ефективності використання коштів для реалізації запланованих 

цілей та встановлення факторів, які цьому перешкоджають. Аудит ефективності 

здійснюється з метою розроблення обґрунтованих пропозицій щодо 

підвищення ефективності використання коштів у процесі виконання 

поставлених цілей. 

Переваги аудиту ефективності перед фінансовим аудитом полягають у 

концентрації на результатах діяльності, формулюванні відповідей про те, що 

було, і те, чого не було досягнуто, забезпеченні коментарів щодо якості. 

Недоліком є більш широкий масштаб, тобто необхідність врахування крім 

внутрішніх, ще й зовнішніх доказів та фактів [1, c. 58]. 

Використання аудиту ефективності є дієвим засобом визначення 

результативності прийнятих управлінських рішень, що у підсумку визначає 

ефективність функціонування всього підприємства. Завдяки проведенню аудиту 
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ефективності можливо отримати повну інформацію щодо всіх зобов’язань і 

фінансових ресурсів у кожний період часу, що дозволить забезпечити 

необхідний рівень фінансового контролю над розподілом ресурсів і 

мінімізувати можливості виникнення непередбачених негативних тенденцій [4]. 

Процес організації та проведення аудиту ефективності дещо подібний до 

аналогічного процесу фінансового аудиту. Проте, аудит ефективності, на 

відміну від традиційного фінансового аудиту, дозволяє отримати незалежну 

думку за результатами оцінки інформації щодо рівня ефективності 

використання фінансових ресурсів при виконанні поставлених цілей, виявлення 

чинників, які перешкоджають досягненню максимального результату та 

обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності використання 

фінансових ресурсів. 

Основні відмінності аудиту ефективності від фінансового аудиту 

полягають в наступному: 

 аудитори мають більш широке поле для дослідження, власних висновків 

та інтерпретацій; 

 критерії оцінки чітко не визначені, а аудитор працює та формує свою 

думку «знеособлено»; 

 докази є швидше переконуючими, ніж безапеляційними; 

 звіти мають більш дискусійний характер, а сам процес аудиту – менш 

формалізований [4]. 

Процес організації та проведення аудиту ефективності багато в чому 

подібний до аналогічного процесу фінансового аудиту. Етапи проведення 

аудиту ефективності відображаються в таблиці 1. 

Кожен етап проведення аудиту ефективності включає ряд послідовних дій, 

результати яких оформлюються відповідними документами. Таким чином, 

характерною вимогою до аудиту ефективності є те, що він не повинен 

концентруватися цілком на критичних зауваженнях, а бути, перш за все, 

конструктивним.  

При здійсненні аудиту ефективності формування фінансових резервів є 

надзвичайно важливим питання за рахунок яких ресурсів були сформовані 
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резерви. Наприклад, підприємства Великобританії формують резерви із 

прибутку та власного капіталу. Нерозподілений прибуток, з одного боку, є 

резервом, а з іншого – основним джерелом їх фінансування. Формування 

резервів із капіталу відбувається через випуск акцій за ціною, вищою за 

номінал, і переоцінку основних засобів у бік підвищення. Важливим є те, що 

розмір резервного капіталу коливається в межах 10-40% від статутного 

капіталу, при цьому окремим підприємствам надається право призначати вищу 

межу [2, с. 39]. 

Метою аудиту ефективності формування фінансових резервів є здійснення 

оцінки досягнення запланованих показників, виявлення проблем у виконанні 

завдання та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання 

ресурсів. Основні завдання наведені на рис.1 [6, с. 159]. 

Таблиця 1 – Етапи проведення аудиту ефективності формування 

фінансових резервів [5] 

Етап Характеристика етапу 
1 2

1. Планування роботи
(вибір виду аудиту, 
котрий проводиться, 
визначення його  меж, 
розробка плану і 
програми проведення 
аудиту) 

Отримання всебічного розуміння діяльності, яка перевіряється 
(організації або програми), її цілей та дій; загальний огляд 
галузі аудиту, щоб ідентифікувати межі ризику, важливі для 
досягнення цілей аудиту; огляд основних систем, процедур і 
засобів контролю одиниці, яка перевіряється; ідентифікація 
галузей для дослідження і розвитку стратегічного плану 
аудиту; огляд відібраних ключових галузей і подій; підготовка 
звіту про результати вивчення об’єкту аудиту; визначення меж 
аудиту; остаточне визначення цілей аудиту; визначення 
критеріїв аудиту; підготовка програми проведення аудиту. 

2. Здійснення збору
інформації і фактичних 
даних для аудиту 
ефективності (збір 
інформації і доказів, 
виявлення фактів, 
представлення отриманих 
результатів) 

Деталізоване дослідження та аналіз даних аудиту 
ефективності; збір та дослідження фактичних даних аудиту; 
аналіз матеріалів інших аудиторських перевірок та результатів 
оцінки роботи; підготовка висновків за результатами 
аудиторської перевірки; підготовка рекомендацій; 
обговорення отриманих даних, висновків і рекомендацій з 
керівництвом об’єкту перевірки 

3.Складання і надання звіту 
за результатами аудиту 
ефективності (підготовка 
проекту звіту, узгодження, 
внесення на обговорення, 
надання звіту) 

Підготовка висновків за підсумками аудиту ефективності; 
підготовка звіту про результати аудиту ефективності; 
затвердження звіту; надання звіту в законодавчий орган, у 
вищі по відношенню до об’єкту аудиту органи управління або 
уряд 

4. Контроль за 
виконанням рекомендацій 
аудиту ефективності 

Огляд відповідей на рекомендації проведеного аудиту; збір та 
аналіз фактичних даних про виконання рекомендацій 
проведеного аудиту
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Під час аудиту ефективності формування фінансових резервів 

досліджуються: 

 ефективність здійснення фінансово-господарських операцій та

діяльності підприємства в цілому; 

 обґрунтованість планів та програм діяльності підприємства;

 наявність вузьких місць у правовому і адміністративному забезпеченні

виконання планів, які можна було б уникнути; 

 ступінь раціональності методів адміністративної та господарської

роботи; 

 доцільність та обґрунтованість здійснення певних операцій та робіт;

 якість виконання робіт, наданих послуг, придбаних товарів [6, с. 159].

