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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, проблеми та перспективи фізичної 
підготовки студентської молоді.     

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

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ………………………………………………

Ласий Тарас 
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ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………………………...
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АУДИТ ТА АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
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Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент
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ОПЕРАІЙНИХ ДОХОДІВ……………………………………………………………..

Невкипіла Анна 
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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УКРАЇНІ…………………………………………………………………………………

Невкипіла Анна 
Науковий керівник: Откаленко О.М., к.е.н., доцент  
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Полякова Каріна 
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ НА ПАТ 
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» У 2017-2018 РР.…………………………………………

Приймук Вікторія 
Науковий керівник: Копчикова І.В., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ 
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Пшенична Ілона 
Науковий керівник: Копчикова І.В., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ 
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Науковий керівник: Чолій Л.О., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Санак Олег 
Науковий керівник: Настенко М.М., к.е.н., доцент 
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АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
З розвитком в Україні ринкових відносин все більше значення набуває 

аналіз фінансового стану підприємства. Оскільки на сьогоднішній час 
функціонування підприємств відбувається у важких умовах економічної 
кризи, відповідно це призводить до падіння виробництва й інфляції. Такі 
зміни негативно впливають на організацію фінансових відносин підприємств 
різноманітних галузей, знижують можливості збільшення фінансових 
ресурсів, і як наслідок, зменшують фінансування для вирішення економічних 
і соціальних питань. В таких умовах дуже важливим для підприємств 
виступає проведення оцінки фінансового стану підприємств з метою 
виявлення резервів збільшення фінансових ресурсів. Одним із 
найважливіших етапів аналізу фінансового стану підприємства є аналіз 
майнового стану підприємства, що дає змогу визначити абсолютні і відносні 
зміни статей балансу за визначений період, відслідкувати тенденції їхньої 
зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства [1].  

Аналіз майнового стану підприємства – це широка сфера наукових 
досліджень як з боку вітчизняних вчених і економістів, так і закордонних. 
Серед них можна виділити: Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська,  
Г. Є. Долматова, О. В. Іванова, А. Ф. Кононенко, О. В. Мізіна,  
К. В. Панібратченко, О. С. Ключник, О. В. Кондратюк та ін. Однак, в 
існуючих наукових працях в більшій мірі представлені загальнонаукові 
методики аналізу без конкретизації по підприємствах різних галузей і 
масштабів діяльності. Це ще раз підтверджує необхідність уточнення 
методики аналізу майнового стану підприємства в залежності від його 
галузевої придатності, видів діяльності.  

Майнове становище підприємства характеризується сумою 
господарських засобів, що знаходяться в його розпорядженні. Сума 
господарських коштів являє собою узагальнену вартісну оцінку активів, що 
відображені в балансі підприємства. Зростання даного показника свідчить 
про нарощування майнового потенціалу [3]. Інформаційними джерелами для 
аналізу майна підприємства є звіт про фінансовий стан підприємства (ф.1), 
примітки до 81 фінансової звітності (ф.5), а також звіт про наявність та рух 
основних засобів, амортизацію (знос) (ф.11-ОФ). 
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 Аналіз майна підприємства здійснюється на основі агрегованого 
балансу підприємства та структури і динаміки оборотних активів. Аналіз 
майнового стану починається із дослідження капіталу котрим володіє 
підприємство та визначення змін які відбулися за аналізований період. 
Тенденції зміни майна підприємства слід пов’язувати з основними 
джерелами його формування. Для цього розглядаються показники пасиву 
балансу: підсумок, власний і позиковий капітал. Також слід перевірити 
правильність вкладення коштів в активи підприємства. За інших рівних умов, 
ознаками позитивного майнового стану досліджуваного підприємства є: 
збільшення підсумку балансу в кінці звітного періоду в порівнянні з 
початковим; перевищення темпів приросту оборотних активів над 
необоротними; перевищення величини і темпів росту власного капіталу над 
позиковим; зразкова рівність темпів приросту кредиторської та дебіторської 
заборгованості [2]. 

Основними підходами до аналізу майна підприємства є вертикальний і 
горизонтальний аналіз фінансової звітності; факторний аналіз, ступені 
взаємного впливу на діяльність підприємства причинно-наслідкових зв’язків, 
технічні прийоми аналізу майна.  

Вертикальний аналіз показує структуру майна підприємства та його 
джерел. Як правило, показники структури розраховуються у відсотках до 
валюти балансу. Відносні показники згладжують негативний вплив 
інфляційних процесів, які істотно утруднюють зіставлення абсолютних 
показників у динаміці [4].  

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї чи кількох 
аналітичних таблиць, в яких абсолютні показники доповнюються відносними 
темпами зростання (зниження). Слід зауважити, що в умовах інфляції 
цінність результатів горизонтального аналізу знижується.  

Кожне підприємство, враховуючи характер основних господарських 
операцій та особливості діяльності, вирішує питання про доцільність поділу 
активів на оборотні та необоротні. Однак, згідно з НП(С)БО 1 «Звіт про 
фінансовий стан» до структури майна (активів) підприємства належать три 
обов’язкові складові: необоротні активи; оборотні активи; витрати майбутніх 
періодів [1]. Основними показниками, за допомогою яких здійснюють оцінку 
майнового стану підприємства є: коефіцієнт реальної вартості основних 
засобів; коефіцієнт зносу основних засобів; коефіцієнт придатності основних 
засобів; частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах; частка 
основних засобів в активах; коефіцієнт мобільності активів; фондомісткість; 
фондовіддача. На основі аналізу цих показників, ми можемо визначити 
поточний майновий стан діяльності підприємства.  

Оцінка майнового стану підприємства за концептуальним підґрунтям та 
інструментальним наповненням є складовою системи фінансового аналізу. 
Ринкова відокремленість підприємств спрямовує управління ними на 
збереження їх майна, а управління майном є визначальним і стратегічно 
важливим чинником підтримання фінансового стану підприємства на 
належному рівні [5].  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Розвиток вітчизняного бізнесу набуває особливої динамічності в умовах 

сучасної економіки України. Це можна пояснити наявністю досить 
нестабiльної економічної ситуацiї в кpаїнi, посиленням конкуренції між 
українськими та зарубіжними підприємствами, підвищенням вимог 
споживачів до товарів та послуг, що пропонуються на ринку, тощо. Тому, на 
сьогоднішній день, в діяльності будь-якого підприємства прибуток відіграє 
головну роль. 

Досить велику увагу приділено питанням формування та використання 
прибутку підприємства в працях вітчизняних учених-економістів, таких як: 
Бланк І. О., Білик М. Д., Баранцева С. М., Кірейців Г. Г., Мішина С. В., 
Худа В. В. та інші. Проблеми економічного аналізу фінансових результатів і 
сутності прибутку досліджували провідні українські вчені-економісти, такі, 
як: Бутинець Ф. Ф., Верига Ю. А., Голов С. Ф., Ткаченко Н. М., 
Лишиленко О. В. та Швець В. 
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Прибуток є основним джерелом інтенсивного і інноваційного розвитку 
підприємства, реконструкції виробництва, модернізації його матеріально-
технічної бази, покращення соціальних стандартів, тощо. Важлива poль 
екoнoмiчнoї сутнoстi пpибутку пiдтвеpджена тим, щo вoна хаpактеpизує 
oснoвну дiяльнiсть пiдпpиємства. Пpибуткoвiсть та дoхiднiсть пiдпpиємства є 
oдним з найгoлoвнiших пoказникiв, щo вiдoбpажають фінансовий стан 
пiдпpиємства. Вoни визначають мету пiдпpиємницькoї дiяльнoстi. Все це 
вимагає утoчнення сутнoстi та змiсту категopiї «пpибутoк», яка є дoсить 
спipнoю i складнoю в сучаснiй екoнoмiчнiй науці [1, с 40-41]. Розглянемо 
різні види трактувань прибутку в економічній теорії поданій в табл. 1. 

  
Таблиця 1 –  Сутність поняття «прибуток»  
Автор Визначення 

Ф. Найт  Прибуток – винагорода за вмілу оцінку ризиків і невизначеності 

Гальчинський А.С. 
Прибуток – різниця між продажною ціною товару або послуги і 
витратами виробництва. Виражає вартість додаткового і частково 
необхідного продукту 

Д. Рікардо  
Прибуток як результат праці робітника та функціонування 
вкладеного в справу капіталу 

А. Маршалл  Прибуток як своєрідна плата за управління виробництвом 
Джерело: розроблено автором на основі [2,с 110 ] 
 

Такі різні трактування свідчать про те, що теоретична сутність прибутку 
багато в чому залежить від позиції вчених та положень нормативно-правової 
бази.  

У відповідності до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрат [3]. 

Прибуток підприємства є вагомим показником, який впливає на 
ефективність діяльності того чи іншого підприємства. Проте, якість роботи 
підприємства не можна визначити лише за масою прибутку. Для обчислення 
прибутковості підприємства використовують показник рентабельності, 
сутність якого полягає в зіставленні прибутку підприємства з обсягом 
виробничих фондів або витратами підприємства. Іншими словами, 
рентабельність показує прибутковість, доходність підприємства. 

Рентабельність - один із основних вартісних показників ефективності 
виробництва. Дронова А. Ю. вважає, що рентабельність – це індикатор, який 
характеризує ефективність фінансово-економічного механізму та 
прибутковість діяльності підприємства в умовах жорсткої ринкової 
конкуренції, а також світової економічної кризи. Він відображає адекватність 
системи управління та доцільність управлінських заходів у процесі 
функціонування підприємства [4, c.140]. 

Проте, не дивлячись на відмінності тлумачення категорії, можна знайти 
спільні риси та узагальнюючи різні точки зору вітчизняних і зарубіжних 
дослідників, відобразити таке значення прибутку підприємства в умовах 
ринкової економіки України (рис. 1.). 
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Отже, на рис. 1 можна побачити, що прибуток підприємства, 
насамперед, виступає не лише як основа функціонування окремого 
підприємства, але і як база економічного розвитку держави в цілому. 

1. Прибуток підприємства – головна мета підприємницької діяльності. 
Тобто, він є основним мотивом для започаткування будь-якого виду 
підприємницької діяльності, що має на меті зростання благоустрою власників 
підприємства, за рахунок збільшення прибутку.  

2. Прибуток підприємства є базою економічного розвитку держави.  
А саме, зі збільшенням прибутку підприємства, також буде збільшуватись 
дохідна частина всіх рівнів державного бюджету.  

3. Прибуток підприємства є критерієм ефективності операційної 
діяльності підприємства. Це супроводжується тим, що ефективна робота 
менеджерів дає змогу направляти капітал в ті галузі, де ефективність його 
використання буде на найвищому рівні, що сприятиме задоволенню 
суспільних та особистих потреб, а середньогалузевий рівень прибутку буде 
на належному рівні. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Характеристика ролі прибутку підприємства в умовах 

ринкової економіки України [5] 
 

4. Прибуток також є внутрішнім джерелом формування фінансових 
ресурсів підприємства, які забезпечують його розвиток. Тобто, зі 
збільшенням прибутку, у підприємства буде зменшуватись потреба в 
залучені коштів із зовнішніх джерел, що свідчитиме про високий рівень 
розвитку та самофінансування підприємства [5].  

5. Прибуток також є головним чинником зростання ринкової вартості 
підприємства. За допомогою капіталізації частини прибутку, а саме його 
спрямованість на приріст активів, підприємство може збільшувати вартість 
власного капіталу  

6. Прибуток є важливим джерелом задоволення соціальних потреб та 
економічного розвитку суспільства в цілому, а саме є джерелом зовнішньої 
благодійницької діяльності підприємства.  
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Отже, можна зробити висновки, що прибуток підприємства відіграє 
досить важливу роль не лише для окремого підприємства, але й для 
економічного розвитку держави в цілому. Прибуток є важливим показником 
ефективної діяльності підприємств. Як економічна категорія він дає змогу 
поєднувати економічні інтереси держави, підприємства, як господарюючого 
суб’єкта, працівників і власників підприємств. 
Список використаних джерел: 

1. Гуменна О. Б. Економічна суть прибутку підприємства та фактори, які 
впливають на нього. Економіка, фінанси, право: 2013. №2. 40-41с. 

2. Турило А. М., Зінченко О. А. Теоретико-методологічні підходи до 
визначення прибутку підприємства як фінансової категорії. Актуальні 
проблеми економіки: 2008. №3. 109-112с. 

3. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства 
фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73. URL: www.minfin.gov.ua  

4. Дронова А.Ю., Рентабельність як складова оцінки ефективності 
діяльності торговельних підприємств на ринку нафтопродуктів України. 
Екноміка промисловості: 2011. №53. 140-146 с.  

5. М.М. Павлишенко, Л.А. Сивуля. Значення прибутку підприємства в 
ринковій економіці. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/ 
17_4/172_Pawlyszenko_17_4.  
 

Безбах Іван 
Науковий керівник: Денисюк О.М., д.е.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
АУДИТ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вирішальний вплив на процеси генерування вартості підприємства має 
фінансова діяльність, оскільки вона охоплює зміни, що відбуваються з 
капіталом. За цих обставин особливого значення набуває управління цією 
діяльністю, адже показники, що її відображають, одночасно є 
узагальнюючими цільовими орієнтирами, інструментами реалізації та 
засобами оцінки досягнутого. Тепер ефективність всієї системи управління 
найбільше залежатиме від показника економічної доданої вартості, чим 
зумовлене зростання інтересу до цього дослідження. 

Фінансова діяльність є досить важливою для функціонування кожного 
підприємства. Саме тому досить багато вітчизняних та зарубіжних вчених 
присвячують свої роботи цій темі, серед яких доцільно виділити праці  
О.М. Волкової, А.І. Ковальова, В.М. Родіонової, Н.О. Русак, Г.В. Савицької, 
О.О. Терещенка, Л.А. Кириченка, М.Н. Крейніної, В.В Сопка,  
О.В. Павловської та інших. 

У нормативних актах, науково-практичній літературі, безпосередньо в 
контексті фінансово-господарської діяльності підприємств, їх фінансової 
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звітності оперують дефініціями «фінансова діяльність», «інвестиційна 
діяльність» та «операційна діяльність» суб’єктів господарювання. З метою 
формування каталогу функціональних завдань фінансових служб 
підприємства та чіткого розмежування слід розглянути економічний зміст 
фінансової діяльності. 

Фінансова діяльність — діяльність, яка веде до змін розміру і складу 
власного та позичкового капіталу підприємства (який не є результатом 
операційної діяльності). Отже, основний зміст фінансової діяльності (у 
вузькому розумінні) полягає у фінансуванні підприємства [2].  

Зважаючи на важливість створення, нарощування та приведення 
вартості компаній у відповідність з фундаментальною вартістю бізнесу як 
для компаній, які фінансують свій розвиток за рахунок власних фінансових 
ресурсів, так і для тих, які залучають кошти на відкритих ринках капіталу, 
доцільно здійснювати поглиблений аналіз (експертизу, діагностику) бізнесу.  

Об’єктами аналізу фінансової діяльності є вартість капіталу фірми 
(економічна та ринкова додана вартість), ціна та структура капіталу, ступінь 
фінансового ризику, рентабельність та оборотність капіталу, фінансові 
результати цього виду діяльності (доходи, витрати, прибутки), 
рентабельність фінансових інвестицій, дивідендна політика. 

Завданнями аналізу фінансової діяльності є: 
1.  Об’єктивна оцінка: 
− досягнутих масштабів фінансової діяльності, пропорційності та 

динамічності її розвитку; − економічної ефективності використання 
фінансових ресурсів; − стану зовнішнього стосовно фірми фінансового 
середовища; 

−  стану фірми у фінансовому середовищі; 
2.  Діагностика стану фінансової діяльності: 
− фіксація і встановлення суттєвості відхилень показників від їх 

базового рівня, стратегічних і тактичних параметрів її розвитку; 
−  визначення стадії життєвого циклу і проблемних зон діяльності 

фірми; 
− встановлення причинно-наслідкових зв’язків показників і побудова її 

факторної моделі; − розрахунок впливу факторів на зміну результативних 
показників; 

−  дослідження причин, що породжують і сприяють дії певних факторів. 
3.  Діагностика перспективи фінансової діяльності фірми: 
− життєздатності, прогнозування розвитку фінансової діяльності фірми, 

зовнішнього фінансового середовища та надійності прогнозу; 
−  надійності прогнозу розвитку; 
−  зіставності стратегії розвитку фірми і перспективи розвитку 

зовнішнього фінансового середовища; 
− обґрунтованості розрахунків запланованих показників щодо 

масштабів, пропорційності та динамічності розвитку [3]. 
4. Пошук і мобілізація резервів підвищення ефективності фінансової 

діяльності: − вивчення передового вітчизняного та світового досвіду; 
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− вироблення рішень, спрямованих на усунення негативних і створення 
умов для підсилення дії позитивних факторів; 

− обґрунтування вибору найбільш оптимальнішого з альтернативних 
варіантів стратегічних і тактичних управлінських рішень. 

5. До факторів впливу на вартість компанії, які можна кількісно 
виміряти, необхідно віднести:  

− величина та оптимальна структура капіталу;  
− динаміка і структура доходу;  
− витрати, фінансові результати та рентабельність;  
− ефективність управління робочим капіталом;  
− збалансовані грошові потоки;  
−  використання активів й інвестиційна ефективність;  
−  привабливі сегменти ринку. 
6. Якісними факторами, що не піддаються кількісному виміру, є:  
− чітка стратегія ведення бізнесу;  
− ефективна система корпоративного управління;  
− кадрове забезпечення; 
−  PR-політика. 
Для різних типів компаній значимість кожного із цих факторів є різною, 

однак розробляючи заходи щодо підвищення вартості фірми, керівництво 
повинно брати до уваги їх комплексний вплив [1]. 