Рисунок 1 – Основні завдання аудиту ефективності формування  

фінансових резервів 

Найбільш ефективно аудит ефективності формування фінансових резервів 

реалізується за допомогою застосування аналітичних процедур аудиту. У 

зв'язку з тим що час проведення аудиторської перевірки обмежений, а вартість 

робіт заздалегідь обумовлена в договорі із замовником, аудитор прагне вибрати 

Основні завдання аудиту ефективності формування фінансових резервів

 оцінка отриманих результатів та порівняння їх із запланованими;
 аналіз рішень, прийнятих у ході виконання бізнес-плану, на предмет їх

адекватності стратегічним цілям;
 перевірка доцільності та законності здійснення операцій;
 оцінка надійності і якості внутрішнього контролю;
 визначення дійсного фінансового стану підприємства;
 аналіз, оцінка повноти, своєчасності та економічності використання трудових,

матеріальних і фінансових ресурсів;
 встановлення фактів та рівня упущень і недоліків організаційного, нормативно-

правового і фінансового характеру, які негативно впливають на результати
діяльності;

 оцінка доцільності подальшого функціонування підприємства;
 підготовка пропозицій для користувачів аудиторського звіту щодо підвищення

ефективності управління діяльністю підприємства з метою усунення виявлених
недоліків і порушень та розробки шляхів більш раціонального і ефективного
використання ресурсів.
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найбільш ефективні аудиторські процедури. Застосування аналітичних 

процедур дає можливість підвищити якість і скоротити витрати часу на 

проведення аудиту. 

Аналітичні процедури ефективні тільки тоді, коли аудитор скептично 

ставиться до пояснень та неочікуваних результатів, наданих керівництвом 

компанії, і намагається отримати адекватні та надійні докази на їх користь. 

В ході аудиторської перевірки фінансової звітності зміст аудиторських 

процедур полягає в тому, щоб: 

 встановити розмір резервного капіталу, передбачений статутом

організації; 

 перевірити обґрунтованість його формування (наявність 

нерозподіленого прибутку); 

 перевірити відповідність величини резервного капіталу, відображеної в

бухгалтерському обліку та звітності, сумі, передбаченої статутом; 

 перевірити суму відрахування в резервний капітал, зроблений у звітному

році (якщо такі відрахування були); 

 перевірити суму зменшення резервного капіталу при прийнятті рішення

про направлення резервного капіталу на покриття збитків минулого року (якщо 

в попередньому році організація зазнала збитків і було прийнято відповідне 

рішення) [7, с. 6]. 

Аудит ефективності формування фінансових резервів відіграє важливу 

роль в системі фінансового контролю. Здійснення аудиту ефективності сприяє 

забезпеченню належного рівня фінансової дисципліни. Основною метою 

здійснення аудиту ефективності формування фінансових резервів є оцінка 

управлінських рішень, щодо використання усіх ресурсів підприємства з метою 

досягнення поставлених рішень та перспективного функціонування у 

майбутньому. Аудит ефективності є перспективним напрямом здійснення 

контролю, оскільки він спрямований не тільки на виявлення помилок, а й на 

здійснення оцінки управлінських рішень та ефекту від їх реалізації. 
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У роботі досліджено особливості побудови організаційно–інформаційної модель 

аналізу фінансової звітності підприємства, виокремлено проблематику аналізу 

фінансової звітності; окреслено фактори і причини, що його обумовили; 

обґрунтувано та розроблено заходт з мобілізації резервів та підвищення 

ефективності роботи підприємства, їх розділів та інших формувань. 

Ключові слова: дохід, організаційно–інформаційна модель, аналіз, фінансова 

звітність, результати діяльності. 
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Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його 

діяльності та форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю 

cтворювати необхідну суму доходу, або прибутку. У зв’язку з цим прибуток 

займає одне із важливих місць у системі комплексного економічного аналізу, 

оскільки на його основі оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності 

підприємства. 

Враховуючи те, що діяльність підприємства може бути не тільки 

прибутковою, а й збитковою, формуватися під впливом факторів внутрішнього 

і зовнішнього економічного середовища, тому в обліку і аналізі дають загальну 

оцінку фінансових результатів, які характеризуються системою абсолютних і 

відносних показників [2, c. 164]. 

Економічний аналіз розглядає питання вивченням економічних аспектів 

господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і 

причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з 

мобілізації виявлених резервів; підвищення ефективності роботи підприємства, 

їх розділів, інших формувань. Побудова організаційно–інформаційної моделі є 

способом формалізації аналізу фінансової звітності підприємства, доходів, 

витрат та фінансових результатів. Вона складається з шести взаємопов’язаних 

блоків, кожен з яких визначає процеси та явища, оціночні показники та 

зацікавлених суб’єктів аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. 

Розглянемо організаційно–інформаційну модель аналізу фінансової 

звітності підприємства. Аналіз господарської діяльності підприємства 

неможливий без визначення об’єктів дослідження, які впливають на фінансові 

результати діяльності підприємства. Необхідно зазначити, що, як і користувачі 

фінансової звітності підприємства, так і зацікавлені особи, що оцінюють 

діяльність підприємства мають різну мету, цілі та завдання аналізу. Наявність 

об’єктивної вихідної інформації, оперативне її збирання та обробка, вірне 

проведення відповідних аналітичних розрахунків допомагають виявленню 

причин негативних явищ та розробці заходів з оптимальної величини витрат та 

зростання відповідних доходів основної діяльності. Показники аналізу 

фінансової звітності, доходів, витрат та фінансових результатів можуть бути 
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абсолютними та відносними. До абсолютних показників відносяться показники 

обсягу: вартісні і натуральні та питомі показники. До відносних показників 

відносять показники структури, показники інтенсивності процесів та показники 

динаміки [7, c. 53]. 

Таблиця 1. Організаційно–інформаційна модель аналізу фінансової 

звітності 

1. Мета і завдання аналізу фінансової звітності
1 2 

1.1. Мета 1.2. Завдання 
Метою аналізу фінансової звітності є 
надання оцінки результатам господарської 
діяльності підприємства за звітний рік та 
його поточному фінансовому стану. 

1. Вивчення причинно-наслідкового 
взаємозв’язку між різними показниками 
виробничої, комерційної і фінансової 
діяльності дати оцінку виконанню плану з 
надходження фінансових ресурсів та їх 
використанню з метою покращання 
фінансового стану підприємства; 

2. Надання прогнозу можливих 
фінансових результатів, економічної 
рентабельності, виходячи з реальних умов 
господарювання і наявності власних та 
позикових ресурсів; 

3. Розроблення конкретних заходів,
спрямованих на більш ефективне 
використання фінансових ресурсів та 
зміцнення фінансового стану підприємства. 

2. Об'єкти і суб'єкти аналізу фінансової звітності
2.1. Об'єкти 2.2. Суб'єкти 

 активи в цілому та за видами; 
 власний капітал в цілому та за видами; 
 функції управління та прийняття рішень; 
 операції з визнання доходів, витрат та 

фінансових результатів; 
 чинники, що спричинили зміну 

економічного потенціалу; 
 чинники, що вплинули на фінансову 

стійкість та платоспроможність 
 чинники, що вплинули на рентабельність 

та ділову активність підприємства; 

 вищі посадові особи підприємства; 
 бухгалтерська служба підприємства; 
 керівники функціональних та 
структурних підрозділів підприємства; 
 інвестори та кредитори; 
 власники та акціонери; 
 планова служба; 
 фінансова служба підприємства. 