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку 
первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх 
звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та 
встановленим нормативам.  

Стандарти визначають загальний підхід до проведення аудиту, масштаб 
аудиторської перевірки, види звітів аудиторів, питання методології, а також 
базові принципи, яких повинні дотримуватися усі представники цієї професії 
незалежно від умов, у яких проводиться аудит.  

Слід зазначити, що з розвитком вітчизняної економіки підвищенням 
конкурентності та вимог до розвитку організації діяльності, керівники 
підприємств починають розуміти потенціал аудиту та його вплив на 
ефективність роботи підприємства. Дійсно, одним із основних напрямків 
вдосконалення управління підприємства є наявність аудиту. Важливість 
аудиту як інструменту підвищення ефективності діяльності підприємства 
полягає у тому, що:  

 аудит є ресурсом, який може підвищити ефективність компанії;  
 допомагає досягти поставлених цілей шляхом систематизованого 

підходу підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю 
та корпоративного управління;  

 надає гарантії (об’єктивний аналіз аудиторських доказів) та 
консультації з орієнтацією на удосконалення діяльності підприємства;  
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 сприяє попередженню зловживань;  підвищує інвестиційну 
привабливість підприємства та можливість виходу на міжнародні ринки 
капіталу [4].  

Отже, зі зростанням розмірів підприємства, підвищенням складності 
процесів управління та розподілу функцій, аудит та аналіз фінансової 
діяльності набувають особливої уваги до їх дослідження, так як є вагомими 
показниками та шляхом удосконалення, розвитку та ефективності діяльності 
підприємства. 
Список використаних джерел: 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Термін «капітал» походить від латинського «capitalis» – головний. У 

повсякденному житті під капіталом розуміють: у вузькому розумінні – суму 
заощаджень, достатньої для ведення підприємницької діяльності, а у 
широкому розумінні – все те, що має певну цінність. Враховуючи принцип 
єдиного грошового вимірника, капітал в фінансовому обліку є сукупністю 
майнових засобів, призначених для господарських цілей, виражених в 
грошовій одиниці. Без капіталу неможливо почати бізнес, адже навіть 
найменше підприємство вимагає певної суми, щоби зареєструвати його в 
органах виконавчої влади, відкрити рахунок в банку, виготовити печатку і 
штампи, придбати необоротні та оборотні активи, найняти робочу силу тощо. 
Для цього треба авансувати гроші, які використовуються на різні платежі, а 
частина вноситься на поточний рахунок в банку. 

Економічна сутність капіталу, методика його аудиту та аналізу була 
розкрита багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими, такими як  
В.В. Бланк, К. Маркс, А. Сміт, Д. Рікардо, П. Самуельсон, Ж.Б. Сей,  
Ж. Тюрго, П.Ю Буряк, Ф.Ф. Бутинець, В.П. Святодух, О.І. Прокопенко,  
К.О. Редько, Д.С. Денисенко, Ю.С. Рудченко та багатьма іншими. 
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Найвагомішими аспектами розкриття сутності капіталу є: економічний, 
обліковий, юридичний (рис. 1). 

Спираючись на вище наведені дані та дослідження природи власного 
капіталу різними авторами можна розмежовувати економічне та облікове 
значення даного терміну, оскільки в політичній економіці капітал виступає 
як фактор виробництва, іноді ототожнений із засобами виробництва, а з 
бухгалтерської точки зору, капітал виступає різницею між активами 
підприємства та його зобов’язаннями [1, с. 310-318]. 

1. При створенні підприємства інвестується капітал у придбання майна 
(матеріальних цінностей, основних засобів, необоротних і нематеріальних 
активів) та фінансові ресурси, які в сукупності становлять зареєстрований 
капітал. Крім нього в процесі діяльності підприємства нагромаджується інший 
капітал. У сукупності сума різних капіталів має назву власного капіталу. 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Трактування капіталу в трьох аспектах 
 

Враховуючи те, що джерелами формування капіталу є власні, так і 
позикові ресурси, для більшості підприємств основною частиною усього 
фінансового капіталу складає власний, але його діяльність в системі ринкової 
економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм 
залучення позикових коштів. Позикові кошти займають досить значне місце 
в структурі капіталу підприємства. Використання позикових коштів дає 
можливість приросту рентабельності власного капіталу, але негативно 
впливає на фінансову стійкість підприємства [1, с. 310-318]. 

Власний капітал є економічною категорією, яка значно розповсюджена в 
системі фінансового менеджменту суб’єкта господарювання, він становить 
фінансову основу створення і розвитку будь-якої форми власності та 
організаційно-правової форми [3, с. 105-110]. 

Власний капітал показує ступінь незалежності та впливу його власників 
на суб’єкт господарювання. Він формується за рахунок внесків власників та 
накопичення сум доходу під час діяльності підприємства. 

Таким чином, власний капітал в залежності від умов формування 
поділяється на: 

1) вкладений капітал; 
2) накопичений капітал; 
 

КАПІТАЛ 

Економічний аспект Обліковий аспект  Юридичний аспект 

Вартість, що створює 
додаткову вартість 

Джерело формування 
активів суб’єкта 
господарювання 

Атрибут відносин 
власності 
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Вкладений капітал, тобто сформований за рахунок власників 
підприємства. Накопичений капітал – капітал, що сформований внаслідок 
діяльності суб’єкта господарювання. 

Власний капітал становить: 
- ресурси підприємства, акумульовані його власниками у вигляді внесків 

до зареєстрованого капіталу; 
- загальну вартість коштів підприємства, які належать йому на правах 

власності і використовуються ним для формування його активів; 
- власні джерела підприємства, які без визначення строків повернення 

внесені засновниками або залишені ними на підприємстві з уже 
оподаткованого прибутку. 

Так, як власний капітал є головним джерелом формування 
господарських засобів, що й підтверджується рівнянням бухгалтерського 
балансу (рис. 2): 

 
 
 

 
Рисунок 2 – Бухгалтерське рівняння 

 
Величина власного капіталу підприємства характеризує його 

платоспроможність, кредитоспроможність, забезпеченість коштами для 
покриття власних зобов’язань. 

Згідно з НП(С)БО 1 власний капітал підприємства включає такі 
елементи як: 

- зареєстрований (пайовий) капітал - зафіксована в установчих 
документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до 
капіталу підприємства; 

-  капітал у дооцінках - сума узагальнення інформації про дооцінки 
об’єктів основних засобів і нематеріальних активів, уцінки таких об’єктів в 
межах сум раніше проведених дооцінок; 

- додатковий капітал - суми емісійного доходу, вартість безкоштовно 
отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками 
понад зареєстрований капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно за 
національними положеннями (стандартами) відображаються у складі 
власного капіталу; 

- резервний капітал - сума резервів, створених підприємством відповідно 
до чинного законодавства або статутних документів за рахунок 
нерозподіленого прибутку; 

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - сума нерозподіленого 
прибутку поточного і минулих років, а також використаного у звітному році 
прибутку, сума непокритих збитків поточних і минулих років; 

- неоплачений капітал - заборгованість власників за внесками до 
зареєстрованого капіталу; 

- вилучений капітал - вартість акцій власної емісії або часток, 
викуплених товариством у своїх акціонерів, учасників [2]. 

Актив 
Власний 
капітал 

Зобов’язання 
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Серед названих видів капіталу найважливіше місце належить 
зареєстрованому. При створенні нового підприємства затверджується його 
статут, в якому зазначається розмір виділених грошей, основних і оборотних 
коштів із детальним їх описом, звідки цей капітал і отримав назву статутного 
(зареєстрованого). Наказом № 627 «Про затвердження Змін до деяких 
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку» від 27.06.2013 р. внесено суттєві зміни до Плану рахунків та 
Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
змінено назву рахунку 40 з «Статутний капітал» на «Зареєстрований 
(пайовий) капітал». 

Отже, зареєстрований капітал є важливим елементом діяльності 
підприємства, будучи його фундаментальною основою, так як формування 
достатнього обсягу капіталу, забезпечує необхідні темпи економічного 
розвитку підприємств. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 
 НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Усі господарські процеси на підприємстві знаходять своє відображення 

в первинних документах і в документах бухгалтерського оформлення, які 
складаються у бухгалтерії. Однак у процесі господарської діяльності на 
підприємствах виникають розбіжності між фактичною наявністю 
матеріальних цінностей та їх показниками в бухгалтерському обліку. Це 
відбувається з різних причин, наприклад, природній збиток у зв’язку з 
усушкою, утрускою, розсипанням 

Протягом останнього періоду теоретичним та практичним аспектам 
інвентаризаційної роботи приділяли увагу вітчизняні науковці: Андрєєв В.Д., 
Бардаш С.В., Крамаровський Л. М., Рудницький В. С., Ткаченко Н. М., 
Литвин Ю. Я., Макаров В. Г., Сопко В. В. та ін. 

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів 
проведення інвентаризації на підприємстві. 
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Інвентаризація є способом виявлення господарських засобів і джерел їх 
формування, не оформлених поточною документацією, для забезпечення 
достовірності показників обліку і звітності підприємства. Здійснюється 
інвентаризація шляхом перевірки в натурі наявності майна (господарських 
засобів) підприємства і порівняння одержаних результатів з даними 
бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити розходження між даними 
обліку і фактичною наявністю засобів, тобто лишки або нестачі (якщо вони 
мали місце), які оформляють відповідними документами і відображають в 
обліку. 

Стаття 10 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність» передбачає, що для забезпечення достовірності даних 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства повинні 
інвентаризувати активи й зобов'язання, перевіряти й документально 
підтверджувати їх наявність, стан і оцінку [3]. Причому об’єкти, які 
підлягають інвентаризації, а також її періодичність визначає власник 
підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим.  

Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 
затверджено єдине «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 р. за № 1365/26142, 
що набуло чинності з 01.01.2015 р. Дане положення є універсальним, тобто 
обов’язковим для підприємств усіх організаційно-правових форм і форм 
власності (крім банків, на яких дія положення не поширюється), а також 
представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та бюджетних 
установ [4]. 

До принципів проведення інвентаризації відносяться безперервність, 
документальне оформлення, економічність, співставність одиниць 
вимірювання, матеріальна відповідальність, пред’явлення наявних одиниць 
контролю, оперативність, повнота охоплення, раптовість, своєчасність, 
точність, об’єктивність, обов’язковість, оцінка результатів. 

Обов’язковість та документальне оформлення є одними з 
основоположних принципів інвентаризації. Проведення інвентаризації є 
обов’язковим:  

- перед складанням річної фінансової звітності;  
- у разі передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації 

майна державного підприємства, перетворення державного підприємства, 
передачі державного підприємства (його структурних підрозділів) до сфери 
управління іншого органу управління (на дату передачі), крім передачі в 
межах одного органу управління, в інших випадках, визначених 
законодавством;  

- у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни 
керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше 
половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) 
при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності (на день 
приймання-передачі справ) в обсязі активів, які знаходяться на 
відповідальному зберіганні;  
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- у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування 
цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному 
керівником підприємства;  

 - за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого 
документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення 
такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін 
та в обсязі, зазначених у належним чином оформленому документі цих 
органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного 
документа;  

- у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після 
закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства;  

- у разі припинення підприємства;  
- у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами (на дату такого переходу); - в інших випадках, передбачених 
законодавством [2]. 

Інвентаризацію проводить інвентаризаційна комісія, очолювана 
керівником підприємства або його заступником за обов'язковою участю 
головного бухгалтера і матеріально-відповідальних осіб. Склад комісії, 
об'єкти інвентаризації, порядок її проведення визначаються наказом 
керівника. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення інвентаризації 
несе керівник підприємства. Інвентаризація проводиться, як правило, 1-го 
числа місяця. Це полегшує порівняння її результатів з показниками обліку. 
Якщо інвентаризація окремих цінностей не може бути закінчена за один 
день, її можна починати до і закінчувати після 1-го числа, а дані 
інвентаризації коригувати станом на 1-ше число [1, c. 121]. 

Оформлені інвентаризаційні описи комісією передаються до бухгалтерії, 
де фактичні залишки матеріальних цінностей, зафіксовані в описах, 
порівнюють з даними бухгалтерського обліку і виявляють лишки або нестачі 
цінностей (якщо вони були). Матеріальні цінності, з яких виявлені 
розходження з даними бухгалтерського обліку, записують у порівняльну 
відомість, а матеріально відповідальні особи повинні дати інвентаризаційній 
комісії письмові пояснення щодо причин їх виникнення. Свої висновки і 
пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформляє 
протоколом і подає на затвердження керівнику господарства. Керівник 
повинен прийняти рішення про оприбуткування лишків та списання нестач 
цінностей і затвердити протокол у п'ятиденний строк. 

Таким чином, в сучасних ринкових умовах інвентаризація є одним з 
найважливіших методів бухгалтерського обліку й фінансово-господарського 
контролю. Діючи в межах правового поля та неухильно дотримуючись його 
норм, підприємство працюватиме ефективно та прибутково. Проведена з 
порушеннями інвентаризація на підприємстві може призвести до 
викривлення облікових даних, а від цього залежить її достовірність в ході 
порівняння фактичних даних з обліковими. З огляду на це інвентаризація 
потребує чіткої організації як на рівні підприємства, так і на державному 
рівні. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДРИЄМСТВІ 

 
В сучасних умовах ринкової економіки конкурентоспроможність  

підприємств багато в чому залежить від ефективного використання 
матеріальних ресурсів. Аналізуючи практику  української  економіки, слід 
відмітити її не конкурентоспроможність , оскільки підприємства  
використовують  набагато більше ресурсів на виробництво одиниці валового 
внутрішнього продукту , ніж економіки інших розвинутих країн. Я вважаю,  
що виходом з цієї ситуації є перехід українських підприємств до більш 
сучасних та  інтенсивних форм економічного розвитку, коли розширення 
виробництва відбувається за рахунок більш ефективного використання всіх 
видів виробничих ресурсів. 

Важливим фактором  переходу українських підприємств до інтенсивних 
форм розвитку є створення на  ефективної системи управління раціональним 
використання ресурсів. 

До основних організаційно-економічних напрямків економії 
матеріальних ресурсів можна віднести такі основні  фактори: 

 1) вдосконалення та підвищення практичного рівня нормування та 
планування матеріаломісткості продукції; 

2) розробка та  запровадження обґрунтованих  технічних нормативів 
витрат матеріальних ресурсі. 

Головною метою системи управління матеріальними ресурсами є 
оптимізація розмірів матеріальних запасів, зменшення затрат на заготівлю, 
транспортування і зберігання матеріальних ресурсів, прискорення їх 
оборотності. Важливими  показниками запровадження інтенсивної форми 
економічного розвитку сфери виробництва є не тільки підвищення 
ефективності використання сировинних та паливно- мастильних матеріалів,  
комплектуючих елементів, а  також збільшення  обороту матеріальних 
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ресурсів, що виступає в якості одного з важливих чинників підвищення 
ефективності виробництва.  

На мою думку ,  як зменшення витрат матеріальних ресурсів на 
виробництво одиниці продукції, так і скорочення часу їх перебування у сфері 
виробництва приводить  до покращення ефективності виробничого процесу. 

 Вивчаючи досвід попередніх років розвитку підприємств країни, можна 
зробити висновки, що шляхами найбільш ефективного використання 
матеріальних ресурсів вважаються: 

- удосконалення конструкції та технології виготовлення виробів; 
- запровадження більш прогресивних норм витрат ресурсів; 
- використання матеріалів-замінників, зменшення втрат на етапах 

транспортування; 
- зберігання і виробничого використання.  
Разом з тим, слід відмітити моменти  недостатнього використання  

механізмів впливу організації виробництва і оперативного планування на 
зростання ефективності використання матеріальних ресурсів. Беручи до 
уваги те, що виробничий цикл має дві складові – час перебування предметів 
праці у запасах і час перебування їх у процесі виробництва можна 
стверджувати, що з точки зору необхідності скорочення тривалості 
виробничого циклу виготовлення виробів немає значення, яку складову 
зменшувати. А з позиції економічного стану підприємства, доцільно 
насамперед,скоротити тривалість перебування матеріальних ресурсів у 
запасах.  

Зменшення періоду перебування сировини, матеріалів на складах 
підприємства у якості запасів не потребує для свого втілення таких затрат, як 
зменшення тривалості перебування предметів праці у процесі виробництва, 
але результат буде не менш вагомим. Структура тривалості виробничого 
циклу безперервно змінюється під впливом зміни  співвідношення між 
періодом перебування предметів праці у запасах та періодом перебування у 
процесі виробничої переробки. І у більшості випадків це відбувається 
переважно за рахунок зменшення виробничого періоду. 

Підвищення обсягів виробництва продукції передбачає і адекватне 
нормативне зростання розмірів виробничих запасів. Як показує практика 
роботи підприємств , що основними причинами утворення понаднормових 
запасів є:  

- завищення, порівняно з оптимальним, норм витрат матеріалів;  
- невиконання планів щодо номенклатури випуску продукції; 
-  необґрунтоване збільшення залишків незавершеного виробництва; 
- до планів виробництва продукції в ході їх виконання; 
- завезення матеріальних ресурсів за транзитними нормами, які 

перевищують потреби підприємств; 
- відмова замовників від продукції та інше.  
Можна зробити висновок, що скорочення періоду перебування 

матеріальних ресурсів у виробничих запасах є одним із суттєвих резервів 
скорочення тривалості виробничого циклу виготовлення продукції. 
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Економічне значення цього явища визначається тим, що його реалізація 
призведе до прискорення оборотності виробничих фондів, що в свою чергу 
вивільнить з обороту частину обігових коштів підприємства. 

Слід відмітити, що  одним із основних напрямів підвищення 
ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві за 
рахунок скорочення тривалості перебування їх у виробничих запасах є 
удосконалення планування поставок матеріальних ресурсів, підвищення 
рівня організації їх зберігання та підготовки . 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АНАЛІЗУ  
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення 

ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм 
господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, 
активізації підприємництва, ініціативи. 

У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на 
свою інтуїцію. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на 
точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони 
повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. 
Жодний організаційний, технічний і технологічний захід не повинний 
здійснюватися доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність. 

Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансового 
стану підприємства. Керівництву підприємства необхідні не тільки 
теоретичні знання, але і ґрунтовні навички практичних розрахунків з вмінням 
поєднувати логічну послідовність господарських подій з фінансовими 
відносинами, саме через фінансові розрахунки і прогноз різноманітних 
економічних ситуацій. Одним із найактуальніших завдань на рівні 
підприємства залишається вдосконалення його фінансового стану шляхом 
достовірного аналізу та своєчасного прийняття необхідних управлінських 
рішень. 

Питання аналізу фінансового стану підприємства висвітлені у численних 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: В. Мец, Є. Мниха,  
С. Мошенського, О. Олійник, М. Чумаченка, Ф. Альвареза, Л. Бернстайна,  
Л. Гіляровської, Б. Грехема, В. Ковальова, Г. Савицької, К. Уолша,  
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М. Фрідсона, Р. Хіггінса, Ю. Цал-Цалка та інших. Використовуються різні 
підходи та інструментарій діагностики фінансового стану підприємства. 
Проте, окремі питання залишаються дискусійними і потребують подальшого 
дослідження.  

Мета дослідження полягає в визначенні поняття «фінансовий стан 
підприємства», в розгляданні економічної сутності аналізу та оцінки 
фінансового стану підприємства. 

Фінансовий стан підприємства, з одного боку, є результатом діяльності 
підприємства, тобто його досягненням, а з іншого – визначає передумови 
розвитку підприємства. Потребу в його аналізі можна пояснити, насамперед, 
тим, що досить часто підприємства не здатні правильно визначити свій 
фінансовий стан, що в майбутньому створює серйозні перешкоди для 
ведення ефективної діяльності. 

Крім того, фінансовий стан підприємства можна трактувати як міру 
забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь 
раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської 
діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми 
зобов’язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу 
розуміти характеристику діяльності підприємства, в якій відображені у 
вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й 
роботи з управління фінансовими ресурсами [2]. 

Варто зазначити, що в економічній літературі існує багато визначень 
«фінансового стану підприємства». Їх систематизація дає підстави говорити 
про те, що у найбільш загальному вигляді під фінансовим станом варто 
розуміти результат взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства, який визначається сукупністю виробничо-господарських 
чинників, а також характеризується системою показників, що відображають 
наявність, способи формування, розміщення і використання фінансових 
ресурсів. Тобто, фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик 
діяльності підприємства, яка у своїй основі містить динамічні, повторювані, 
часто нерівномірні процеси руху фінансових ресурсів. Це сутнісна 
характеристика діяльності підприємства у певний період, що визначає 
реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній 
рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та здатність 
ефективно здійснювати її в майбутньому.  

Саме фінансовий стан визначає місце підприємства в економічному 
середовищі й те, наскільки ефективними та не ризиковими можуть бути 
ділові відносини з ним комерційних банків, постачальників, потенційних 
інвесторів та позичальників тощо [1]. 

Ефективне функціонування системи аналізу фінансового стану стає 
можливим лише за наявності певного забезпечення. Під забезпеченням 
аналізу фінансового стану необхідно розуміти такі види, кількість і якість 
ресурсів, які є необхідними та достатніми для досягнення мети 
функціонування системи аналізу фінансового стану підприємства: 
організаційне, інформаційне, методичне, технічне, матеріальне та кадрове 
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забезпечення. Важлива роль у забезпеченні належить інформації: вона 
зв’язує окремі елементи управління в єдину динамічну систему. 
Взаємозв’язок між інформаційним і методичним забезпеченням відбувається 
завдяки меті проведення аналізу: надання інформації системі управління про 
фінансовий стан підприємства та можливості його оптимізації. 

Фінансовий стан підприємства може бути: стійким, нестійким, 
кризовим. Він характеризується системою показників, як відображають 
процес формування й використання фінансових ресурсів підприємства. У 
ринковій економіці фінансовий стан підприємства характеризується 
кінцевими результатами його діяльності. Крім того, фінансовий стан 
господарюючого суб’єкта – це характеристика його фінансової 
конкурентоспроможності, використання фінансових ресурсів і капіталу, 
виконання зобов’язань перед державою та іншими господарюючими 
суб’єктами. 

Нестача або неправильне використання фінансових ресурсів можуть 
виявитися головною причиною несвоєчасної оплати розрахункових 
документів ділових партнерів та контрагентів, неповного та неритмічного 
надання послуг, виробництва продукції, реалізації товарів, виконання робіт 
тощо, а отже, й погіршення результатів виконання підприємством плану за 
обсягом, асортиментом і собівартістю продукції, товарів, робіт та послуг [7]. 

Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати 
свою діяльність на розширеній основі свідчить про стійкий фінансовий стан, 
що є запорукою діяльності підприємства й основою його розвитку в 
конкурентному середовищі. На неї впливають різні чинники – як внутрішні, 
так і зовнішні:  

 виробництво дешевої продукції та надання послуг, які мають попит;  
 міцне становище підприємства на ринку;  
 високий рівень матеріально-технічного забезпечення виробництва і 

застосування передових технологій;  
 налагодженість економічних зв'язків із партнерами;  
 ритмічність кругообігу засобів;  
 ефективність господарських і фінансових операцій; 
 незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і 

фінансової діяльності тощо [3]. 
Таким чином, аналіз фінансового стану підприємства зумовлений 

потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових 
відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в 
поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком резервів 
зміцнення фінансової стабільності підприємства, оскільки фінансові 
результати є базою розрахунку ресурсного потенціалу підприємства. Під час 
аналізу фінансового стану підприємства можна використовувати 
найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, їхня кількість та 
широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу. 
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 ВИЗНАННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ  
ТА ОБЛІК ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ 

  
Дохід  визнається  під час збільшення активу або зменшення 

зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства),  за умови, що 
оцінка доходу може бути достовірно визначена[3]. 

Критерії визнання доходу, наведені в Положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 15 «Дохід», застосовуються окремо до кожної 
операції.  Проте  ці критерії   потрібно  застосовувати  до  окремих  елементів  
однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із 
суті такої господарської операції (операцій)[3]. 

У МСФЗ 18 «Дохід» визначено, що дохід – це валове надходження 
економічних вигод протягом періоду, що виникає у ході звичайної діяльності 
суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього 
надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу. [2] 

Є багато різних тлумачень цього визначення, але я вважаю, що дохід —
потік грошових та інших надходжень за одиницю часу. 

Відповідно до ПСБО 15 «Дохід», ми можемо класифікувати доходи за 
такими групами: 

1) дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід 
(виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування 
наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і 
зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). 

2) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, 
робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, 
доходів, що за договорами належать комітентам, та податків і зборів. 
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3) інші операційні доходи. До складу інших операційних доходів 
включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, 
крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: 
дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових 
різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, 
отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від 
реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних 
активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо. 

4) фінансові доходи. До складу фінансових доходів включаються 
дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім 
доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі). 

5) інші доходи. До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від 
реалізації фінансових інвестицій; дохід від курсових різниць та інші доходи, 
які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з 
операційною діяльністю підприємства [3]. 

Облік доходів від реалізації здійснюється на рахунку 70, який має 
субрахунки: 

 701 «Дохід від участі в капіталі»; 
 702 «Дохід від реалізації товарів»; 
 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»; 
 704 «Вирахування з доходу»; 
 705 «Перестрахування». 

Даний рахунок є пасивним, за кредитом відображається збільшення 
доходу підприємства, а за дебетом ми відображаємо суму непрямих податків. 

Облік інших операційних доходів відображаємо на рахунку 71. На цьому 
рахунку відображається інформація про інші операційні доходи від 
діяльності підприємства за звітним періодом, окрім виручки від реалізації 
товарів. 

На рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі», відображено узагальнену 
інформацію про доходи від інвестицій в асоційовані підприємства, дохід від 
спільної діяльності також дохід від інвестицій в дочірні підприємства. 

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призначено для узагальнення 
інформації про відсотки та дивіденди одержані,а також про інші доходи від 
фінансових операцій. 

Облік інших доходів відображається на рахунку 74 «Інші доходи», 
призначення якого полягає у виникненні доходів в процесі діяльності, але які 
не пов’язані з фінансовою та операційною діяльністю підприємства. Даний 
рахунок є пасивним. За дебетом ми відображаємо збільшення доходів, які 
виникають в процесі діяльності, але не пов`язані з фінансовою та 
операційною діяльністю. За кредитом — суму непрямих податків та списання 
доходів на фінансові результати. 

Дохід, який утворюється в результаті застосування активів підприємства 
іншими сторонами, підтверджується у формі  процентів, роялті та дивідендів. 
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Проценти – платіж фізичної чи юридичної особи за користування 
грошовими коштами та їх еквівалентами, що мають заборгованість  
підприємству. 

Роялті – будь-який платіж, який одержаний як винагорода за 
використання або за надання права використання всіма видами авторських 
прав на літературні твори, наукові та мистецькі твори, комп’ютерні програми 
та інші. 

Дивіденди – частина чистого прибутку, розділена між  
власниками (учасниками) відповідно до їх участі у власному капіталі 
підприємства. 

Класифікація доходів, на думку вченого  Ф. Ф. Бутинця, більше відповідає 
цілям фінансового обліку, ніж управлінського. Він класифікує доходи з 
метою визначення суми доходу від реалізації продукції, надання послуг, 
використання активів; залежно від місця виникнення на доходи центрів 
інвестицій, центрів доходів, центрів прибутку та загальний дохід 
підприємства [1, с. 383]. 

Загальна класифікація доходів: 
— за можливістю передбачення ( звичайні, надзвичайні) ; 
— за видами діяльності ( інвестиційні, операційні, фінансові) ; 
— за можливістю планування ( планові, непланові) ; 
— за періодами виникнення ( майбутнього та звітного періоду) ; 
— за рівнем формування ( підприємство, окремий структурний підрозділ, 
окремі операції). 

Вся класифікація доходів має важливе значення для узагальнення 
діяльності підприємства та її оцінки, а також яка відповідає найважливішим 
потребам сучасності управлінського обліку. 

Отже, виходячи в вищесказаного, ми можемо зробити висновки, що 
економічна сутність доходів полягає у відшкодовуванні витрат на ведення 
діяльності та отримання відповідної суми прибутку, з метою досягнення мети 
підприємства, яка передбачає приріст власного капіталу, а класифікація 
доходів дає можливість ефективно ними керувати, та доповнювати сучасну 
систему управління. 
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http:// www.rada.gov.ua (дата звернення 10.04.2019).  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  
КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

 
Все частіше постає питання щодо актуальності визначення кредитних 

операцій, тому важливим завданням є визначення сутності кредиту. Це 
сприятиме розумінню та визначенню ролі банків, кредитних установ, 
компаній, що надають кредити. 

Відомо, що завдяки взаємозв’язку між товаровиробниками, тобто 
розвитку товарних відносин і утворилися кредитні відносини, а пізніше і сам 
термін кредит. 

З економічного боку появі кредиту сприяє потреба підприємств у появі 
нових основних засобів чи запровадженні нових тохнологій у виробництві, 
тому і виникає потреба у грошових коштах. А з боку кредитора виникає 
потреба отримання прибутку з тимчасово вільних коштів. Тому для 
задоволення потреб кредитора і позичальника доцільно застосовувати 
кредитні віднисини. 

Дослідженням кредитних операцій займалися різні вітчизняні та 
іноземні автори, а саме : Я. В. Грудзевич,  В. Б. Кириленко, О. К. Коваленко , 
С. І. Омельченко та інші. 

Досліджуючи літературу економічного характеру ми бачимо чимало 
різних пояснень терміну «кредит». 

Розпочати дослідження варто з визначення терміну, осмислення та 
визначення сутності кредиту, як однієї з економічних категорій, що і складає 
кредитні відносини і кредитне забезпечення. 

Під визначенням кредит розуміють грошові кошти та інші матеріальні 
активи, які беруться на певний термін та за які потрібно платити відсотки за 
користування із обов’язковим поверненням. 

Якщо розглядати кредит як економічну категорію, то варто зауважити, 
що кредитні відносини переважно розглядаються , як довіра однієї людини 
до іншої, саме тому і надається певна сума коштів або товар на користування. 

У Фінансовому словнику-довіднику поняття «кредит» подають як 
«…форму передачі у тимчасове користування коштів у грошовій і грошово-
натуральній формі на умовах строковості, повернення, платності та цільового 
характеру, що надається однією юридичною або фізичною особою – 
кредитором іншій особі – позичальнику» [5, с. 258]. У «Банківській 
енциклопедії» автори подають таке визначення кредиту: «Економічні 
відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу 
одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на умовах 
повернення в певний строк і, звичайно, із сплатою відсотка» [2, с. 157] 

Загалом можна визнати два напрямки визначення кредиту: 
1) Вузький – це сума коштів, яку через певний час потрібно повернути; 
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2) Широкий – це правовідносини, які виникають внаслідок надання 
кредитором коштів позичальнику на термін. 

Як показали наукові дослідження, на сьогодні в економічній літературі 
існує більше сорока визначень терміну «кредит»[3, с.42] під яким, зокрема, 
розуміють, форму позиченої вартості, в якій вона рухається між кредитором і 
позичальником [1, с. 69], або економічні відносини, що виникають між 
кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів 
і використання їх на умовах повернення й оплати [4]. 

За суб’єктом надання класифікують на комерційний, банківський, 
споживчий, державний, міжнародний, приватний. 

У банківському кредиті суб'єктами кредитних відносин (одним чи 
обома) є банк, у державному — держава, що виступає переважно 
позичальником. У міжгосподарському (комерційному) кредиті обома 
суб'єктами є господарюючі структури, у міжнародному — резиденти різних 
країн. В особистому (приватному) кредиті одним із суб'єктів є фізична  
особа [1]. 

За терміном використання кредити є :  
- короткострокові – термін використання до одного року; 
- довгострокові – строк користування складає більше трьох років. 

Залежно від цілей кредитування можна виділити: 
- виробничий кредит, що призначений для формування капіталу у сфері 
виробництва; 
- споживчий кредит, що призначений для задоволення людиною особистих 
потреб; 

Виробничий кредит відповідає всім закономірностям руху кредиту, 
оскільки в результаті його використання створюється нова вартість і 
передумови для повного повернення позиченої вартості кредитору. У сфері 
особистого споживання позичена вартість знищується, "проїдається" і тому 
тут не створюються передумови для її зворотного руху як ключової ознаки 
кредиту. Особисте споживання, "знищуючи" вартість предметів споживання, 
забезпечує підтримку та зростання вартості робочої сили, продаж якої на 
ринку створює джерело повернення позиченої вартості кредитору. Тому і 
споживчий кредит цілком відповідає всім закономірностям руху кредиту [1]. 

В залежності від цільового фінансування кредит поділяється на : 
- кредит на формування виробничих запасів (сировини, матеріалів, 

паливно-мастильних матеріалів, тари тощо); 
- кредит у витрати виробництва (сезонні витрати у рослинництві та 

тваринництві в сільському господарстві; сезонні витрати на виготовлення 
торфу, на лісозаготівлі, на ремонтні роботи; на виготовлення продукції з 
тривалим циклом виробництва — житлових будинків, літаків, кораблів 
тощо); 

- кредит на створення запасів готової продукції (залишки на складах 
виробничих підприємств, запаси на складах торговельних організацій тощо); 

-  кредити, пов'язані з виникненням тимчасових розривів у платежах, 
коли економічні суб'єкти повинні здійснювати платежі, а призначені для 
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цього кошти не надійшли чи їх надійшло мало (виплата заробітної плати, 
розрахунки з постачальниками, з бюджетом тощо) [1]. 

За формою надання кредит можна класифікувати: 
- у готівковій формі – при видачі готівки з каси; 
- у безготівковій формі – при розрахунку з позичальнок на картковий 

рахунок або шляхом сплати платіжного документу; 
В економічній науці немає точної кількості класифікаційних ознак 

кредиту. Детально досліджуючи класифікацію кредитних операцій можна 
побачити і інші критерії виділення. Наприклад кредити за джерелами 
залучення (внутрішні - у межах країни, зовнішні – між іншими країнами), за 
окремою галуззю (у сільське господарство, торгівлю, машинобудування, 
транспорт, науку та освіту), за економічним призначенням та інші. 
Класифікувати кредит може і сама банківська установа або інший 
кредитодавець. 

Отже, можна зробити висновки, що у теперішній час без кредитних 
відносин не може нормально функціонувати виробництво товарів та надання  
послуг. Кредитні операції є дуже широким поняттям, а окремі прояви можуть 
набувати різних форм , що визначатимуть його сутність та властивості через 
різні види та форми кредиту.  
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 

 
В діяльності кожного суб’єкта господарювання важливе місце належать 

розрахункам з покупцями та замовниками. Визначаючи місце покупців та 
замовників у системі господарських відносин з підприємством, одним із 
основних факторів є розуміння їхніх інтересів та вміння задовольнити 
потреби. 

Необхідність відображення в системі обліку дебіторської заборгованості 
випливає із потреб користувачів (власників, держави, інвесторів, найманих 
працівників тощо) в інформації, яка дозволяє виявити закономірності й 
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тенденції формування основної частини доходів і грошових надходжень 
підприємства, встановити та оцінити основні фактори, позитивного та 
негативного впливу на процес їх формування і використання, виявити 
резерви і, таким чином, збільшити рівень прибутковості діяльності 
підприємства та мінімізувати виникнення заборгованості при відносинах з 
покупцями. 