3. Система економічних показників аналізу фінансового стану

3.1. Абсолютні вартісні показники, 
джерела яких є облік; 

3.2. Відносні показники, які є наслідком 
аналітичної обробки облікової інформації 

 залишки та обороти з надодження і 
використання активів в цілому та за їх 
видами; 

 відносні показники структури активів, 
власного капіталу та зобов'язань; 

 відносні показники динаміки активів, 
власного капіталу та зобов'язань; 
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Продовження таблиці 1 

1 2 
 залишки та обороти з надодження і 
використання власного капіталу в цілому та за 
їх видами; 
 залишки та обороти з надходження і 
погашення зобов'язань в цілому та за їх 
видами; 
 дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг); 
 чистий прибуток підприємства; 

 відносні показники інтенсивності 
процесів. 

4. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану

4.1. Зовнішня інформація 4.2. Внутрішня інформація 
 правова; 
 нормативна; 
 довідкова; 

 планова; 
 фактографічна; 
 облікова інформація (поточна, 
звітна); 
 позаоблікова інформація. 

5. Методичні прийоми обробки первинної інформації
5.1. Економіко–логічні методи 5.2. Економіко–математичні методи 

 групування; 
 порівняння; 
 розрахунки відносних показників; 
 розрахунки середніх показників; 
 деталізація; 
 методи елімітування; 

 методи обробки динамічних рядів; 
 методи регресійно–кореляційного 
аналізу; 
 методи моделювання; 
 методи елементарної математики; 
 методи математичної статистики; 
 економетричні методи. 

6. Узагальнення і реалізація результатів аналізу фінансового стану
6.1. Узагальнення результатів 6.2. Реалізація результатів 

 систематизація і групування даних; 
 кількісна оцінка втрачених можливостей 
збільшення економічного потенціалу та 
підвищення фінансової стійкості і 
платоспромодності підприємства; 
 кількісна оцінка потенційного збільшення 
економічного потенціалу та підвищення 
фінансової стійкості і платоспроможності 
підприємства; 
 оцінка вірогідності прогнозованих 
показників; 
 розробка багатоваріативних заходів щодо 
поліпшення фінансового стану підприємства у 
майбутньому періоді; 
 оформлення результатів аналізу і предача 
їх в управлінські структури для реалізації 
запропонованих заходів. 

 оцінка заходів щодо збільшення 
економічного потенціалу та 
підвищення фінансової стійкості і 
платоспроможності підприємства з 
точки зору найбільшої відповідності 
фінансової стратегії підприємства; 
 вибір оптимального варіанту 
заходів щодо поліпшення фінансового 
стану підприємства; 
 прийняття рішення щодо реалізації 
обраного варіанту заходів; 
 доведення прийнятого рішення до 
виконавців; 
 забезпечення контролю за 
виконанням прийнятих рішень. 
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Абсолютні показники – це сума прибутку за структурою його утворення чи 

розподілу і використання. Без використання даних про ці величини аналіз 

найчастіше не може бути повноцінним. Відносні показники фінансових 

результатів – характеризують відносний у відсотках ступінь прибутковості 

вкладеного капіталу в цілому і за його структурою, здійснених витрат чи 

отриманого доходу. Саме відносні величини дають точне і наочне уявлення про 

розвиток того чи іншого економічного явища.  

Інформаційне забезпечення фінансово–господарської діяльності має 

складну структуру і визначається різними чинниками, а саме: рівнем 

керівництва, цільовим призначенням інформації, складом користувачів тощо. 

На рівні підприємства основу інформаційного забезпечення фінансової 

діяльності становлять бухгалтерські дані [2, c. 94]. 

Джерела інформації підрозділяються на [4] : 

1. державному рівні:

1.1. на правові: закони, накази, постанови тощо;

1.2. планово–нормативні: методичні розробки, коментарі, листи.

2. рівні підприємства:

2.1. облікова інформація поточна та звітна;

2.2. позаоблікова інформація, яка і є інформаційним забезпеченням

аналізу фінансової звітності підприємства. 

Отже, можна визначити різні технічні прийоми та способи аналізу 

фінансової звітності та результатів діяльності: 

 первинна обробка зібраної інформації (перевірка, групування, 

систематизація); 

 вивчення стану і закономірностей розвитку досліджуваних об’єктів; 

 з’ясування мети кожного з суб’єктів зацікавлених користувачів аналізу; 

 визначення системи показників, на підставі яких здійснюється аналіз 

доходів, витрат та фінансових результатів; 

 визначення впливу факторів на результати діяльності підприємств; 

 узагальнення результатів аналізу. 
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Узагальнюючи результати проведених досліджень, можна зазначити, що 

організація та інформаційне забезпечення аналізу фінансової звітності відіграє 

важливу роль у функції управління підприємством. Визначена чітка структура 

організаційно–інформаційної моделі аналізу фінансової звітності надає змогу 

зрозуміти і правильно оцінити різні економічні явища.  
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МЕТОДИКА АУДИТУ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

У роботі досліджено методику аудиту під час процедури ліквідації 

підприємства, визначено основні питання, на які необхідно звернути увагу 

аудитору до ліквідації суб’єкта господарювання. Досліджено методику 

здійснення постліквідаційного аудиту в процесі черговості задоволення вимог 

боржників.  

Ключові слова: доліквідаційний  аудиту, постліквідаційний аудит, фінансова 

звітність, банкрутство, ліквідація. 

Під час аудиту в процесі ліквідації підприємства висловлюється думка 

фахівця про достовірність ліквідаційної звітності та відповідність порядку 

ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству за операціями, що 

пов’язані із задоволенням вимог кредиторів.  

Під час доліквідаційного аудиту доцільно здійснити процедуру аналізу 

формування кредиторської заборгованості та процедури аналізу наявності ознак 

дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до нього. 

Проведення аналізу формування кредиторської заборгованості має 

практичне значення, оскільки надасть можливість встановити реальний розмір 

вимог кредиторів, які необхідно задовольнити в процедурі ліквідації, у порівнянні 

з обліковими даними підприємства-банкрута. 

В свою чергу, аналіз наявності ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства надасть змогу:  

1) визначити ознаки фіктивного банкрутства, тобто ситуації коли банкрут не

задовольняє вимоги кредиторів та зобов'язань перед бюджетом у повному обсязі 

за наявності у нього на це можливості на момент його звернення до 

господарського суду із заявою про визнання своєї неплатоспроможності; 
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2) з’ясувати факти зловживань, неправомірних дій та шахрайства з боку

керівництва чи персоналу, які призвели до банкрутства; 

3) встановити ознаки дій з приховування банкрутства, наприклад, надання

потенційним кредиторам, а також господарському суду завідомо неправдивої 

інформації про фінансово-господарський стан підприємства, яка приховує стійку 

фінансову неспроможність тощо [3].  