Дослідженням проблем облікового відображення розрахунків з 
покупцями та замовниками займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: 
І.В. Альошина, Т.В. Барановська, І.М. Белова, Ф.Ф. Бутинець, М.М. Василюк, 
О.В. Гавриленко, О. В. Добровольська, В. В. Євдокимов, Т. М. Знамеровська, 
О.В. Мельниченко, Ю.Ю. Мороз, Н.І. Цегельник, В.В. Шестерікова., 
В.В.Ясишена та інші. 

Метою роботи є розкриття економічної сутності розрахунків з 
покупцями та замовниками, а також особливостей їх відображення у 
фінансовому обліку. 

В сучасних умовах господарювання стан розрахунків з покупцями і 
замовниками впливає не тільки на фінансовий стан суб’єктів 
господарювання, а і в цілому на фінансову стабільність України на світовому 
ринку.  

У наш час, проведення розрахунків підприємства з покупцями і 
замовниками супроводжується заборгованістю, оплата якої проводиться по 
завершенню певного часу. Таке відтермінування оплати призводить до 
виникнення дебіторської заборгованості.  

Дебіторська заборгованість -  це сума, яка нараховується підприємству 
від покупців за товари або послуги, продані в кредит  або з відтермінуванням 
термінів оплати [1]. При цьому, покупці та замовники стають дебіторами 
підприємства. 

Теоретичним підґрунтям обліково-аналітичного забезпечення 
розрахунків з покупцями та замовниками підприємства є науково-
обґрунтована класифікація. З метою вирішення проблеми неповноти та 
неякісності інформаційного забезпечення управління відносинами між 
підприємством і покупцями розроблена класифікація покупців і замовників 
та їх відносин, що узагальнює існуючі на сьогодні класифікаційні ознаки та 
розкриває економічну природу взаємодії, враховує основні аспекти 
розрахунків та різноманітність контрагентів.  

Відповідно до діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку [2], облік 
розрахунків з покупцями та замовниками ведеться на рахунку 36 
«Розрахунки з покупцями та замовниками» із відповідними субрахунками: 

- 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; 
- 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». 
По дебету рахунку 36 відображається продажна вартість реалізованої 

продукції, товарів, робіт та послуг, яка включає всі податки. По кредиту 
рахунку 36 показується сума платежів, які надійшли на рахунки 
підприємства. Залишок о рахунку 36 вказує на заборгованість покупців та 
замовників за отриману продукцію, товари та послуги. 
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Облік дебіторської заборгованості здійснюється на підставі укладених 
договорів та супроводжуючих господарських документів, які засвідчують 
факт здійснення операції, у тому звітному періоді, в якому вони були 
здійснені. Такими супроводжуючими документами на підприємстві є: 
накладна, рахунок, рахунок-фактура та ТТН (товарно-транспортна накладна). 

 Чітка організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками має 
велике значення, так як здійснює безпосередній вплив на швидкість 
обертання обігових коштів, а своєчасність надходження грошових коштів 
веде до зростання рівня платоспроможності та абсолютної ліквідності будь-
якого господарюючого суб’єкта. Питання купівлі-продажу товарів та 
розрахунків з покупцями і замовниками за виконані роботи, передані 
товарно-матеріальні цінності, надані послуги підприємств будь-яких форм 
власності, є одними з найбільш актуальних, незалежно від суспільно-
політичного ладу, що функціонує в окремо взятій країні і всьому світовому 
співтоваристві в цілому, тому що розрахунки між підприємствами і 
організаціями є однією з необхідних ланок розширеного відтворення, від 
якого залежать кінцеві результати підприємств, їхній фінансовий стан. 

Отже, дебіторська заборгованість -  це сума, яка нараховується 
підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит  або з 
відтермінуванням термінів оплати. Відповідно до діючого Плану рахунків 
бухгалтерського обліку, облік розрахунків з покупцями та замовниками 
ведеться на рахунку 36.  
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АНАЛІЗ СУТНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

Інвестиційна діяльність за своєю суттю покликана забезпечити ефективне 
функціонування усіх без винятку господарюючих суб’єктів. Вона являє собою 
комплексреальних дій щодо реалізації інвестицій. В загальній структурі 
інвестиційних ресурсів підприємства займають капітальні інвестиції. 

Історично термін "капітальні інвестиції" почав використовуватися в 
Україні лише впродовж останнього десятиліття, що пов'язано із ростом і 
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становленням ринкових відносин. У даний часпонад 10 законодавчих і 
нормативних документів регулюють правові засади та методику обліку 
капітальних інвестицій. Однак вони лишаються не узгодженими між собою, а 
інодінавіть перечать один одному. 

На сучасному етапі піднесення бухгалтерського обліку в Україні у 
різноманітних джерелах немає чіткого визначення терміну та складу 
капітальних інвестицій. Це недопрацювання приводить до переліку питань, які 
мають зв’язок з трактуванням суті капітальних інвестицій та відображенням 
пов’язаних з ними витрат на рахунках бухгалтерського обліку. 

Досліджуючи економічну категорію «капітальні інвестиції», ми 
узагальнили основні підходи доїї трактування на законодавчому рівні. 
Характеристика цієї категорії наведена у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Характеристика сутності капітальних інвестицій 

№ Джерело Визначення 
1 Про інвестиційну 

діяльність: Закон України 
від 18.09.1991р. № 1560 - 
XII (зі змінами і 
доповненнями) [1] 

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

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

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

3 Національний стандарт № 3 
«Оцінка цілісних майнових 
комплексів»: Постанова 
Кабінету Міністрів України 
від 29.11.2006р. № 1655 (зі 
змінами і доповненнями) [3] 

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  
фінансуваннякапітального будівництва. 

4 Про затвердження форм 
державних статистичних 
спостережень зі статистики 
капітальних інвестицій, 
основних засобів та 
будівництва: Наказ 
Державного комітету 
статистики України від 
24.10.2013р. № 321 [4] 

Капітальні інвестиції включають інвестиції в основний 
капітал (основні засоби), в інші необоротні матеріальні 
активи; витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта, що 
призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, 
первинно очікуваних від використання об'єкта, і на суму 
яких збільшується первісна вартість основних засобів 
(капітальний ремонт будівель, споруд, машин та 
обладнання); інвестиції у необоротні нематеріальні 
активи, а також витрати на формування основного стада. 

 
Дослідженню сутності та значення інвестицій у світовій економічній 

теорії також присвячені праці відомих науковців: Дж. М. Кейнса, К. Маркса, 
Д. Рікардо, А. Сміта та ін. В незалежній Україні проблеми інвестування 
досліджувалися у роботах таких вчених, як І. О. Бланк, М. І. Бондар,  
Я. Д. Крупка, Т. В. Майорова, І. М. Павлюк, К. В. Паливода, А. А. Пересада, 
В. Г. Федоренко. 
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Аналізуючи нормативно-правове та методичне забезпечення можна 
навести узагальнююче визначення капітальних інвестицій – це сукупність 
витрат підприємства, спрямованих на придбання, виготовлення, розширення, 
модернізацію чи реконструкцію основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів та нематеріальних необоротних активів, задля 
отримання доходу чи економічної вигоди в майбутньому. 

Класифікація капітальних інвестицій є основою організації 
бухгалтерського обліку та правдивого відображення інформації про них у 
звітності підприємства, а виділення класифікаційних ознак має на меті 
забезпечення користувачів чітко структурованою інформацією, яка здатна 
впливати на управлінські рішення і приносити реальні позитивні результати 
в бізнесі. 

Класифікація інвестицій: 
1. За видами цінностей: 
 матеріальні; 
 нематеріальні; 
 фінансові. 

2. За цілями застосування: 
 реінвестиції; 
 нетто-інвестиції. 

3. За терміном інвестування: 
 короткострокові; 
 довгострокові. 

4. За характером участі суб’єкта в інвестуванні: 
 прямі; 
 непрямі. 

5. За походженням капіталу, що інвестується: 
 державні; 
 приватні; 
 змішані; 
 вітчизняні; 
 іноземні. 
Вважаємо, що капітальні інвестиції варто розглядати в контексті трьох 

основних аспектах: відтворювального, вартісногота технологічного. 
Варто розуміти суттєву відмінність між капітальним ремонтом основних 

засобівта ії поліпшенням основних засобів. Капітальний ремонт передбачає  
підтримування основних засобів в працездатному стані, в той час коли їх 
поліпшення призводить до їх відновлення.  

Згідно П(С)БО 10 «Основні засоби» передбачено, що витрати на 
капітальний ремонт чи витрати на поліпшення об’єкта основних засобів 
відносяться до капітальних інвестицій.  

Отже, в загальноекономічному розумінні капітальних інвестицій - це 
інвестиції в основний капітал. Якщо ж розглядати дану категорію з точки 
зору підприємства, то її слід трактувати як це капіталізована вартість 
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ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових та ін.), спрямованих на 
відтворення необоротних активів. 
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В’язкова Таїсія 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
АНАЛІЗ ТА АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Процес виробництва супроводжується виробничими і 
адміністративними витратами. Невпинне зростання питомої ваги 
адміністративних витрат в загальному їх обсязі обумовлює необхідність 
пошуку оптимальної методики аналізу та контролю, адаптованої до потреб 
управління на основі релевантної економічної інформації. Удосконалення 
аналізу та аудиту адміністративних витрат є складовою еволюційного 
підходу до управління господарською діяльністю підприємства в ринкових 
умовах та покращення їх фінансових результатів. 

Окремі положення організації аналізу адміністративних витрат на 
підприємстві недостатньо досліджені, що передбачає необхідність 
вдосконалення системи аналізу та аудиту для узгодження з потребами 
управління та підтерджує актуальність поглибленого їх вивчення в сучасних 
умовах. 

Теоретичну основу дослідження питань обліку адміністративних 
витрат склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського 
обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  
В.Н. Добровський, Ф.Ф. Бутинець, П.В. Іванюта, Г.О. Партин, П.Л. Сук,  
Л.К. Сук, В.В. Сопко, Н. Соколовська, В.П. Ярмоленко та інших. 
Продовження дискусій з даних питань потребують подальших досліджень в 
напрямку аналізу та аудиту адміністративних витрат. 
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В сучасних умовах зростають вимоги до аналізу, перш за все, в 
напрямку підвищення гнучкості, аналітичності та оперативності інформації 
про адміністративні витрати, що одержується з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень. На аналіз та аудит покладено завдання з поліпшення 
інформаційного забезпечення управління і контролю за збереженням 
власності та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням 
ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через 
непродумані дії.  

Метою дослідження є визначення особливостей організації аналізу та 
аудиту адміністративних витрат та розробка рекомендацій щодо створення 
більш раціонального аналізу адміністративних витрат. 

Більшість економістів, як відмічає В.Я. Фаріон вважають, що витрати 
- це обґрунтоване умовами господарської діяльності споживання 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Під напрямком аналізу витрат 
розуміють сферу діяльнֹості, де вимагається відокремлений цілеспрямований 
аналіз таких витрат.  

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до 
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на: 

а) адміністративні витрати; 
б) витрати на збут; 
в) інші опрераційнֹі витрати. 
Адміністративні витрати - це витрати в сфері управління, які 

включають трудові та грошово-матеріальні витрати, пов’язані із здійсненням 
загального управління господарської діяльностֹі підприємства загалом.  

Документом за допомогою якого можна здійснити аналіз 
адміністративних витрат є картка по рахунку 92 «Адміністративні витрати». 

Картка по рахунку 92 «Адміністративні витрати» містить дані для 
аналізу: 

 загальних корпоративних витрат (організаційні витрати, витрати на 
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); 

 витрати на оплату праці адміністративного апарату 
 витрати на премії та заохочувальні виплати адміністративних 

працівників; 
 витрати на соціальні заходи адміністративного апарату. 
 витрати на службові відрядження і утримання апарату управління 

підприємства; 
 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів; 
Сучасні тенденції розвитку зумовлюють запровадження та проведення 

внутрішнього аудиту, зокрема одного з найбільших в діяльності 
підприємства – аудиту витрат, в т.ч. адміністративних витрат. Обов’язковою 
складовою організації внутрішнього аудиту витрат є його обліково-
аналітичне забезпечення.  
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Економічний аналіз адміністративних витрат підприємства є 
важливим інструментом управління цим процесом, котрий дає змогу 
цілеспрямовано здійснювати формування адміністративних витрат за їх 
видами, місцем виникнення та носіями за умов постійного контролю за 
рівнем адміністративних витрат і стимулювання їх зниження. Метою аналізу 
адміністративних витрат підприємства є оцінка рівня адміністративних  
витрат, виявлення можливостей раціонального використання матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів, здійснення ефективного управління ними. 

В основі аналізу витрат підприємства лежить спроба забезпечити 
всебічною інформацією про фінансово-економічні результати, які 
підприємство досягнуло протягом певного часу з метою оптимізації 
управлінських процесів та подальшого впровадження раціоналізаторських 
рішень, з метою пошуку резервів економії витрат. 

Отже, адміністративні витрати – це витрати з обслуговування 
основного та допоміжного виробництв підприємства, витрати на управління 
й загальногосподарські потреби, що не пов’язані безпосередньо з 
виробничим процесом. Зниження цих витрат призведе до збільшення 
прибутку від операційної діяльності, тому це завдання є значущим для 
кожного підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 
Бюджетні установи в процесі виконання бюджету приймають 

зобов'язання, які виконують здійснюючи розрахунки з багатьма 
організаціями, від яких отримують послуги, харчові продукти, основні 
засоби, медикаменти та інші матеріальні цінності, які необхідні установі для 
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повноцінного її функціонування. Всі перераховані операції обліковуються як 
розрахунки з різними дебіторами та кредиторами. 

Трактування поняття «зобов’язання» у бюджетному законодавстві 
наведено на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Визначення поняття зобов’язання бюджетних установ [1] 

 
В результаті виконання кошторису виникають зобов'язання бюджетних 

установ, які потребують обліку. Облік зобов'язань являє собою метод 
попереднього та поточного контролю, який здійснюється за виконанням 
кошторису бюджетних установ. 

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2012 
№309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних 
зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних 
коштів в органах Державної казначейської служби України» орган 
Казначейства проводить реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань, 
бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників і одержувачів бюджетних 
коштів відповідно до бюджетного законодавства України. 

Основним нормативним документом, який врегульовує контроль за 
зобов'язаннями бюджетних установ являється Порядок 309 [1].  

З метою здійснення бухгалтерського обліку запроваджений поділ 
зобов'язань, який наведено в Національному положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов'язання» [1]. 
Схематично зазначений поділ зображено на рис. 2. Бюджетні установи, які є 
розпорядниками бюджетних коштів мають право брати на себе зобов’язання:  

- у разі виконання кошторису за загальним фондом, який здійснюється у 
межах кошторисних призначень опираючись на необхідність забезпечення 
виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного року та враховуючи 
погашення заборгованості минулих років;  

- у разі виконання кошторису за спеціальним фондом, який здійснюється 
у межах кошторисних призначень. 

Зобов'язання – це будь-яке 
розміщення замовлення, укладення 

договору чи виконання інших 
схожих операцій, яке здійснюється 
розпорядником або одержувачем 
бюджетних коштів без відповідних 

бюджетних асигнувань або з 
порушенням норм, установлених 
Бюджетним кодексом України, 
законом України про Державний 
бюджет України та рішенням про 

місцевий бюджет. 

Фінансове зобов'язання – являє 
собою будь-яке придбання товару, 
послуги чи виконання інших схожих 
операцій, здійснених розпорядником 
або одержувачем бюджетних коштів 
впродовж бюджетного періоду з 
порушенням норм, установлених 
Бюджетним кодексом України, 
законом про Державний бюджет 
України та рішенням про місцевий 

бюджет 
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Рисунок 2 – Основні  види зобов’язань бюджетних установ 
  
Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі для 

обліку зобов’язань призначені рахунки класу 6 «Зобов’язання». На рис. 3 
наведено субрахунками рахунків шостого класу.  

 

 
Рисунок 3 – Склад субрахунків обліку зобов’язань бюджетних установ 

 
Органи Казначейської служби обліковують бюджетні зобов'язання та 

бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів в 
бухгалтерському обліку виконання бюджетів та відображають їх у звітності 
про виконання бюджетів. 

В Україні діє система дистанційного обслуговування «Клієнт 
казначейства – Казначейство». Вона застосовується у процесі реєстрації та 
обліку бюджетних зобов’язань розпорядників і одержувачів бюджетних 
коштів, які відповідно до законодавства перебувають на казначейському 
обслуговуванні. Дана система працює з використанням засобів 
криптографічного захисту інформації Державною казначейською службою 
України. 

 

Зобов'язання
поділяються на:

доходи
майбутніх 
періодів

непередбачені

поточнідовгострокові

6 клас «Зобов’язання»

- 60 «Довгострокові зобов'язання»;
- 61 «Поточна заборгованість за кредитами та позиками»;
- 62 «Розрахунки за товари, роботи, послуги»;
- 63 «Розрахунки за податками і зборами»;
- 64 «Інші поточні зобов’язання»;
- 65 «Розрахунки з оплати праці»;
- 66 «Зобов'язання за внутрішніми розрахунками»;
- 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»;
- 68 «Зобов'язання за надходженнями до бюджету».
- 69 «Доходи майбутніх періодів».
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Отже, можна зробити висновки, що зобов'язання являють собою 
господарські відносини, які регулюються законодавством. Одна сторона цих 
відносин в праві вимагати здійснення господарських операцій: надання 
послуг, передачі майна, виконання робіт тощо, а інша сторона повинна 
виконувати вимоги щодо предмета зобов'язання і має право вимагати 
винагороду за виконану роботу – сплату грошей, зустрічні послуги, тощо.  
Список використаних джерел: 

1. Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників 
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної 
казначейської служби України : Наказ Міністерства фінансів України від 
02.03.2012 № 309. Дата оновлення 02.02.2018. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0419-12 (дата звернення 31.03.2019). 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 128 «Зобов'язання» : Наказ Міністерства фінансів 
України від 24.12.2010 № 1629. Дата оновлення 01.01.2015. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0093-11 (дата звернення 03.04.2019). 
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АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 
 

Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є 
наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає 
як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в наш час є питання 
оплати праці та її вдосконалення, що обумовлюється потребою реорганізації 
управління витратами на підприємстві. 

Ефективність функціонування та соціальний розвиток забезпечується 
передусім формуванням належних індивідуальних і колективних 
матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці 
різних категорій персоналу. 

Основним джерелом доходів найманих працівників є і надалі 
залишатиметься заробітна плата. Нині саме заробітній платі належить 
переважаюче значення в мотиваційному механізмі. Заробітну плату як 
економічну категорію відносять до числа найскладніших. Саме з цієї 
причини, на жаль, нині в Україні відсутнє єдине розуміння суті заробітної 
плати. 

Заробітна плата в умовах ринкової економіки – це плата за працю, а її 
величина – це ціна праці, яка визначається на ринку праці в результаті 
взаємодії попиту на конкретні види праці і її пропозицію [1]. 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу [3]. 
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За своєю структурою заробітна плата складається з основної і 
додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних  і 
компенсаційних виплат. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу 
відповідно до установлених норм праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадові обов’язки). 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. 

Згідно із законом України "Про оплату праці" організація оплати праці 
здійснюється на підставі: 

 законодавчих та інших нормативних актів; 
 генеральної угоди на державному рівні; 
 галузевих, регіональних угод; 
 колективних договорів; 
 трудових договорів [1]. 
Згідно зі статтею 96 Кодексу законів про працю України основою 

організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка складається з 
тарифних сіток; тарифних ставок; схеми посадових окладів; тарифно- 
кваліфікаційних характеристик; тарифно-кваліфікаційних довідників; 
кваліфікаційних довідників посад керівників, спеціалістів і службовців; схем 
посадових окладів або єдиної тарифної сітки. 

Тарифна система оплати праці – це сукупність правил, за допомогою 
яких забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов 
її виконання, відповідальності, значення галузі та інших факторів, що 
характеризують якісну сторону праці. 

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт в 
залежності від їх складності, а робітників – в залежності від їх кваліфікації та 
відповідальності по розрядах тарифної сітки [2]. 

Тому система оплати праці розподіляється на дві форми : відрядна та 
погодинна, а вони в свою чергу мають різновидності. 

Відрядна форма оплати праці - система заробітної плати, при якій 
заробіток залежить від обсягів виконаної роботи, потребує якості. За цієї 
форми оплата праці проводиться за нормами і розцінками, встановленими, 
виходячи з розряду виконуваних робіт. 

Погодинна форма заробітної плати - нарахування заробітної плати 
залежить від фактично відпрацьованого часу і встановленої норми оплати за 
одиницю часу. 

Впровадження погодинної оплати праці відповідає інтересам певних 
верств населення. Не зайнятого на постійній основі, такого як: жінки з 
малолітніми дітьми, молодь, яка суміщає роботу з навчанням, інваліди, 
немолоді працівники, які мають обмежену працездатність і зацікавлені в 
роботі на умовах неповного робочого часу. 

Інформаційним джерелом для проведення аналізу є дані 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Основними документами, які 



52 

містять необхідну інформацію для проведення аналізу розрахунків з оплати 
праці є:  

 листки непрацездатності; 
 накази на відпустки, премії;  
  документи про пільги;  
  виконавчі листи;  
  заяви на перерахування грошей до банку тощо.  
Також,як правило, на осіб,відповідальних за облік і нарахування 

заробітної плати на підприємстві також покладається відповідальність за 
підготовку та подачу частини статистичної звітності, зокрема:  

 Форма № 1-ПВ(місячна) «Звіт з праці» ;   
 Форма № 1-ПВ(квартальна) «Звіт з праці»(Додаток И);  
 Форма № 6-ПВ (річна) « Звіт про кількість працівників, їхній якісний 

склад та професійне навчання»; 
 Форма № 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві» 

(Додаток К);  
 Форм № 1-РС (один раз на чотири роки) « Звіт про витрати на 

утримання робочої сили» [1]. 
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АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ  

ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ 
 

Аудит poзpaхунків зa пoдaткaми і платежами нa вітчизняних 
підпpиємcтвaх пocідaє вaжливе міcце в cиcтемі oблікoвoї інфopмaції в умoвaх 
pинкoвoї екoнoміки і вимaгaє ефективнoї й paціoнaльнoї opгaнізaції oбліку 
poзpaхунків згіднo з пoдaткoвим законодавством, оскільки податки – 
найбільш ефективний інструмент регулювання економічних процесів. Чіткa 
пoбудoвa дoкументaльнoгo відoбpaження тa opгaнізaції aнaлітичнoгo oбліку 
нa вітчизняних підпpиємcтвaх фopмує пpoзopу інфopмaцію щoдo 
нapaхувaння та cплaти зoбoв’язaнь дo бюджету, що є досить важливим у наш 
час. 
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Великий внесок у розробку  теоретичних засад обліку та аудиту з 
бюджетом за податками і платежами зробили провідні вітчизняні вчені-
економісти: Л. В. Гуцаленко, І. А. Вишневська,  В. Ю. Драчук , О. Лубченко, 
Р. Телега та інші. 

Метою даного дослідження є oбґpунтувaння теopетичних пoлoжень і 
poзpoбкa pекoмендaцій щoдo удocкoнaлення opгaнізaційних тa метoдичних 
зacaд aудиту poзpaхунків з бюджетом зa пoдaткaми і платежами.  

У сучасних умовах діяльності суб’єктів економіки підтвердження 
повноти та достовірності фінансової звітності, а також відповідності її 
чинному законодавству України є основною метою аудиту розрахунків із 
бюджетом.  Упpaвління пoдaткoвими плaтежaми нa pівні підпpиємcтвa 
пpaктичнo єдиний метoд впливу плaтників пoдaтків нa взaємoвіднocини з 
деpжaвoю.Якіcть реалізації пocтaвленoгo зaвдaння, нacaмпеpед, визнaчaєтьcя 
відoбpaженням нa paхункaх бухгaлтеpcькoгo oбліку нapaхoвaних пoдaтків зa 
джеpелaми їх cплaти.  

До нормативно-правового забезпечення аудиту розрахунків з бюджетом 
належать: Конституція України, Податковий, Господарський та Цивільний 
кодекси, закони України «Про аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», інші нормативно-правові акти, що 
регулюють окремі види податків та зборів, Міжнародні стандарти аудиту, 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інструктивні та методичні 
матеріали міністерств і відомств, внутрішні документи аудиторських фірм та 
підприємств [1, c. 359].  

В таблиці 1 представлено позиції науковців щодо необхідності 
затвердження на рівні підприємств регламентних документів з обліку 
розрахунків з бюджетом. 

Згідно табл. 1 одна група науковців (І.О. Власова, Т.В. Микитенко,  
Т.Ф. Плахтій), наполягає на затвердженні організаційних та методичних 
засад обчислення та обліку зобов’язань перед бюджетом за податковими 
платежами шляхом виділення окремого розділу у Наказі про облікову 
політику підприємства. Інші науковці (Т.А. Бурова, О. В. Савченко,  
І.В. Смірнова) вважають, що підприємству доцільно розробляти розпорядчий 
документ у формі податкової облікової політики, яка повинна включати 
питання здійснення податкових розрахунків та їх обліку [3, с. 24]. 

При проведенні аудиту податків та  платежів в обов’язковому порядку 
складається програма аудиту. При проведенні аудиту розрахунків із 
бюджетом  необхідно дотримуватись наступних етапів: 

– перевірити повноту і правильність відображення бази та ставок  
податків і зборів, а також арифметичні розрахунки з нарахування податків; 

– перевірити законність та обґрунтованість застосування пільг щодо 
податків і зборів та повноту і своєчасність сплати платежів і зборів до 
бюджету; 

– перевірити правильність складених декларацій, розрахунків за 
платежами до бюджету і своєчасність їх подачі до податкового органу; 

– перевірити правильність відображення розрахунків із бюджетом у 
системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності; 
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– надати клієнту інформацію про результати роботи з детальним
викладенням виявлених помилок і фактів обману та рекомендації щодо їх 
виправлення; 

– залежно від мети перевірки, виду аудиту та завдань, одержаних від
клієнта, підготувати висновок тощо [1, c. 359]. 

Таблиця 1 – Наукові підходи до організації аудиту та обліку 
розрахункових операцій з бюджетом за податковими платежами 

Автор Наукова позиція Наслідки практичного застосування 
Бурова Т.А. Окремий розділ наказу 

про облікову політику 
«Організація обліку 
податкових платежів», 
формування Положення 
про організацію 
податкового обліку. 

Дозволить нівелювати значні 
відмінності між фінансовим і 
податковим обліком активів, 
зобов’язань, складання різних форм 
звітності, які не урегульовані 
законодавчо-нормативними 
документами. 

Власова І.О. В межах Наказу про 
облікову політику 
формування інформації 
про розрахунки, в тому 
числі перед бюджетом за 
податками. 

З метою оптимізації документування 
розрахункових операцій. 

Микитенко Т.В Облікова податкова 
політика підприємств у 
вигляді Наказу про 
облікову політику у 
частині оподаткування 

Спрямована на розкриття 
невикористаних резервів
підвищення господарювання, 
оптимізації податкоутворюючої бази 
для цілей оподаткування, забезпечення 
інформацією внутрішніх і зовнішніх 
користувачів для контролю і 
своєчасного виконання зобов’язань 
перед державою. 

Плахтій Т.Ф. Окремий розділ до 
Наказу про облікову 
політику «Організація 
обліку розрахунків за 
податками» 

Забезпечить дотримання норм чинного 
законодавства з питань оподаткування, 
складання та подання бухгалтерської 
та податкової звітності. 

Савченко О.В.  
Смірнова І. В. 

«Облікова політика в 
частині оподаткування» 

Головною частиною в організації 
податкового обліку є розробка та 
затвердження податкових регістрів, 
призначених для систематизації й 
накопичення інформації в обліку. 

При здійсненні аудиту податків та обов’язкових платежів до бюджету 
об’єктами перевірки стають такі бухгалтерські рахунки:  64 «Розрахунки за 
податками й платежами» з відповідними субрахунками; 17 «Відстрочені 
податкові активи»; 54 «Відстрочені податкові зобов'язання»; 79 «Фінансові 
результати»; 98 «Податок на прибуток». Нa визнaчених paхункaх 
бухгaлтеpcькoгo oбліку, пoдaтки будуть збільшувaти витpaти aбo 
зменшувaти дoхoди і пpибутoк підпpиємcтвa й дoхoди працівників [2, c.186].  
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Результати податкового аудиту виражаються аудиторським висновком. 
Для складання достовірного висновку аудитор має особливу увагу приділити 
нормативним вимогам законодавства. Оскільки, з урахуванням великих 
штрафів, які накладаються на підприємства, та пені, що стягується за 
прострочення платежів, збільшується аудиторський ризик [1, c. 358].  

Тому, виявленo неoбхідніcть у poзpoбці відoмocтей cинтетичнoгo тa 
aнaлітичнoгo oбліку poзpaхунків зa пoдaткaми та платежами згіднo з 
пoдaткoвим зaкoнoдaвcтвoм, які дoзвoлять гpупувaти дaні пpo нapaхoвaні тa 
cплaчені cуми пoдaтків тa кoнтpoлювaти дoтpимaння плaтіжнoї диcципліни 
щoдo cвoєчacнocті переpaхувaння зoбoв’язaнь дo бюджету [4, c. 258]. 

Тaким чинoм, вapтo відзнaчити, щo ocнoвними зaвдaннями aудиту є 
пеpевіpкa дocтoвіpнocті ведення бухгaлтеpcькoгo oбліку тa cклaдaння 
фінaнcoвoї звітності. Вcтaнoвлені зaвдaння дoзвoлять вpaхувaти їх пpи 
poзpoбці пpoгpaми aудитopcькoї пеpевіpки тa вибopі aудитopcьких пpoцедуp 
нa уcіх етaпaх aудиту. 
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ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Документування є одним з найважливіших елементів функціонування 
бухгалтерського обліку. Саме воно є початком та основою бухгалтерського 
обліку. Документування, як елемент методу бухгалтерського обліку  є 
складовою бухгалтерського спостереження, тобто збору та систематизації 
інформаційних даних про факти господарського життя та їх реєстрації у 
первинних документах. 

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти цього питання дістали 
значного розвитку в роботах таких вчених як Бибик С.О., Бутинець Т.А., 
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Вакун О.В., Вольська К.О., Галат Л.О., Грабова Н.М., Кислюк К. В.,  
Кулик В.А., Кучмаренко В. А., Кушнаренко Н. Н., Легенчук С.Ф.,  
Ловінська Л.Г.,Мамрак А. В., Олійник Я.В., Шкіцька І. Ю. Автори 
підручників і монографій по-різному ставлять і вирішують питання про місце 
документування в системі обліку. Одні ототожнюють первинний облік з 
документацією, інші трактують його набагато ширше, розглядаючи як етап, 
що належить кожному виду обліку. Документування  це метод 
відображення об'єктів бухгалтерського обліку (господарських засобів, 
коштів, джерел їх утворення і господарських процесів) у первинних 
бухгалтерських документах (рахунках, накладних, чеках, ордерах тощо) після 
або в момент завершення операцій з ними. 

Документування є важливою ланкою в ланцюгу функціонування 
бухгалтерського обліку. Це початок і основа бухгалтерського обліку. 
Бухгалтерський запис бере початок з належно оформленого документа, від 
нього залежить повнота і достовірність облікової інформації для 
користувачів [1, с.76]. 

У процесі будь-якої діяльності, саме на основі документів здійснюється 
попередній, поточний і подальший контроль за збереженням коштів 
підприємства та економічної необхідності кожної господарської операції. 
Сукупність інформаційних функцій дозволяє розглядати бухгалтерські 
документи як спосіб абсолютного, суцільного спостереження, відображення і 
контролю фактів господарської діяльності, отримання в них відомостей, 
необхідних для організації бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік, як процес, починається з виявлення, вимірювання 
і реєстрації фактів, дій і подій для того, щоб отримати інформацію про всі 
господарські операції. Суцільне і безперервне спостереження за всіма 
господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою 
документування. 

Документування має наступні характеристики: 
 є сукупністю дій різних підрозділів підприємства з метою формування та 
надання користувачам бухгалтерського обліку необхідної інформації; 
 має на вході – документування фактів господарського життя, на виході – 
зведена інформація про господарську діяльність підприємства; 
 суб’єкти процесу документування на підприємстві використовують 
трудові ресурси для створення продукту – інформації зацікавленим 
користувачам бухгалтерського обліку; 
 межі потоку роботи документування – від реєстрації фактів 
господарського життя в первинних документах – до моменту надання 
користувачам бухгалтерського обліку зведеного документу – звітності; 
 послідовність потоку взаємопов’язаних операцій в процесі 
документування – реєстрація фактів господарського життя, накопичення та 
групування інформації на рахунках бухгалтерського обліку, зведення 
інформації в облікових регістрах та систематизація у звітності; необхідність 
управління процесом документування з метою оптимізації та ефективного 
управління ним; 



57 

 об’єктом процесу документування є господарська діяльність 
підприємства; 
 суб’єктом – працівники підприємства, які створюють та обробляють 
документи бухгалтерського обліку; 
 користувачами є органи контролю, інвестори, банківські установи тощо; 
 кінцевою метою процесу документування є зведення звітності 
підприємства для надання необхідної інформації зовнішнім та внутрішнім 
користувачам бухгалтерського обліку [2, с.150]. 

Документування ґрунтується на спостереженні фактів економічної 
дійсності, їх вимірюванні та реєстрації в певних символах на машинних 
носіях інформації або в документах. 

Документування відіграє важливу роль і в управлінні діяльністю 
підприємства, а саме: 

- дає повний опис про фактичний стан господарських засобів та їх 
зміни у процесі діяльності; 

- забезпечує облік та контроль наявності та руху майна і коштів; 
- є юридичним свідченням господарських операцій; 
- є  джерелом контролю для зовнішніх і внутрішніх користувачів при 

проведенні ревізії, аудиту, аналізу господарської діяльності [3, с.184]. 
- Саме документ засвідчує певний доказ про зроблену роботу і має 

багато значень, таких як: 
- розпорядження на здійснення господарських операцій; 
- документи є обґрунтуванням операцій, що здійснюються; 
- документи використовують для попереднього та наступного контролю 

за законністю та доцільністю господарських операцій, дотриманням 
державної дисципліни; 

- забезпечують контроль за збереженням майна підприємства та 
раціональним його використанням; 

- використовуються судовими органами при розгляді господарських 
позовів як письмове підтвердження здійснення господарських операцій [4]. 