Крім того, під час аналізу наявності ознак неправомірних дій може бути 

встановлено існування фактів незаконного виведення активів з-під контролю 

підприємства-банкрута, що призведе до зменшення ліквідаційної маси, а, отже, й 

до можливості непогашення вимог кредиторів. 

Для того, щоб відслідкувати використані схеми та прийняти запобіжні 

заходи, аудитору необхідно ознайомитися: 

1) з угодами по відчуженню майна і відступленню дебіторської

заборгованості, що мали місце перед визнанням підприємства банкрутом; 

2) з установчими документами, протоколами зборів акціонерів, засновників,

учасників та іншими документами; 

3) з відомостями про організаційну структуру, партнерів, довгостроковий

бізнес-план, філіальну мережу, види й обсяги господарських операцій між 

філіями (обмін основними засобами, позики і фінансова допомога, оформлення 

взаємної заборгованості) [2, с. 63]. 

Значення доліквідаційного аудиту полягає у підтвердженні достовірності 

даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які характеризують 

зобов’язання боржника та наявні джерела для їх погашення на дату відкриття 

процедури ліквідації, а також у встановленні реального розміру вимог кредиторів 

та виявленні ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства чи його 

приховування. 

Здійснивши всі передбачені ліквідаційною процедурою заходи та 

завершивши розрахунки з кредиторами, ліквідатор подає до господарського суду 

звіт та передліквідаційний баланс, достовірність якого доцільно підтвердити, або 

ж спростувати у процесі постліквідаційного аудиту. 
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Тому, основну мету постліквідаційного аудиту фінансової звітності доцільно 

визначити як висловлення незалежної думки аудитора про достовірність в усіх 

суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, П(С)БО або іншим 

правилам (внутрішнім положенням підприємства-банкрута) показників 

передліквідаційного балансу, сформованих після завершення всіх розрахунків із 

кредиторами у процедурі ліквідації, за винятком розрахунків із засновниками 

(учасниками) підприємства-банкрута. 

Основною відмінністю постліквідайційного аудиту від всіх попередньо 

охарактеризованих видів аудиту у процедурах відновлення платоспроможності та 

банкрутства є той факт, що ліквідаційна звітність, а саме передліквідаційний 

баланс, який є об’єктом перевірки, складений за період, коли діяльність 

підприємства вже не здійснювалась, а всі заходи були спрямовані виключно на 

погашення заборгованості перед кредиторами. Тому весь процес 

постліквідаційного аудиту має бути повністю побудований з урахуванням 

специфіки заходів, здійснених у процедурі ліквідації. 

Але, постліквідаційний аудит - це перевірка даних бухгалтерського обліку і 

показників фінансової звітності підприємства-банкрута. Обґрунтувати висновок 

про достовірність фінансової звітності аудитор може лише у процесі дезагрегації 

фінансової звітності. 

Фінансова звітність, як об’єкт постліквідаційного аудиту, представлена лише 

передліквідаційним балансом, який у процесі дезагрегації може бути послідовно 

поділений на статті, на рахунки бухгалтерського обліку (сальдо та обороти за 

ними) та на первинні документи, що були підставою для здійснення 

господарських операцій. Досліджуючи господарські операції на рівні первинних 

документів на відповідність їх тверджень твердженням показників фінансової 

звітності, аудитор отримує докази щодо сальдо та оборотів, на яких відображена 

відповідна господарська операція. В свою чергу, відокремлені елементи, щодо 

яких проводяться процедури отримання доказів називаються сегментами  

аудиту [4, с. 319]. 
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Таблиця 1 – Методика постліквідаційного аудиту [1] 

Сегмент 
аудиту 

Аудиторські процедури 

Аудит 
процесів 

інвентаризації, 
оцінки та 

продажу майна 
банкрута 

Перевірка правильності проведення ліквідатором інвентаризації 
майна банкрута; перевірка повноти та достатності заходів, спрямованих 
на пошук, виявлення й повернення майна банкрута; перевірка 
правильності та повноти формування ліквідаційної маси; перевірка 
дотримання порядку продажу майна банкрута; перевірка обґрунтованості 
результатів оцінки майна; перевірка правильності та повноти 
документального оформлення продажу майна банкрута; перевірка 
своєчасності і повноти отримання коштів від реалізації; перевірка 
здійснення банкрутом необхідних дій щодо зняття з обліку в органах 
державної реєстрації проданого майна; перевірка правильності й 
достовірності облікового відображення результатів інвентаризації, 
оцінки та продажу майна банкрута, відповідності синтетичного й 
аналітичного обліку показникам ліквідаційного балансу 

Аудит процесу 
звільнення 
працівників 

Перевірка дотримання арбітражним керуючим порядку звільнення 
працівників банкрута; перевірка повноти, правильності та черговості 
виплат звільненим працівникам; перевірка правильності оподаткування 
виплат звільненим працівникам і нарахування єдиного соціального 
внеску; перевірка правильності створення, коригування та використання 
забезпечень для виплат звільненим працівникам; перевірка правильності 
й достовірності облікового відображення виплат звільненим працівникам 
підприємства-банкрута, нарахувань і утримань за такими виплатами, 
створення забезпечень, відповідності синтетичного й аналітичного 
обліку показникам ліквідаційного балансу 

Аудит 
процесів 
стягнення 

дебіторської та 
погашення 

кредиторської 
заборгованості 

Перевірка правильності проведення ліквідатором інвентаризації 
дебіторської та кредиторської заборгованості й відображення її 
результатів в обліку; перевірка правильності й достовірності 
відображення в обліку кредитів банку; перевірка повноти та достатності 
заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості; перевірка 
правильності ведення ліквідатором реєстру і дотримання черговості 
задоволення вимог кредиторів; перевірка обґрунтованості списання 
дебіторської та кредиторської заборгованості; перевірка правильності й 
достовірності обліку стягнення дебіторської та погашення кредиторської 
заборгованості, відповідності синтетичного й аналітичного обліку 
показникам ліквідаційного балансу 

Аудит 
специфічних 

витрат 

Перевірка обґрунтованості та доцільності специфічних витрат; 
перевірка системи організації обліку витрат та відповідності фактичних 
витрат даним бухгалтерського обліку; аналіз динаміки специфічних 
витрат у процедурі ліквідації; перевірка правильності нарахування та 
виплати винагороди ліквідатору 

Основні процедури аудиту процесів інвентаризації, оцінки та продажу майна 

банкрута: 

- перевірка правильності проведення ліквідатором інвентаризації майна 

банкрута; 
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- перевірка повноти та достатності заходів, спрямованих на пошук, 

виявлення та повернення майна банкрута має включати перевірку, дій 

ліквідатора, оскільки вжиття таких заходів є повноваженням саме арбітражного 

керуючого; 

- перевірка правильності та повноти формування ліквідаційної маси; 

- перевірка обґрунтованості результатів оцінки майна.  