Отже, документування є складовою бухгалтерського спостереження, що 
являє собою збір інформаційних даних про факти господарського життя і їх 
реєстрації в первинних документах. Як елемент методу бухгалтерського 
обліку документування відіграє важливу роль у процесі діяльності 
підприємства, адже саме документ несе в особі юридично засвідчені дані про 
дії підприємства, його діяльність та зміни за певний період. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ 

В умовах спаду виробництва та погіршення продуктивності праці, найбільш 
основною та важливою проблемою української економіки є проблема оплати 
праці, адже саме рівень праці визначає стандарти соціального захисту, а 
розмір заробітної плати – рівень життя працівників. Однією із головних 
складових доходів населення та основою життєдіяльності працівників є 
заробітна плата. Вона служить величезною мотивацією пiдвищення 
продуктивності праці та є одним із головних показників стану соціально-
економічного життя.  
 Актуальність саме цієї теми є очевидна, оскільки пріоритетність у 
керівників підприємств надається вдосконаленню заробітної плати, а також 
створення належних умов для високопродуктивної трудової діяльності між 
державою та роботодавцями. Підтвердженням цього є роботи провідних 
вчених: З.П. Бараник, Л.С. Лісогор, І. Ф. Гнибіденка, В. Л. Андрущенко,  
А. М. Колоти, О.А. Грішнова та інших.  
 Метою є дослідження заробітної плати в Україні за останні кілька років 
та порівняння заробітної плати в Україні з країнами ЄС. 
 Автор книги «Економіка праці та соціально-трудові відносини»  
О.А. Грішнова надає декілька визначень, щодо заробітної плати. Однак, ми 
вважаємо, що найточнішим визначенням є те, що заробітна плата — це 
винагорода або заробіток, який обчислений у грошовому виразі за трудовим 
договором, де роботодавець виплачує працівникові за роботу, яку виконано 
або яку має виконати [1, с.270]. Сутність заробітної плати найточніше 
виявляється у її функціях. Адже, саме роль оплати праці у функціонуванні 
ринкової економіки є дуже вагомою, через те, що вона має одночасно 
виконувати ряд функцій, а саме відтворювaльну, стимyлюючу, регyлюючу, 
соціaльну та оптимiзаційну.  
 Відтворювальна функція, тобто, зарплата має забезпечувати відтворення 
здатності до праці робітникові. Заробітна плата має мотивувати працівника 
до більш ефективної роботи – це стимулююча функція. Регулююча функція 
пояснює, що зарплата виступає як частина вирівнювання попиту і пропозиції 
на ринку праці. Сутність соціальної функції полягає в тому, що кошти, які 
були виплачені за виконану роботу, мають сприяти забезпеченню соціальної 
справедливості, однакової винагороди за однакову працю. Також до переліку 
важливих функцій входить оптимізаційна. Суть її полягає в тому, що 
заробітна плата як одиниця витрат виробництва спричиняє мотивацію 
власника фірми до вдосконалення матеріально-технічної бази виробництва, 
його раціоналізації, підвищення продуктивності праці. Отже, вище зазначені 
функції дуже тісно взаємодіють одна з одною і тільки за їх правильного 
використання буде досягнута ефективна організація заробітної плати. 



59 

 Найнижчим рівнем оплати праці, яку роботодавець може легально 
виплачувати своїм працівникам є мінімальна заробітна плата. Відповідно до 
Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата 
встановлюється одночасно як в місячному так і в погодинному розмірах. 
Вона є державною соціальною гарантією, яка є обов’язковою на всій 
території України для підприємств усіх форм власності й господарювання та 
фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-
якою системою оплати праці [2]. Розглянемо динаміку виплат мінімальної 
заробітної плати в Україні за 2015-2019рр. (табл.1). 

Таблиця 1 – Динаміка мінімальної заробітної плати 2015 – 2019 роки 

Порівнявши мінімальну заробітну плату за 2015-2019 роки, можна зробити 
висновок, що у 2019 році у порівнянні з 2015 роком розмір мінімальної 
заробітної плати в Україні збільшився на 2955 грн або на 242,5% у місячному 
розмірі, відповідно і в погодинному розмірі збільшився на 17,84 грн, тобто, 
на 244,7%. Враховуючи такі показники можна сказати, що такі дані не є 
позитивними для нашої країни, адже рівень життя громадян не підвищився, 
тому що зі зростанням заробітної плати зросли ціни на послуги та товари, 
інфляція, а також курс валюти. 
 У країнах ЄС мінімальна заробітна плата має досить широку наявність 
варіацій. Станом на 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата у Болгарії 
становить 261 євро на місяць, а у Люксембурзі 1999 євро на місяць. 
Проаналізувавши дані показники, можна сказати, що найнижча мінімальна 
заробітна плата зосереджена у країнах, які розташовані на сході Євросоюзу, а 
найвища – у північно-західних країнах (рис.1). 

Рисунок 1 – Динаміка мінімальної заробітної плати  
країн ЄС та України 2018 р. 
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Мінімальну заробітну плату країн ЄС можна приблизно поділити на 3 
категорії: 

Перша категорія – це національна мінімальна зарплата, яка є нижчою за 
500 євро на місяць. До складу цієї групи можна віднести 8 країн (Болгарiя, 
Литва, Румунiя, Латвiя, Угорщина, Хорватiя, Чехiя та Словaччина); 
 Друга категорія – це мінімальна зарплата розміром від 500 до 1000 євро 
на місяць. Ця група містить в собі 7 країн (Eстонія, Польща, Португалiя, 
Греція, Мальта, Словенія та Іспанія); 
 Третя категорія, де національна мінімальна зарплата становить 1000 
євро і більше на місяць, до складу входить 7 країн (Великобританія, 
Нiмеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Люксембург). 
 У січні 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні становила 108 
євро, а це у 141,7% менше від мінімальної заробітної плати в Болгарії, яка 
займає найнижчу планку серед країн Європейського Союзу [3]. Можна 
зробити висновок, що Україна входить до першої категорії за розміром 
мінімальної заробітної плати. 
 Отже, в Україні існує чимала кількість проблем, які є невирішені, а 
також невідповідність у сфері оплати праці. Тому в країні слід створити таку 
систему оплати праці, яка б формувала величезні стимули розвитку 
виробництва та праці. Покращення систем оплати праці, винайдення нових 
рішень, досконале вивчення західного досвіду, що може допомогти вирішити 
в Україні низку важливих справ, які пов’язані із заробітною платою. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ  

Актуальність вивчення даної теми обґрунтована тим, що міжнародна 
торгівля є однією з найбільш розвинених і класичних форм 
інтернаціональних фінансових відносин. Тому проведення аналізу 
зовнішньої торгівлі дуже важливе для встановлення та корегування політики 
в даній сфері. Дослідження різних аспектів зовнішньоекономічної діяльності, 
зокрема - зовнішньої торгівлі, приділяється велика увага в економічній 
літературі і аналітичних оглядах економістів. Проблеми та перспективи 
розвитку зовнішньої торгівлі, імпортозаміщення, операцій з імпортною 
сировиною аналізували такі українські та зарубіжні вчені-економісти, як: 



61 

Березинська О. і Ведев А., Блінов  А. і Сидорова А., Растворцева С. і  
Фаузер В., Мельник Т., Моторин Р., Чеботарьова Н. і багато інших. 

Мета дослідження — вивчити роль зовнішньої торгівлі в 
макроекономічній стабілізації країни, розглянути сучасні аспекти зовнішньої 
торгівлі України. 

Зовнішня торгівля між державами складається з експорту та імпорту 
товарів та послуг. Зовнішня торгівля вважається більш розвиненою формою 
інтернаціональних фінансових відносин. Для фінансового підйому країн, що 
розвиваються в світовій економіці, зовнішня торгівля вважається досить 
необхідною. Країни, як і окремі особи і держави, мають всі шанси виграти за 
рахунок спеціалізації на товарах, які вони можуть виготовляти з більшою 
умовною ефективністю, і подальшого їх обміну на продукти, які вони не в 
змозі самі ефективно виготовляти. Держави ведуть торгівлю з кількох 
підстав. Для початку, фінансові ресурси, природні, людські, інвестиційні 
продукти — розподіляються між державами світу надзвичайно нерівномірно; 
держави значимо відрізняються по власній спроможності, дієве створення 
всіляких продуктів вимагає спеціальних технологій. 

Експортно-імпортні операції передбачають проведення угод з купівлі-
продажу товарів виражених в матеріальній формі з вивезенням / ввезенням 
через кордон. 

Митне регулювання експортно-імпортних операцій включає внесення 
операцій в міжнародну базу обліку потоків товару. Митний облік лежить в 
основі державних статистик зовнішньої торгівлі, як окремо для кожної 
держави, так і для світової торгівлі. Дана статистика публікується 
міжнародними органами, що входять до складу Організації Об'єднаних 
Націй. У зв'язку з цим, можна відзначити, що регулювання експортно-
імпортних операцій із застосуванням єдиного обліку, уніфікованих форм 
документів і понять — важливий момент, як на рівні держав, так і для 
міжнародної статистики [1, 2]. 

У свою чергу такі операції діляться на: 
1). Експорт. 
 Під експортом маються на увазі і враховуються статистикою: 
- поставка товарів в інші країни, які були виготовлені, добуті, вирощені 

на території даної держави, а також привезені з-за кордону і які зазнали 
подальшої переробки; 

- вивезення ввезених раніше товарів, перероблених під митним 
контролем; 

- вивезення за кордон вивезеного раніше товару, що не піддавався 
переробці в країні експорту. 

2). Імпорт.  
В визначення імпорту входить і статистикою фіксується: 
- поставка в країну зарубіжних товарів безпосередньо з країни-

виробника або від посередника з метою особистого споживання, для потреб 
різних підприємств, а також для переробки та вивозу в інші країни; 

- поставка товарів з прописних складів і вільних зон; 
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- ввезення товарів з-за кордону раніше вивезених з вітчизняного ринку і 
перероблених.  

- поставка товарів для переробки під контролем митної служби [1,2].  
Для аналізу збалансованості зовнішньої торгівлі використовують такі 

статистичні показники [3]: 
Експортна квота (Ке) – показник відкритості економіки, який 

характеризує ступінь участі країни в міжнародному поділі праці та являє 
собою процентне відношення експорту ( Е) до ВВП:  

            Ке
Е

ВВП
100                (1) 

 Імпортна квота (КІ ) – показник імпортної залежності. Він являє собою 
процентне співвідношення імпорту (І ) та ВВП: 

             КІ
І

ВВП
100               (2) 

Зовнішньоторговельна квота ( КЗ) – узагальнюючий показник реальної 
відкритості (залежності) національної економіки:  

                КЗ
Е І

ВВП
100              (3) 

Основними статистичними індикаторами “збалансованості” слугують: 
 сальдо торговельного балансу,  
 коефіцієнт покриття імпорту експортом: 

КП
Е

І
100 (4) 

Коефіцієнт покриття як відносна характеристика збалансованості 
зовнішньої торгівлі функціонально пов’язаний з коефіцієнтом імпортної 
залежності та експортною квотою:  

	КП КІ КЕ                (5) 

Стан експортно-імпортної діяльності України за останні роки 
продемонстровано в  таблиці 1. 

Таблиця 1 – Зовнішньоекономічна торгівля України 2016—2018, 
(млн $) 

Рік 2016 2017 2018 
Відхилення 2018 від 
2016 2017

сума % сума % 
Зовнішньоторгівельний 

оборот 
89433 107285 120768 31335 26 13483 11,2

Експорт товарів та послуг 44885 52330 57039 12154 21,3 4709 8,3 
Імпорт товарів та послуг 44548 54955 63747 19199 30,1 8519 13,4

Сальдо 337 -2625 -6708 -7045 105 -4083 60,9
Джерело:[4] 
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За даними таблиці 1, можна зробити висновок, що існує тенденція до 
зростання зовнішньо-торгівельного обороту з 2016 р. Експорт України також 
невпинно зростає, щодо імпорту спостерігається також зростання. Але для 
економіки країни більш позитивне значення має коли експорт перевищує 
імпорт. Так в 2016 році експорт перевищив імпорт на 337 млн доларів, в 2017 
експорт був менший за імпорт на 2625 млн доларів, що призвело до 
від’ємного сальдо, а в 2018 році експорт був менший ніж імпорт, звідси 
сальдо було від’ємне в розмірі 6708 млн доларів. 

У зовнішній торгівлі особливе значення має віддаватися створенню 
сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій. Наша країна повинна 
вживати заходів, щоб стати більш привабливою для зовнішнього 
інвестування. В області експорту пріоритетним напрямком повинна стати 
підтримка високотехнологічного та наукоємного експорту. Потрібно 
зменшити залежність країни від імпортних товарів. 
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ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОЦЕСУ 
 НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕСЬКОГО ОБЛІКУ 

Сучасні економічні відносини та інформатизація суспільства торкаються 
усіх сфер життя та впливають на розвиток усіх без винятку галузей знань. 
Сказане є особливо актуальним для бухгалтерського обліку, який сам по собі 
є інформаційною моделлю господарської діяльності. 

Бухгалтерський облік еволюціонує, взаємодіючи з іншими важливими 
науками, стає основою для інших прикладних наук. Важко визначити як саме 
виник бухгалтерський облік, адже є багато теорій, але можна дослідити як 
техніка вплинула на його еволюцію. 

Швидкі темпи розвитку технологій, поява нових концепцій в галузі 
управління інформацією, втілених в програмних продуктах, впливають не 
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тільки на розвиток, а й на організаційну структуру, цілі та методи роботи 
підприємства. Сучасні програмні продукти відіграють провідну роль в 
процесі управління підприємством, а рівень організації впливає на 
економічні показники їх діяльності. На сьогоднішній день ведення 
бухгалтерського обліку без комп'ютерної обробки даних є практично 
неможливим. Автоматизація бухгалтерського обліку з підтримкою 
комп’ютерних технологій  зараз вже не вважається важким завданням ні для 
співробітника, ні для звичайного користувача бухгалтерських програм [1].  

На українському ринку програмних продуктів представлена велика 
кількість вітчизняних та іноземних автоматизованих бухгалтерських систем. 
Проаналізуємо деякі з них:   

1) 1С Бухгалтерія. Прикладне рішення 1С: Бухгалтерія для України
призначене для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в 
комерційних організаціях, а також для формування звітності за даними 
інформаційної бази.  

2) iFin. Онлайн бухгалтерія плюс сервіс здачі звітності для України.
Дозволяє не заглиблюючись у тонкощі бухгалтерського і податкового обліку 
вести облік доходів і витрат, зарплати, формувати документи і звіти. Дані 
зберігаються на платформі Windows Azure за межами України 

3) Таксер. Сервіс для реєстрації та здачі електронних звітів в Україні.
Онлайн бухгалтерія для Фізичних осіб-підприємців. Здача звітності до 
фіскальної служби та органів соціального страхування, ведення 
бухгалтерського обліку та електронний документообіг. Актуальна 
інформація в довідниках, юридичні та бухгалтерські консультації. 

4) Діловод. Український онлайн-сервіс ведення обліку та складання
звітності для підприємців. Облік грошових коштів, взаєморозрахунків, 
закупівлі, продажу, складський облік, простий кадровий облік і розрахунок 
зарплати, здача звітності. 

5) Смарт. Сервіс для ведення бухгалтерського обліку та здачі звітності.
Автоматизований облік готівкових та безготівкових розрахунків, 
документообіг, аналіз взаєморозрахунків з контрагентами, електронна 
звітність, управлінський облік, зрозумілі консультації юристів і бухгалтерів. 

6) БухОнлайн24. Онлайн бухгалтерія від ПриватБанку. У сервісі можна
повністю вести бухгалтерський облік (каса, рахунки, доходи, витрати, 
зарплата, активи), формувати первинні документи, звітні документи для 
фіскальної служби та соціальних фондів, вести договори і накази, каталог 
товарів і складський облік, управляти взаємовідносинами з клієнтами (CRM), 
здійснювати технічну підтримку (Helpdesk), і звичайно, користуватися 
онлайн-банкінгом. 

7) Дебет Плюс. Повнофункціональний програмний ансамбль, який
гарантує всю потрібну працездатність для ведення обліку на підприємствах 
малого, середнього бізнесу, а ще абсолютно підійде для бізнесу. 

8). GrossBee. Система управління підприємством GrossBee відноситься 
до систем ERP класу і зумовлена для всеохоплюючої автоматизації 
торговельних і виробничих компаній різного масштабу: від компаній до 
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маленьких фірм. Система вирішує завдання обліку і планування речових і 
грошових ресурсів, виготовлення, аналізу показників роботи фірми, і багато 
інших. Даний перелік далеко не вичерпаний, однак аналіз можливостей цих 
програм свідчить про те, що їх використання дає підприємству ряд переваг, 
серед яких [2]: 

  оперативне введення інформації, її обробка і формування вихідної 
інформації; 

  конкретне положення про контроль за інформацією; 
  підвищення швидкості обміну інформацією між органами 

управління і керованими об'єктами; 
  скорочення ручної праці, пов'язане з розрахунком аналітичних 

даних і заповненням форм внутрішньої фінансової звітності; 
  скорочення часу, що витрачається на підготовку інформації; 
  значне поліпшення процесу організації бухгалтерського обліку та 

формування облікових даних. 
Для того щоб дієво виконати автоматизацію, потрібно в першу чергу 

добре уявляти для себе, власне що ж це - автоматичний бухгалтерський 
облік. На 1-ий погляд, все елементарно, і в тому числі і ця постановка 
питання вбачається кілька вигаданою, в наслідок цього є міркування, власне 
що автоматичний бухгалтерський облік - це елементарно коли 
бухгалтерський облік проводиться за допомогою комп’ютера. Необхідно 
обмірковувати, власне що впровадження використання бухгалтерської 
програми дієвого лише тільки за цей час, коли необхідне збільшення 
ефективності і вдосконалення властивості ведення обліку на підприємстві. 
Це має можливість виражатися в: 

 складанні бухгалтерського обліку; 
 підвищенні числа інформації, одержуваної з бухгалтерського обліку; 
 зниженні кількості бухгалтерських помилок; 
 збільшенні оперативності проведення бухгалтерського обліку; 
 збільшенні економічності в бухгалтерського обліку [3].  
У разі якщо такого вдосконалення не сталося, то автоматизація обліку 

безперспективна - вона не завдасть кінцевого результату, сам же по собі 
перехід від наповнення картонних журналів-ордерів на натискання 
комп'ютерних кнопок удосконаленням можна назвати. Цю історію швидше 
можна назвати псевдоавтоматизацією. 

Виходячи з реалій, потрібно брати до уваги строгі запити в веденні 
податкового та бухгалтерського обліку. Ці завдання забирають досить велику 
кількість ресурсів у фірми і не всякий раз вірно підтримуються системами. 
Цим чином, для автоматизації підприємств можливо запропонувати 
особистий розклад і сконструювати в належних тезах:  

1) на початку автоматизація орієнтована на більш зрозумілі працівникам
фірми процеси - контроль і облік; 

2) поступова автоматизація бізнес-процесів підприємства;
3) залучення управління фірми в автоматизації бізнес-процесів;
4) еволюційний підйом і становлення інформаційної системи.
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Становлення інформаційних технологій в бухгалтерському обліку 
сприяє підвищенню продуктивності і якості роботи бухгалтера, поліпшенню 
контролю фінансово-господарської роботи фірми. Ще вони дають 
можливість збільшити продуктивність праці співробітників бухгалтерії, 
знизити вплив «людського фактора», збільшити швидкість складання 
доповідей і ведення документації, дають можливість паралельного ведення 
обліку в декількох стандартах. Поява нового обладнання, програм і нових 
функцій призведе до того, що в майбутньому з’являться професії, яких 
сьогодні ще немає взагалі, тому актуальність дослідження розвитку 
бухгалтерського обліку невпинно зростає. 
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АНАЛІЗ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

Кожна країна проводить свою економічну політику, в основі якої є 
контроль за рівнем інфляційних процесів, і від якої залежить добробут життя 
населення. Інфляція в Україні є найактуальнішою проблемою тому, що вона 
послаблює національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу 
іноземною валютою, призводить до зниження рівня добробуту населення та 
спричинює зростанню цін. Актуальність цього аналізу зумовлена тим, що 
рівень інфляції змінюється щомісячно під впливом різних факторів, які 
досліджували різні вчені. 

Дослідженням проблем інфляції займалися багато відомих іноземних 
вчених, а саме: Грінспен А., Сапір Ж., Уікстид Ф. З вітчизняних економістів 
вивчали цю тему Лукінов І., Геєць В., Гальчинський А., Пінзеник В., 
Литвицький В., Ковальчук Т., Міщенко В., Кравченко І.,  Шелудько Н., 
Савлук М., Коваленко Д., Другов О. та інші. В своїх роботах вчені  вивчали 
витоки і механізми інфляції та створювали теоретичні концепції її подолання. 

Метою даного дослідження є аналіз інфляційних процесів в Україні від 
2013 року  і дотепер. Об’єктом дослідження є макроекономічна система 
держави, а предметом дослідження є інфляція в Україні та методи її 
стабілізації. 
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Інфляція – процес знецінення грошей та загальне підвищення цін на товари 
і послуги внаслідок надмірної емісії та переповнення каналів обігу грошовою 
масою, яка виявилась не забезпеченою економічними благами [1, c. 121]. 

Україну в 1991 році охопила глибока інфляція. Україна унаслідувала від 
ССРР  інфляційний навіс, що становив 117 млрд крб. у формі вкладів 
населення в банках (він становив 9,5% доходів державного бюджету України 
у 1992 р). Після отримання незалежності в 90-х роках в Україні був 
найбільший рівень інфляції, так звана гіперінфляція. Уряд України не 
розробив чіткої розміченої в часі програми ринкової трансформації 
економіки та інших сфер суспільства, тому  реформа проводилася шляхом 
"спроб і помилок" діяльності уряду. В результаті інфляція в Україні досягла 
досить високого рівня. У 1992 р. рівень інфляції в країні становив 2100%, у 
1993 р. – 10256% - це найвищий рівень інфляції у світі ( до цього найвищим 
був рівень інфляції у Перу в 1990 р. і становив 7432%). Після відпуску цін у 
1992 р. в Україні вартість газу зросла в 100 разів, а нафти – у 300, що 
призвело до суттєвого зростання темпів інфляції. 1995–1996 рр. можна 
охарактеризувати як період дезінфляції [2, с.110].  

Уповільнення інфляції відбувалося шляхом скорочення дефіциту 
бюджету за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій. З 1997-
2000рр. рівень інфляції зростає, але починаючи з 2001 року цей показний 
спадає. З початку 2003 року внаслідок боротьби з дефляцією, загальний 
рівень споживчих цін зріс до 108,2%. В 2001–2002 рр. рівень інфляційного 
процесу уповільнився в порівнянні з 2000р. Мінімальне значення показник 
індексу інфляції мав у 2002 році – 99,4%. Варто відзначити, що протягом 
2003–2007 рр., незважаючи на велику кількість чинників, що визначали темп 
інфляційних процесів, темпи інфляції варіюються незначною мірою. Лише 
світова фінансова криза та пов’язані з нею процеси у українській економіці 
зумовили зростання індексу споживчих цін у 2008 р. до 122%. Після 
стабілізації економічної ситуації в Україні починаючи з 2009р. рівень 
інфляції поступово зменшувався і в 2012 р. досягнув значення 99,8 % [3].  

В останні роки рівень інфляції збільшився внаслідок політичних та 
соціально-економічних подій, що відбулися в країні. Детальніше рівень 
інфляції за останні 5 років можна проаналізована в таблиці 1 [4] : 

Таблиця 1 – Зведена таблиця індексів інфляції з 2013 по 2018 рр. ( %) 
2014 2015 2016 2017 2018

Січень 100,2 103,1 100,9 101,1 101,5
Лютий 100,6 105,3 99,6 101,0 100,9
Березень 102,2 110,8 101,0 101,8 101,1
Квітень 103,3 114,0 103,5 100,9 100,8
Травень 103,8 102,2 100,1 101,3 100,0
Червень 101,0 100,4 99,8 101,6  100,0
Липень 100,4 99,0 99,9 100,2 99,3
Серпень 100,8 99,2 99,7 99,9 100,0
Вересень 102,9 102,3 101,8 102,0 101,9
Жовтень 102,4 98,7 102,8 101,2 101,7
Листопад 101,9 102,0 101,8 100,9 101,4
Грудень 103,0 100,7 100,9 101,0 100,8
За рік 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8
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Згідно даних Міністерства фінансів України в 2014 році спостерігаємо 
рівень інфляції 24,9%. Такий рівень був спричинений  девальвацією гривні в 
вересні  й сезонним зростанням цін. Також в 2014 році  зростали ціни на 
житлово-комунальні послуги, наприклад тарифи на опалення зросли 10,8%, 
що зумовили зростання інфляції на 0,2%. У 2015 році рівень інфляції в 
порівнянні з 2014 роком зріс на 18,4%. На інфляцію вплинула ситуація в 
країні  та різкий спад ВВП, але до кінця року ситуація покращилася. В 2016 
році ми спостерігаємо зростання  рівня ВВП до 2,3%, який вплинув на 
зменшення рівня інфляції аж на 30,9%. Рекордний врожай у 2016 році 
прискорив  темпи економічного зростання у четвертому кварталі. Також  
підвищились реальні доходи населення за рахунок сповільнення зростання 
споживчих цін та відновлення економічного зростання. Інфляція скоротилась 
за рахунок стабілізації ситуації на валютному ринку та поміркованої 
монетарної політики, тоді як зростання реальної заробітної плати становило 
11,6% у річному співставленні у грудні 2016р.. Однак, ситуація на ринку 
праці залишається складною. У 2017 році в порівнянні з 2016 роком рівень 
інфляції зріс на 1,3% внаслідок підвищення виробничих витрат і 
пожвавлення споживчого попиту, у тому числі через підвищення мінімальної 
заробітної плати та пенсійних виплат. У 2018 році  рівень інфляції незначно 
зріс на 3,9% в порівнянні з 2017 роком. Найнижчий індекс  інфляції був у 
липні 2018 року і становив  99,3%, а найбільший  у вересні 2018 року – 
101,9% . На початку 2019 року індекс інфляції  становив 101,0% , а  у лютому 
він зменшився на 0,5% і становить – 100,5%. 

Проаналізувавши стан інфляції в Україні, можна зробити висновки, що 
інфляція є небезпечним явищем, який негативно впливає на фінансову і 
економічну систему країни. На даний час ситуація з рівнем інфляції 
покращилася, але уряду потрібно провести  ще такий комплекс заходів  
протягом наступних років, щоб врегулювати рівень інфляцій: 

1) врегулювати попит та пропозицію на ринку, тобто знизити податок
на прибуток та збільшити витрати державного бюджету на державні 
закупівлі товарів та послуг; 

2) провести індексацію доходів;
3) забезпечити контроль за цінами та заробітною платою.
Отже, найбільшої ефективності при стабілізації інфляції можна досягти 

лише за умов комплексного використання всіх цих заходів боротьби з 
інфляцією. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Процес прийняття управлінських рішень базується на обліково-

аналітичних даних, у зв’язку з цим виникає необхідність в організації 
ефективної системи обліку й аналізу. Забезпечення оперативності, 
доступності, зниження трудомісткості обробки інформації як прояв вдалої й 
ефективної організації обліково-аналітичних процесів на підприємствах 
грунтується на використанні сучасних програмних продуктів. Комп’ютерно-
комунікаційна техніка виступає одним з основних інструментів для фахівців 
з обліку й аналізу у вирішенні поставлених завдань, пов’язаних з 
підготовкою та наданням інформації різним групам користувачів.  

В наш час без комп’ютерної техніки та програмного забезпечення не 
може розвиватися бухгалтерський облік. У бухгалтерській діяльності 
особливо важливо обумовлює необхідність застосування пакетів програм для 
бухгалтерського обліку, впровадження яких підвищує оперативність обробки 
даних. В сучасних умовах для кваліфікованого бухгалтера надзвичайно 
важливим є вміння будувати облікову систему із використанням сучасних 
інформаційних технологій. Використання комп’ютерних облікових програм 
дозволяє підвищити оперативність ведення обліку, збільшити рівень його 
деталізації, посилити контроль за достовірністю та правильністю облікової 
інформації на всіх етапах її обробки. З іншого боку, комп’ютеризація ведення 
обліку дозволяє зменшити трудомісткість виконання окремих операцій, 
усунути дублювання інформації при веденні обліку окремих 
операцій,звільнити бухгалтера від розрахункової роботи. Зважаючи на 
безперечні переваги автоматизованого ведення обліку, порівняно з 
безкомп’ютерним, не слід забувати про негативні сторони автоматизації,які 
підвищують вимоги до кваліфікації облікових працівників, обумовлюють 
значні витрати на впровадження комп’ютерної облікової системи, 
викликають необхідність зміни структури управління підприємством, 
підбору нових кадрів та навчання вже працюючого персоналу, що обумовлює 
нові витрати та може викликати певні проблеми в діяльності підприємства. 

На сьогоднішній день процес реформування бухгалтерського обліку за 
допомогою комп’ютерних систем  в Україні ще не закінчений. Основним 
напрямком його реформування є забезпечення уніфікації та прозорості 
фінансової звітності що знижує ризики для кредиторів та інвесторів, 
забезпечує порівнянність звітності [1]. 

До основних напрямків подальшого удосконалення бухгалтерського 
обліку в Україні слід віднести: 

- розробку національних стандартів (положень) з бухгалтерського 
обліку і звітності;розробку стратегічної системи обліку, заснованої на 
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гармонізації обліку на основі міжнародних стандартів фінансової звітності, 
але з урахуванням специфіки національного обліку; 

- подальше спрощення деяких процедур оцінки, обліку та подання 
фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва; 

- максимальне наближення показників податкового обліку до системи 
фінансового обліку, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату, 
збільшить податкові надходження до бюджету; 

- підготовку і перепідготовку бухгалтерських кадрів з урахуванням 
міжнародного співробітництва. 

Серед українських вчених немає єдиної думки щодо стратегічного 
розвитку бухгалтерського обліку,  і це  в деякій мірі уповільнює її розробку. 
Більшість науковців схиляється до думки про необхідність уніфікації звітної 
інформації.  

Зокрема, М. Корягін один із висновків своєї монографії сформулював 
так: «...порівнянність, зіставність, аналітичність, якість і універсальність – 
набуття цих характеристик інформацією, яка отримується на виході з 
системибухгалтерського обліку, тобто ведення його за єдиними стандартами 
вмежах країни» [2].  

Якщо провести диференціацію вимог до фінансової звітності і її 
реуніфікацію, то не виконуватимуться зовнішні функції бухгалтерського 
обліку, до яких Г. Кірейцев відніс науково-пізнавальну, контрольну, 
інформаційну, мотивуючу, прогностичну,регулюючу, функцію правового 
захисту суб’єктів господарювання [3]. Звітна інформація одного 
підприємства ще більше відрізнятиметься від даних іншого. Цей факт ставить 
під сумнів доцільність зведення фінансово звітності органами статистики 
через незіставність даних. 

Таким чином, рішення про зміни в бухгалтерському обліку повинні 
прийматися з урахуванням його ролі в суспільному житті країни з урахуванням 
поточних і перспективних завдань. Враховуючи історичні, соціальні та 
економічні особливості розвитку України, доцільним є запровадження 
державного регулювання і встановлення єдиних методологічних засад обліку. В 
той же час такі заходи повинні будуватися на оновлених основах – через чітке 
дотримання всіма суб’єктами господарювання вимог нормативних актів, що 
формують українську систему бухгалтерського законодавства. Сьогодні 
необхідна інституційна перебудова системи регулювання бухгалтерського 
обліку та звітності, де держава буде відігравати провідну роль за активної участі 
професійних громадських бухгалтерських організацій. 
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АУДИТ ТА АНАЛІЗ ВВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА 
РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 

Розрахунки з підзвітними особами зачіпають досить широке коло 
операцій: з готівковими коштами у національній та іноземній валюті, рухом 
матеріальних цінностей (необоротні й оборотні активи), оплатою послуг, 
формуванням витрат і вартості активів, оподаткуванням, утриманнями із 
заробітної плати працівників.  

Сьогодні відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами 
залишається важливою в організації бухгалтерського обліку на підприємстві 
а, отже, і шляхи вдосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами. 

Ведення розробки документального забезпечення аудиту розрахунків з 
підзвітними особами розглядаються в працях видатних вітчизняних 
науковців, таких як: А. М. Ткаченко, В. В. Сопко, П. І. Пилипенко,  

І. І. Сахарцева, Л. П. Кулаковська, В. І Драч, Н. М. Проскуріна та ін. 
В Україні виникають значні труднощі через відсутність 

загальноприйнятих стандартів щодо ведення аудиторських документів, 
складу, змісту, структури та їх форми.  

Аудитор повинен класифікувати виявлені помилки за формальними 
ознаками (порушення визначеного порядку ведення облікових реєстрів) або 
за суттю (підроблені бухгалтерські записи) [4].  

Виходячи з наведеного, терміни «підзвітна особа» та «особа, що 
виїздить у службові відрядження» мають дещо відмінні сутність і 
призначення. Але згідно з діючим законодавством облік розрахунків з 
підзвітними особами та за відрядженнями ведеться на одному субрахунку 
372 «Розрахунки з підзвітними особами», що є досить не коректним для 
облікового процесу [1].  

Отже, можна констатувати, що назва субрахунку 372 не відповідає його 
сутності та не розкриває змісту. Тому доцільним є запропонувати змінити 
назву субрахунку на більш відповідну (наприклад «Розрахунки з підзвітними 
особами та за відрядженнями») [4].  

А вже безпосередньо в процесі обліку на кожному підприємстві 
відкривати рахунки третього порядку. Кількість і назва цих рахунків 
залежить від виду діяльності підприємства, його розмірів і чисельності 
підзвітних осіб. Для прикладу можна запропонувати такі рахунки:  

 3721 «Розрахунки, що пов’язані з придбанням ТМЦ і оплатою дрібних 
послуг»;  

 3722 «Розрахунки за службовим відрядженням;  
 3723 «Розрахунки, що пов’язані з реалізацією сільськогосподарської 

продукції».  



72 

Під час проведення обліку розрахунків з підзвітними особами часто 
виникають певні порушення, а саме порушення оформлення первинних 
касових документів. Найчастішими помилками є те, що у і видаткових 
касових ордерах, за допомогою яких видається готівка з каси працівникам 
підприємства у підзвіт (на господарські потреби або на відрядження), 
відсутні паспортні дані особи, що одержує готівкові кошти, відсутні 
необхідні підписи, а також не зазначено кореспонденцію рахунків. Зазначені 
порушення призводять до погіршення стану контролю за порядком 
здійснення касових операцій і можуть спричинювати зловживання на 
підприємстві [2]. 

Планування роботи аудитора і його документальне забезпечення є 
невід’ємною складовою в процесі проведення аудиту для перевірки 
розрахунків з підзвітними особами. У процесі планування та складання 
програми аудиту важливе значення має визначення мети та завдання 
аудиторської перевірки. Планування допомагає аудитору належним чином 
організувати свою роботу та контролювати роботу своїх асистентів, а також 
виявляти помилки та порушення при проведенні аудиту та оформляти їх 
належним чином для формування правильного аудиторського висновку. 
Тому постає нагальне питання розробки документів для оформлення аудиту 
розрахунків з підзвітними особами.  

На відміну від контролюючих органів аудитор повинен дотримуватися 
принципу конфіденційності, всі встановлені порушення фіксувати в Звіті 
керівництву клієнта та, при необхідності, в аналітичній частині 
аудиторського висновку, але не розголошувати інформацію і не сповіщати 
податкові органи[5]. 