- перевірка  правильності  та  повноти  документального оформлення 

продажу майна банкрута.  

- перевірка здійснення банкрутом необхідних дій щодо зняття з обліку в 

органах державної реєстрації проданого майна; 

- перевірка правильності й достовірності облікового відображення 

результатів інвентаризації. 

Основні процедури аудиту процесу звільнення працівників: 

 перевірка дотримання арбітражним керуючим порядку звільнення 

працівників банкрута; 

 перевірка повноти, правильності та черговості виплат звільненим 

працівникам: виплат заборгованості із заробітної плати, грошових компенсацій за 

невикористані відпустки, інших коштів, належних працівникам у зв’язку з 

оплачуваною відсутністю на роботі, а також вихідної допомоги. Зазначені 

виплати мають здійснюватися в першу чергу за рахунок коштів, одержаних від 

продажу майна банкрута, або отриманого кредиту; 

 перевірка правильності оподаткування виплат звільненим працівникам та 

нарахування єдиного соціального внеску; 

 перевірка правильності створення, коригування та використання 

забезпечень для виплат звільненим працівникам; 

 перевірка правильності й достовірності облікового відображення виплат 

звільненим працівникам підприємства-банкрута. 

Основні процедури аудиту процесів стягнення дебіторської та погашення 

кредиторської заборгованості: 
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 перевірка правильності проведення ліквідатором інвентаризації 

дебіторської та кредиторської заборгованості та відображення її результатів в 

обліку, яка, як і інвентаризація майна боржника, має здійснюватися у загальному 

порядку; 

 перевірка правильності й достовірності відображення в обліку кредитів 

банку; 

 перевірка повноти та достатності заходів щодо стягнення дебіторської 

заборгованості; 

 перевірка правильності ведення ліквідатором реєстру та дотримання 

черговості задоволення вимог кредиторів; 

 перевірка обґрунтованості списання дебіторської та кредиторської 

заборгованості проводиться з урахуванням того, що дебіторська заборгованість 

може бути списана у випадку закінченням строку позовної давності, визнання 

дебітора банкрутом чи його ліквідації, якщо минув строк позовної давності, або у 

випадку недостатності майна банкрута для її погашення; 

 перевірка правильності й достовірності обліку стягнення дебіторської та 

погашення кредиторської заборгованості. 

Основні процедури аудиту специфічних витрат: 

 перевірка обґрунтованості та доцільності специфічних витрат, в процесі 

якої потрібно встановити чи дійсно існувала необхідність у здійсненні таких 

витрат та чи пов’язані здійснені витрати з реалізацією заходів у процедурі 

ліквідації. 

 перевірка системи організації обліку витрат та відповідності фактичних 

витрат даним бухгалтерського обліку; 

 аналіз динаміки специфічних витрат у процедурі ліквідації, за 

результатами якого у випадку існування тенденцій до зростання чи зменшення 

витрат доцільно отримати відповідні пояснення від арбітражного керуючого; 

 перевірка правильності нарахування та виплати винагороди ліквідатора.  
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Грошова винагорода ліквідатора поділяється на: основну, що 

встановлюється в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника 

банкрута за остання 12 місяців його роботи до відкриття процедури ліквідації за 

місяць виконання ліквідатором свої повноважень та не може перевищувати 10 

мінімальних заробітних плат, та додаткову, що встановлюється в розмірі 5 

відсотків від обсягу стягнутих на користь боржника активів, та 3 відсотків від 

обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів. У зв’язку з цим доцільно 

перевірити й правильність визначення бази нарахування винагороди ліквідатора 

залежно від її виду. 

Основні інформаційні джерела, необхідні для отримання доказів в процесі 

здійснення розглянутих аудиторських процедур в кожному сегменті 

постліквідаційного аудиту наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 – Інформаційне забезпечення постліквідаційного аудиту [1] 

Сегмент аудиту Основні джерела інформації 

Аудит процесів 
інвентаризації, 

оцінки та 
продажу майна 

банкрута 

Облікова політика; 
фінансова звітність 
на дату визнання 

боржника 
банкрутом та 
припинення 
діяльності; 
матеріали 
попередньої 
аудиторської 
перевірки 

(доліквідаційного 
аудиту);  

звіти ліквідатора та 
результати 

проведеного ним 
аналізу 

фінансового стану 
банкрута;  

виписки банку по 
рахункам банкрута. 

Матеріали за результатами інвентаризації 
майна; документація по оцінці та продажу майна; 
первинні документи та облікові регістри з обліку 
основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів, нематеріальних активів, інших необоротних 
активів, запасів. 

Аудит процесу 
звільнення 
працівників 

Колективна угода підприємства; первинні 
документи та облікові регістри з обліку праці та 
заробітної плати. 

Аудит процесів 
стягнення 

дебіторської та 
погашення 

кредиторської 
заборгованості 

Матеріали за результатами інвентаризації 
дебіторської та кредиторської заборгованості; акти 
звірки заборгованостей з дебіторами та кредиторами; 
реєстр вимог кредиторів; кредитні договори з 
банками; векселі, облігації та документи про їх 
використання; договори та угоди, укладені з 
контрагентами; первинні документи та облікові 
регістри з обліку розрахунків з дебіторами та 
кредиторами. 

Аудит 
специфічних 

витрат 

Первинні документи, що підтверджують 
здійснені витрати; облікові регістри аналітичного та 
синтетичного обліку витрат; звіт ліквідатора про 
нарахування та виплату грошової винагороди. 
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Перевірку кожного з зазначених сегментів аудиту доцільно супроводжувати 

оцінкою дій ліквідатора щодо їх повноти, доцільності та законності.  

Крім того, важливо здійснити перевірку використання лише одного рахунку 

банкрута в банківській установі. Тому необхідно з’ясувати чи були закриті всі 

інші рахунки, виявлені ліквідатором, та чи належним чином здійснено облікове 

відображення перерахування залишків коштів з закритих рахунків на основний 

рахунок банкрута. 
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У статті досліджено та систематизовано окремі аспекти інформаційного 

забезпечення обліково-аналітичного процесу оборотних активів на 

підприємстві, зокрема система рахунків, яка є важливим елементом побудови 

обліку оборотних активів. 

Ключові слова: активи, грошові кошти, дебіторська заборгованість, запаси, 

оборотні активи. 

Постановка проблеми. Забезпечення безперервного процесу 

функціонування підприємства повинно здійснюватись за рахунок наявності 

оборотних активів. Від ступеня ефективності використання оборотних активів 

залежать фінансовий стан підприємства та його безперебійна робота. Основним 

завданням обліку та контролю оборотних активів є надання повної, правдивої 

та неупередженої інформації щодо них у фінансовій звітності. Однак 

інформація відносно оборотних активів не завжди є такою через недосконалість 

законодавства та постійні зміни в ньому [6]. 

Метою статті є дослідження та систематизація окремих аспектів 

інформаційного забезпечення обліково-аналітичного процесу оборотних 

активів на підприємстві. 

Аналіз останніх публікацій. У дослідження питань удосконалення обліку 

та ефективності використання оборотних активів вагомий внесок зробили такі 

вчені: М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, Н.О. Бондаренко, Я.А. Гончарук,  

А.Г. Загородній, В.П. Пантелєєв, В.Я. Пшенична, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  На підприємствах оборотні 

активи відіграють значну роль, тому їх облік, збереження та раціональне 

використання в процесі виробництва має важливе значення у підвищенні 

ефективності господарської діяльності. Бухгалтерський облік поточних активів 
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перебуває в центрі уваги всіх управлінських служб, що пов’язано з прагненням 

збільшити оборотність капіталу, вкладеного в оборотні активи, адже 

нераціональна організація бухгалтерського обліку їх руху може призвести до 

необґрунтованих витрат. Обсяг і структура оборотних активів в значній мірі 

залежать від обсягу витрат на виробництво та швидкості руху матеріальних 

цінностей [1].  

Необхідно зауважити, що оборотні активи є досить складною та важливою 

економічною категорією. Відповідно до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні 

активи — гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші 

активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу 

чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2].  

Класифікуючи оборотні активи, сучасні науковці застосовують різні 

підходи для її здійснення (рис. 1.1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація оборотних активів 

Актив, як економічний потенціал, може існувати у формі: 

 Грошових коштів; 

 Еквівалентів грошових коштів; 

Класифікація оборотних активів 

Залежно від 
участі в 

кругообігу: 
- у сфері 

виробництва; 
-у сфері обігу 

За характером 
фінансових 
джерел 

формування: 
- валові; 
- чисті; 

За періодом 
функціонування 

- постійна 
частина; 
- змінна 

Залежно від 
методів 

планування та 
регулювання 
- нормовані; 

-ненормовані. 

За видами: 
- запаси сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів; 
- запаси готової продукції; 

- дебіторська заборгованість; 
- грошові кошти; 

- інші види оборотних активів 
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 Виробничих запасів; 

 Незавершеного виробництва; 

 Запасів готової продукції; 

 Товарів; 

 Фінансових інвестицій; 

 Дебіторської заборгованості юридичних або фізичних осіб. 

Кожен із цих активів сприяє надходженню економічних вигод на 

підприємство по різному. 

В основу побудови системи бухгалтерського обліку покладена 

класифікація оборотних активів за видами. Важливим елементом побудови 

обліку оборотних активів є система рахунків [5]. 

Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів 

підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі 

позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні 

результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні 

інформації про його фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних 

активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або 

одного операційного циклу. Для забезпечення безперебійної роботи 

виробництва, на складах підприємства завжди повинні бути виробничі запаси в 

межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях 

підприємств здійснюються господарські операції зі збереження виробничих 

запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський 

облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витрачанням 

виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення 

збереження власності підприємства [5, с. 113-124]. 

Облік запасів, регулює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 

«Запаси». Згідно з ним запаси – це активи, які підприємство утримує для 

подальшого продажу за умови звичайної господарської діяльності або для 

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, 

а також управління виробництвом [3]. 
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Синтетичний облік належних підприємству виробничих запасів 

здійснюється на рахунку 20 «Виробничі запаси» (рис. 2.). У процесі своєї 

господарської діяльності підприємство щодня здійснює операції з грошовими 

коштами, як у вигляді готівки, так і за допомогою розрахункових та інших 

рахунках у банках. Такими операціями є: отримання грошових коштів від 

реалізації товарів, робіт, послуг від покупців та замовників; проведення 

розрахунків з постачальниками та підрядниками за отримані матеріали, 

сировину, основні засоби тощо; переміщення грошових коштів між 

банківськими рахунками, між касою та банківськими рахунками; виплата 

заробітної плати працівникам; надання готівки з каси підзвітним особам тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Призначення та побудова рахунку 20 «Виробничі запаси» 

 

Для обліку готівки та руху грошових коштів за кожним місцем зберігання і 

кожним видом призначення згідно з діючим планом передбачено певний 

рахунок: для обліку готівки і руху коштів у обороті, що зберігаються в банку, 

або якщо кошти господарства мають цільове призначення (розрахунки з 

постачальниками за акредитивом тощо) — рахунок 31 «Рахунки в банках»; для 

20 «Виробничі запаси» 

Призначення: для узагальнення 
інформації про наявність і рух  
належних підприємству запасів 
сировини і матеріалів будівельних 
матеріалів, запасних частин  матеріалів 
сільськогосподарського призначення, 
палива,тари й тарних матеріалів 

За дебетом 
рахунка 

За кредитом 
рахунка 

надходження 
запасів на 

підприємство, їх 
дооцінка

витрачання на 
виробництво 

переробку, відпуск 
на сторону, уцінка

201 "Сировина й матеріали" 
202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби" 

203 "Паливо" 
204 "Тара й тарні матеріали" 
205 "Будівельні матеріали" 

206 "Матеріали, передані в переробку" 
207 "Запасні частини" 

208 "Матеріали сільськогосподарського призначення" 
209 "Інші матеріали 
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обліку готівки і руху коштів — рахунок 30 «Готівка»; для обліку коштів у 

дорозі, грошових документів, сертифікатів — рахунок 33 «Інші кошти»; для 

куплених цінних паперів — рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції»; для 

одержаних векселів — рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані». 

До оборотних активів підприємства належить поточна дебіторська 

заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході одного 

операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати 

балансу. Дебіторська заборгованість, згідно з П(С)БО 10, є сумою 

заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Відповідно дебіторами 

вважаються юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певну суму грошових коштів, їх еквівалентів або 

інших активів [4]. 

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність 

отримання підприємством майбутніх економічних вигод та її можливо 

достовірно визначити.  

Для обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи послуги 

призначений рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», для обліку 

розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами 

призначений рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Ці рахунки є 

активними, за дебетом рахунків відображається виникнення дебіторської 

заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання. 

Висновки. На нашу думку, удосконалення обліку оборотних активів має 

важливе значення при збереженні та раціональному використанні їх в процесі 

виробництва. Відсутнє управління ними призведе підприємство до 

розбалансованої діяльності, що спричинить виникнення ризикових та 

небажаних ситуацій. Тому підприємствам потрібно швидко вирішувати свої 

спонтанні проблеми, які виникатимуть у господарській діяльності, оскільки це 

сприятиме забезпеченню формування достовірної, достатньої, неупередженої 

інформації щодо оборотних активів для цілей управління. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ КОШТІВ 

ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ МІЗЯКІВСЬКО-

ХУТІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

У статті висвітлено особливості аналізу коштів загального і спеціального 

фондів Мізяківсько-Хутірської сільської ради. Основною метою аналізу 
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являється обґрунтованість та правильність обчислення показників загального 

та спеціального фондів бюджетної установи. 

Ключові слова: бюджетна установа, аналіз, загальний фонд, спеціальний 

фонд, сільська рада. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями.  

Сьогодні наша держава перебуває на шляху перетворень, зміст яких 

полягає у тяжінні до євроінтеграційних процесів, входженні до євроінституцій, 

перш за все, в секторі публічних адміністративних процедур та фінансів, у 

поступовому переході до відповідних стандартів, прийнятних цими 

інституціями. Наряду з процесами загальносуспільного характеру, формування 

бюджетної політики в умовах демократичних погоджень має своєю основою 

суспільну згоду щодо її стратегічних напрямків і пріоритетів. 

Безпосередня участь бюджетних установ у процесі виконання бюджетів 

зумовлює посилену увагу до їх фінансово-господарської діяльності загалом та 

ведення бухгалтерського обліку зокрема. Бухгалтерський облік стає 

невід’ємною стадією процесу виконання бюджету. Доходи, видатки та витрати 

бюджетних установ є самостійними об’єктами обліку, проте в системі 

бухгалтерського обліку бюджетних установ розглядаються у взаємозв’язку [2]. 

В управлінні діяльністю органів місцевого самоуправління важливу роль 

відіграє фінансовий аналіз. Його застосування органами місцевої влади сприяє 

забезпеченню ефективного, цільового використання та збереження грошових 

коштів, виявленню і попередженню недоліків у роботі установ, підприємств, 

організацій, скороченню нераціональних витрат. Для цього необхідно 

налагодити оптимальну організацію підтримки прийняття доцільних 

управлінських рішень з використанням аналітичного інструментарію.  

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 
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запланованих значень; з'ясування потенційних можливостей збільшення 

доходної частини бюджетів органів самоврядування та розроблення пропозицій 

щодо подальшого збільшення надходжень та ефективного витрачання 

бюджетних коштів.  

Важливою умовою результативного фінансового аналізу місцевих 

бюджетів є застосування принципів його здійснення, таких як: науковість, 

комплексність, системність, об’єктивність, ефективність, актуальність, 

регулярність. Дотримання цих постулатів сприяє здійсненню всебічного аналізу 

формування та цільового використання бюджетних коштів органами місцевого 

самоврядування, забезпечить можливість виконання ними власних самоврядних 

та делегованих державою повноважень [3].  

Для успішного вирішення поставлених завдань необхідно виробити 

методологічні засади здійснення аналітичної діяльності та визначитися з 

методикою проведення аналізу, інформаційним забезпеченням та організацією 

аналітичної роботи. 

Для перевірки якості планування видатків, а саме обґрунтованості 

складених кошторисів, а також для проведення аналізу витратоємкості та 

продуктивністю роботи органу місцевого самоврядування та контролю за 

цільовим використання коштів використовуються дані бухгалтерського обліку і 

звітність про показники її діяльності [1]. 

Формулювання цілей статті. Метою написання статті є дослідження 

теоретичних та практичних аспектів, а також аналіз коштів загального і 

спеціального фондів Мізяківсько-Хутірської сільської ради на основі Звіту про 

надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, №2м) та 

Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(форма № 4-3д, № 4-3м) за 2014-2018рр. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Оскільки на фінансування 

бюджетних установ спрямовуються бюджетні кошти, то необхідно знати, 

наскільки ефективно вони використовуються. Проблемам аналізу доходів і 

видатків бюджетних установ у своїх працях приділяли увагу такі вітчизняні 
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фахівці, як Болюх М. А. [1], О. М. Денисюк [2], К. О. Назарова [4], 

І. П. Отенко [5], Д. А. Панков [6], та ін. Проте аналіз доходів і видатків на 

прикладі конкретної бюджетної установи дозволить виявити їх структуру та 

динаміку і обґрунтувати доцільність проведення окремих етапів аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прийнято розрізняти декілька 

розподілів бюджету, що дозволяє краще оцінювати природу видатків та 

ефективність їх використання. Це поділ бюджету на загальний та спеціальний 

фонди. На відміну від загального фонду, де доходи бюджету не мають 

цільового призначення, у спеціальному фонді є окремі фонди, які можна 

назвати цільовими, однак це для запобігання повторення термінів, їх називають 

спеціальними. Так от, витрати з кожного з таких фондів можуть бути лише в 

межах і у разі реальних надходжень до цих фондів коштів.  

У загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних установ саме облік 

доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим, про що, до речі, 

свідчить традиційна друга назва системи – бухгалтерський облік виконання 

кошторису доходів і видатків.

Проведемо аналіз надходжень та використання коштів загального фонду 

бюджетної установи на прикладі Мізяківсько-Хутірської сільської ради, яка є 

комунальним закладом, бюджетною установою, що не має на меті отримання 

прибутку. Аналіз, проведений на прикладі конкретної бюджетної установи, 

дозволив обґрунтувати доцільність проведення окремих його етапів.  

Для аналізу надходження та використання коштів загального фонду органу 

місцевого самоврядування за 2014-2018 рр. використаємо дані річних звітів 

досліджуваної установи «Звіт про надходження та використання коштів 

загального фонду» (форма № 2д, № 2м). Відповідні показники відобразимо у 

таблиці 1. 

За даними, наведеними у таблиці 1, можна стверджувати, що сума 

використаних коштів загального фонду протягом 5-ти років помітно зростала. 

У 2015 році ця сума була більша ніж у 2014 р. на 280647,7 грн (34,4%), 

у 2016 році на 205171,5 грн (18,7%), у 2017 році в порівнянні з 2016 роком сума 

більша на 718042,7 грн (55,2%), та у 2018 році – 781677,2 грн (38,7%).  
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У складі видатків заповнені лише статті, що мають стосунок до поточних 

видатків, а позиції за капітальними видатками, внутрішнім та зовнішніх 

кредитуванням порожні, а отже - такі операції не здійснювалися. 

Таблиця 1  Надходження та використання коштів загального фонду 
Мізяківсько-Хутірської сільської ради за 2014-2018 рр. 

Показники 2014р 2015р 2016р 2017р 2018р 
Відхилення (+/-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Видатки та 
надання 
кредитів - 
усього  

814727,0 1095374,7 1300546,2 2018588,9 2800266,1 280647,7205171,5 718042,7 781677,2

у т.ч. поточні 
видатки  

814727,0 1095374,7 1300546,2 2018588,9 2800266,1 280647,7205171,5 718042,7 781677,2

Оплата праці 
і нарахування 
на заробітну 
плату  

621347,1 734124,2 792785,5 1363035,5 1932424,3 112777,2 58661,3 570250,0 569388,9

Використання 
товарів і 
послуг  

103879,9 233790,5 409021,7 534553,4 588578,8 129910,6175231,2 125531,7 54025,4

Обслуговуван
ня боргових 
зобов’язань  

- - - - - - - - - 

Поточні
трансферти  

29500,0 87460,0 58839,0 41000,0 179262,9 57960,0 -28621,1 -17839,0 138262,9

Соціальне
забезпечення  

60000,0 40000,0 37900,0 78000,0 100000,0 -20000,0 -2100,0 40100,0 22000,0

Інші поточні 
видатки  

- - 2000,0 2000,0 - - - 0,0 - 

Капітальні 
видатки  

- - - - - - - - - 

Найбільша сума відхилення становить у 2017 році на 718042,7 грн, 

(55,21%), та у 2018 році на 781677,2 грн, (38,7 %) за позицією «видатки та 

надання кредитів – усього». 

Крім загального фонду для забезпечення своїх потреб і виконання власних 

повноважень повній мірі органи місцевого самоврядування, як і інші бюджетні 

установи, мають право згідно з чинним законодавством, використовуючи для 

цього власну матеріальну базу, надавати різного виду послуги, отримувати 

благодійну допомогу та інші надходження. Усі отримані в результаті такої 
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діяльності кошти і видатки, здійснені задля їх отримання, є відповідно 

доходами та видатками спеціального фонду бюджету.  

Для аналізу фактичних видатків спеціального фонду за 2014-2018 рр. 

використаємо дані річних звітів досліджуваної установи «Звіт про надходження 

і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма № 4-3д, № 4-

3м). Відповідні показники відобразимо у таблиці 2. 

Таблиця 2  Надходження та використання коштів спеціального фонду 

Мізяківсько-Хутірської сільської ради за 2014-2018 рр. 

Показники 2014р 2015р 2016р 2017р 2018р
Відхилення (+;-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Видатки та 
надання 
кредитів - 
усього  

637890,9 351579,2 1335312,26 25591 296650,2 -286311,71 983733,08 -1309721,3 271059,15

у т.ч. Поточні 
видатки  

138786 - 149480 14027 - -135453 - 

Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату  

- - - - - - - - - 

Використання 
товарів і послуг  

138786 - 149480 14027 - - - -135453 - 

Обслуговування 
боргових 
зобов’язань  

- - - - - - - - - 

Поточні 
трансферти  

- - - - - - - - -

Соціальне 
забезпечення  

- - - - - - - - -

Інші поточні 
видатки  

- - - - - - - - -

Капітальні 
видатки  

499105 351579,2 1185832,26 11564 296650,2 -147525,82 834253,08 -1174268,3 285086,15

Придбання 
основного 
капіталу 

499105 211579,18 1149379,26 11564 180583,45 -287525,82 937800,08 -1137815,3 169019,45

Капітальні 
трансферти 

- 140000 36453 - 116066,7 - -103547 - - 

Внутрішнє 
кредитування 

- - - - - - - - - 

Зовнішнє 
кредитування 

- - - - - - - - - 

Інші видатки - - - - - - - - - 
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Дані аналітичної таблиці 1.2. свідчать, що сума видатків коштів 

спеціального фонду протягом 5-ти років коливалась. Розглянемо більш 

детально. Отже, у 2015 році видатків було менше, ніж у 2014 році  

на 286311,71 грн (44,8%), а у 2016 р, в порівняні з 2015р. – більше, на 983733.08 

грн (279,8%). У 2017р. в порівняні з 2016р, коштів було витрачено менше на 

1309721,з грн (98,08%), а у 2018р. в порівняні з 2017р. знов більше на 271059, 

15 грн (1059,1%).  

Розглянувши аспекти бухгалтерського обліку в Мізяківсько-Хутірській 

сільській раді, можна виділити такі проблемні напрямки: 

— виконання бюджетів за видатками відбувається через виділення 

асигнувань замість ефективнішої системи – погашення зобов’язань;  

— недоліки у формулюванні облікових визначень, які б повністю 

враховували загальноекономічні позиції та облікові елементи;  

— створення нормативно-правового та науково-методологічного 

забезпечення з процедури наближення методики обліку в бюджетних установах 

України до міжнародних стандартів.  

Усі вищенаведені недоліки впливають на організацію роботи працівників 

як бюджетних установ, так і Державної казначейської служби України, 

несвоєчасності надання інформації до різних контрольних органів, що 

призводить до зниження ефективності діяльності бюджетної установи в цілому, 

а також значно збільшує обсяги облікових робіт. 

Висновки. Господарська діяльність бюджетних установ має низку 

особливостей. По-перше, бюджетні установи діють на правах державної 

власності, що означає можливість користування наданими державою засобами, 

але не повного розпорядження ними. Цей факт впливає на ведення обліку та 

складання фінансової звітності. Також оборотними коштами такі установи не 

наділені, що вимагає від них очікування асигнувань із відповідного бюджету. 

Все це ускладнює роботу бюджетних установ і напрям на одержання 

позитивного результату. Тому потрібно налагодити та спростити процес 

одержання фінансування для безперестанної роботи установ і узгодити 
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нормативно-правову базу для чіткого пояснення всіх вимог діяльності у 

державному секторі. 

Отже, аналітичне дослідження неможливе без обліково-аналітичного 

забезпечення аналізу коштів загального і спеціального фондів Мізяківсько-

Хутірської сільської ради. 

Аналіз, проведений на прикладі конкретної бюджетної установи, дозволив 

обґрунтувати доцільність проведення окремих його етапів. Обґрунтовано, що 

доходи отримувачів бюджетних коштів можна аналізувати в розрізі джерел 

отримання (загальний і спеціальний фонд; по спеціальному фонду – плата за 

послуги, інші джерела власних надходжень, інші надходження). В межах 

аналізу видатків може бути проведено аналіз динаміки та структури видатків та 

надання кредитів по загальному та спеціальному фондах. За результатами 

аналізу можна зробити висновок про повноту надходження і використання 

коштів по загальному та спеціальному фондів.  

Особливу увагу слід приділити аналізу видатків на оплату праці, як 

основної складової видатків загального фонду бюджетних установ. 
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