Аудитор зобов’язаний повідомити клієнта про можливі стягнення за 
виявлені порушення і допомогти їх усунути. 

Проблема ускладняється ще й тим, що в аудиторів бракує досвіду при 
складанні документів під час перевірки підприємств з урахуванням 
конкретних умов їхньої діяльності. Аналіз останніх досліджень. 

Мета проведення аудиту розрахунків з підзвітними особами – 
висловлення незалежної думки аудитора щодо достовірності, законності та 
правильності відображення в обліку та звітності виданих грошових коштів 
під звіт та їх цільового використання. 

 Завдання проведення аудиту розрахунків з підзвітними особами – це 
оцінювання рівня законності та доцільності видачі грошових коштів під звіт, 
на відрядження або господарські потреби; перевірка правильності 
оформлення первинних документів та відповідність термінів відрядження; 
перевірка правильності отримання та використання підзвітних сум; перевірка 
своєчасності повернення невитрачених коштів, а також перевірка 
правильності відображення інформації у реєстрах бухгалтерського обліку та 
фінансовій звітності. 

Сьогодні удосконалення документальне забезпечення аудиту 
розрахунків з підзвітними особами підприємства, що, на відміну від 
існуючих, включає: анкету перевірки, програму аудиту та робочі документи 
аудитора для перевірки розрахунків з підзвітними особами. Це дозволить 
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провести якісний аудит та скласти правильний аудиторський висновок, що 
допоможе зберегти конкурентні переваги аудиторської фірми на ринку 
аудиторських послуг.  

Таким чином, для вдосконалення обліку на підприємстві необхідно 
замінити пусто графи на відповідної форми документ, що відповідає чинному 
законодавству. Для підвищення оперативності отримання інформації про 
зміни в законодавстві придбати електронну правову систему. Щоб запобігти 
надмірного збільшення заборгованості за підприємством перед працівниками 
по розрахунках з підзвітними особами потрібно посилити контроль за 
розрахунками та вчасно погашати заборгованість. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
ПРИДБАННЯ,  ОТРИМАННЯ ТА ВИБУТТЯ  

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Для забезпечення ефективного функціонування підприємства все 
більшого значення набувають нематеріальні активи, саме вони виступають 
формою реалізації знань та дозволяють підприємству не тільки ефективно 
функціонувати, а й розвиватися. Нематеріальні активи є специфічним 
об’єктом управління, завдяки якому на підприємстві створюються умови, 
необхідні для забезпечення і підвищення ефективності діяльності. 

Нематеріальні активи - це новий об’єкт бухгалтерського та податкового 
обліку для України, що узагальнює особливі види активів підприємства, а 
також характеризує його економічний потенціал і фінансову стабільність. 
Саме поняття нематеріальних активів з’явилося в Україні з початком 
розвитку ринкових відносин, тобто в період, коли з’явилася об’єктивна 
необхідність їх використання підприємствами, а це, в свою чергу, поклало 
початок проблем і відображання їх в обліку [57, c. 387]. 
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Ряд вітчизняних та зарубіжних науковців, які досліджують проблеми 
ідентифікації та оцінки нематеріальних активів, мають своє бачення щодо 
трактування даного об'єкта обліку 

У результаті проведеного аналізу можна визначити, що нематеріальні 
активи характеризують: відмінність об’єктів за природою виникнення та 
сферами використання, відсутність матеріальної форми існування; 
використання активів протягом тривалого часу та складність оцінки та 
визначення терміну корисного використання; реальну участь у фінансово-
економічних процесах; високий ступень невизначеності розмірів 
майбутнього прибутку від їх використання; суттєву роль в інноваційних 
процесах. Таким чином, сутність нематеріальних активів доцільно розглядати 
як сукупність усіх наявних у підприємства прав на різні види власності, які 
мають певну цінність для суб’єкта господарювання і забезпечують йому 
можливість отримання вигоди чи доходу. 

Слід також зазначити, що в процесі дослідження нормативно-правових 
актів, які регулюють порядок обліку нематеріальних активів було встановлено, 
що на даний час відсутнє єдине розуміння сутності нематеріальних активів. 
Так нормативні документи вміщують багато різних визначень самого поняття 
«нематеріальних активів», які відрізняються між собою не тільки обсягами 
деталізації, але, і в якійсь мірі, не співпадають і по змісту. Розглянемо наступні 
визначення поняття «нематеріальні активи» (табл. 1.) 

Таблиця 1 – Поняття «нематеріальні активи» в нормативних актах 
Нормативно-
правовий 
Документ 

Визначення Характерні риси 

Положення 
(стандарт) 

бухгалтерського 
обліку 8 

«Нематеріальні 
активи»  [3] 

Нематеріальний актив - немонетарний 
актив, який не має матеріальної форми 

та може бути ідентифікований. 

немонетарний актив, тобто не 
належить до грошовий коштів, їх 

еквівалентів і дебіторської 
заборгованості у фіксованій (або 

певній) сумі грошей; 
не має матеріальної форми; 
може бути ідентифікований

Податковий кодекс 
України 

(п.п.14.1.120)  [1] 

Нематеріальні активи - об’єкти 
інтелектуальної, в тому числі 

промислової власності, а також інші 
аналогічні права, визнані у порядку, 

встановленому відповідним 
законодавством, об’єктом права 
власності платника податку.

об’єкт інтелектуальної власності 

Інструкція з обліку 
необоротних 

активів бюджетних 
установ  [4] 

Нематеріальні активи - активи, що не 
мають фізичної та/або матеріальної 
форми незалежно від вартості й 

використовуються установою в процесі 
виконання основних функцій більше 

одного року.

не має фізичної та/або матеріальної 
форми; 

застосовується в процесі виконання 
основних функцій; 

використовується більше одного 
року 

МСБО 38 
«Нематеріальні 
активи» [2] 

Немонетарний актив, який не має 
фізичної субстанції та може бути 

ідентифікований.

не має фізичної субстанції; 
може бути ідентифікований 

Методичні 
рекомендації з 

обліку 
нематеріальних 
активів  [5] 

Нематеріальними активами вважаються 
немонетарні активи, що не мають 
матеріальної форми та можуть бути 

ідентифіковані (незалежно від строку їх 
корисного використання (експлуатації)).

немонетарний актив; 
не має матеріальної форми; 
може бути ідентифікований 
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Неоднорідність змісту наведених визначень спричинена веденням 
обліку нематеріальних активів за різним спрямуванням. Зіставлення 
представлених трактувань, а також вивчення думок науковців із цього 
приводу дозволяє встановити основні ознаки, що мають бути враховані при 
визначенні сутності нематеріальних активів. До них слід віднести: 

 відсутність матеріальної форми; 
 можливість ідентифікації; 
 термін використання більше року; 
 застосування в основній діяльності  
Виходячи із цього, можна запропонувати таке визначення: 

нематеріальний актив - це актив, який не має матеріальної форми, може бути 
ідентифікований, використовується в процесі господарської діяльності 
більше одного року і сприяє отриманню додаткового доходу. 

Традиційно до нематеріальних активів відносять активи  
немонетарного характеру, які можуть бути ідентифіковані та утримуються 
підприємством з метою тривалого використання для виробництва,  
торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду тощо. Таким чином, 
до нематеріальних активів належать: ліцензії, авторські права, патенти, 
торгові марки, гудвіл, інтелектуальний капітал, запаси знань, ділова 
репутація тощо. Усе частіше до складу нематеріальних активів  
включають організаційні знання, організаційні здібності, інтелектуальні 
ресурси та ін. [34, c. 256]. 

Це пов’язано з тим, що найголовнішим ресурсом, який надає 
визначальні конкурентні переваги, стають виробничі та управлінські знання. 
Серед нематеріальних активів на основі знання виділяють: по-перше, основні 
нематеріальні активи – той мінімум, який дозволяє займатися певним 
бізнесом, але не забезпечує конкурентної переваги перед тими 
підприємствами, які тільки увійшли в галузь; по-друге, це знання, що 
забезпечують успіх та формують конкурентний потенціал підприємства 
всередині галузі, наявність таких активів дозволяє використовувати 
стратегію диверсифікації; по-третє, це інноваційні знання, які надають 
підприємству можливість бути лідером у галузі. 
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АУДИТ ТА АНАЛІЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства 

необхідно, щоб підприємці, приймаючи рішення, маючи достовірну 
інформацію про фінансовий стан підприємства, зокрема, про стан 
зобов’язань, про законність і підтвердження господарських операцій, у 
результаті яких вони виникли.  

Зобов’язання варто розглядати як заборгованість перед кредиторами, яку 
необхідно терміново або згодом їм повернути. Облік зобов’язань забезпечує 
синтетичну і аналітичну інформацію про заборгованість підприємства та 
терміни її погашення.  

Питання організації та методики аудиту та аналізу зобов’язань 
досліджували такі автори: Є.В. Мних, І.Т. Новиков,  М.О. Никонович,  
М.Ф. Огійчук, В.П. Пантелєєв, І.І. Рагуліна, В.Я.Савченко, К.О. Рудько,  
О.А. Юр’єва.  

Зобов’язання - це борги (заборгованість) підприємства, які виникають, 
головним чином, через придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, 
які підприємство отримує для свого фінансування. 

Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності інформації про зобов'язання, а також принципи 
відображення зобов’язань у фінансовій звітності визначає П(С)БО 11 
«Зобов’язання». 

Відповідно до нього зобов’язання - це заборгованість підприємства, що 
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 
очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в 
собі економічні вигоди [3]. 

Аудит поточних зобов’язань є одним із важливих напрямів аудиторської 
перевірки, що націлений на оцінку системи бухгалтерського обліку, 
встановлення достовірності статей фінансової звітності, які містять 
інформацію про поточні зобов’язання, виявлення помилок та зловживань. 
Окремого стандарту, який би регламентував аудит поточних зобов’язань, 
немає; водночас прийняті Міжнародні стандарти аудиту, що регламентують в 
тій чи іншій мірі окремі етапи такої аудиторської перевірки. 

У науковій літературі не визначено єдиної методики проведення аудиту 
поточних зобов’язань. І.Я. Омецінська вважає, що поточні зобов’язання слід 
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перевіряти за такими процедурами: визначення за статтями фінансової 
звітності межі суттєвості; розкрити, які саме суми відображені у фінансовій 
звітності, та дослідити первинні документи й договори, унаслідок яких вони 
виникли; сформувати вибірку за загальною кількістю прибуткових 
документів і сумою отриманих авансів; перевірити методом запиту та 
підтвердження реальність існування контрагентів і суму залишку; за 
допомогою повторного проведення процедур визначити результат операцій 
та необхідність їх відображення у фінансовій звітності [2, с. 96-97]. 

Загалом аналіз та аудит поточних зобов’язань повинен забезпечити 
перевірку: наявності, якості та реєстрації укладених з контрагентами 
договорів; повноти й реальності відображення господарських операцій щодо 
виникнення і погашення поточних зобов’язань у первинних документах; 
правильність розрахунків у первинних документах (кількість, вартість тощо); 
законність та своєчасність облікової реєстрації поточних зобов’язань; 
залишків за синтетичними рахунками, субрахунками, аналітичними 
рахунками в розрізі видів поточних зобов’язань; розрахунків та правильність 
відображення в обліку забезпечень; обґрунтованість відображення інформації 
щодо поточних зобов’язань за їх видами у звітності. 

Аудиторська перевірка поточних зобов’язань базується, як правило, на 
вибірковому дослідженні і не передбачає суцільної перевірки кожної 
заборгованості і відображення її у фінансовій звітності. Здійснення 
аудиторської вибірки передбачає вивчення й аналіз бухгалтерських записів 
шляхом певного відбору необхідних даних, що дадуть змогу достовірно 
перевірити всю сукупність, що не охоплена дослідженням. Тому при аудиті 
такої ділянки обліку важливим є питанням отримання репрезентативної 
вибірки. В науковій літературі не вироблено єдиної стратегії щодо 
репрезентативності вибірки. В міжнародних стандартах також такої ситуації 
не описується. В даних нормативних документах рекомендується аудиторам 
з метою визначення ризику ефективності вибіркової перевірки 
використовувати професійний досвід. 

Однією з основних ділянок аудиту поточних зобов’язань є аналіз 
розрахунків з постачальниками і підрядниками. При цьому слід визначити 
загальну кількість постачальників, так як якщо постачальників небагато, то 
клієнт може залежати від них та відчувати на собі фінансовий тиск. Це один 
із факторів підвищення ризику шахрайства та помилок [1, c. 262-263].  

Також слід з використанням аналітичних процедур і методів 
фінансового аналізу визначити види та структуру заборгованості, суму 
простроченої заборгованості, наявність заборгованості, строк погашення якої 
завершується.

Перевірка правильності оцінки поточних зобов’язань здійснюється на 
основі опрацювання договорів і документів, які підтверджують 
заборгованість. Як уже зазначалось, згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання», 
поточні зобов’язання на дату балансу оцінюються за вартістю погашення. У 
зв’язку з цим аудитору слід повторити процедуру класифікації зобов’язань 
для визначення обґрунтованості бухгалтерської оцінки.



78 

Аудиторська перевірка включає такі процедури. По-перше, аудитор 
здійснює дослідження кредитних угод: суму та умови надання кредиту, 
відсоткові ставки за кредитами (плаваючі або фіксовані), об’єкти застави за 
кредитом, умови його погашення. По-друге, здійснюється перевірка 
погашення кредитів протягом звітного періоду. При цьому здійснюється 
перевірка банківських виписок, які підтверджують сплату основної суми 
кредиту та відсотків за ним. Аудитор перевіряє правильність розрахунку 
таких показників. По-третє, доцільно здійснити зовнішні підтвердження 
щодо сум наданих кредитів та розрахунків за ними. Для кредитів, що 
отримані в іноземній валюті здійснюється перевірка правомірності 
застосування валютного курсу, а також обліковування курсових різниць на 
кінець звітного періоду. 

Найчастішими порушеннями щодо поточних зобов’язань, виявленими в 
процесі аудиту можуть бути: помилки в оформленні первинних документів; 
невірна оцінка поточних зобов’язань; помилки при формуванні 
кореспонденції рахунків; фіксація неіснуючих зобов’язань; використання 
позикових коштів не за цільовим призначенням; несвоєчасне подання 
звітності тощо . 

Проведення незалежної аудиторської перевірки поточних зобов’язань 
дозволить користувачам: з’ясувати відповідність господарської діяльності 
суб’єкта господарювання і ведення бухгалтерського обліку чинному 
законодавству; проаналізувати показники платоспроможності підприємства 
та прийняти заходи щодо її поліпшення; уникнути фальсифікації документів 
та шахрайства з боку працівників; упевнитися в достовірності інформації, 
поданій в системі звітності щодо поточних зобов’язань [4]. 

Отже, відіграють дуже важливу роль на підприємствах будь-якої форми 
власності, так як значну питому вагу в складі джерел коштів підприємства 
мають саме позикові кошти, у тому числі й кредиторська заборгованість. 
Тому аудитору необхідно також вивчати, перевіряти поряд з дебіторською 
заборгованістю і кредиторську, її склад, структуру. Проведення незалежної 
аудиторської перевірки зобов’язань дозволить користувачам: з’ясувати 
відповідність господарської діяльності суб’єкта господарювання і ведення 
бухгалтерського обліку чинному законодавству; проаналізувати показники 
платоспроможності підприємства та прийняти заходи щодо її поліпшення; 
уникнути фальсифікації документів та шахрайства з боку працівників; 
упевнитися в достовірності інформації, поданій в системі звітності щодо 
поточних зобов’язань. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

В сучасних ринкових умовах успішна діяльність кожного суб'єкта 
господарювання полягає у підвищенні рівня економічної ефективності 
виробництва продукції. Облік готової продукції є важливою темою для 
розгляду та її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств України 
займається виробництвом та реалізацією продукції.  

Результатом діяльності будь-якого підприємства є випуск готової 
продукції, виконання робіт або надання послуг. Адже саме завдяки цьому 
вони і отримують свій основний прибуток [1]. 

Поліпшення організації обліку готової продукції є основним способом 
досягнення соціальної та економічної ефективності діяльності підприємства 
[1]. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», готова продукція належить до 
запасів. Готовою продукцію вважаються конкретні вироби, що пройшли всі 
стадії технологічної обробки на підприємстві, відповідають встановленим 
стандартам чи технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю і 
здані на склад або безпосередньо замовнику [2]. 

З метою кращого уявлення про призначення готової продукції доцільно 
дослідити її класифікацію. При організації обліку готової продукції основним 
моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою готову продукцію 
групують за формою, ступенем готовності та технологічною складністю [3]. 

За технологічною складністю продукція поділяється на просту і складну. 
При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. За своїми 
технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція 
майже не відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні параметри 
визначають аналогічно основній продукції [4]. 

Основна продукція – її отримання є для підприємства метою організації 
виробництва; 

Супутня продукція – її отримання не є метою виробництва, вона 
потребує додаткової обробки для доведення її до стану можливого 
використання (реалізації) і може мати порівняну з основною продукцією 
вартість, зазвичай її отримують уже на завершальних стадіях виробництва; 

Побічна продукція – це складові частини сировини, які перетворюються 
в процесі виробництва. Така продукція зазвичай не потребує додаткової 
переробки і вимагає мінімальних витрат на доведення її до стану, придатного 
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для подальшого використання (реалізації). Характеризується низькою 
вартістю порівняно з основною продукцією [5]. 

Готова продукція на підприємстві проходить такі операції: 
• випуск продукції з виробництва і здача її на склад або в експедицію;
• зберігання продукції на складах підприємства;
• відпуск продукції на місці місцевим і відправка (відвантаження)

іногороднім покупцям; 
• відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту

продукції; 
• реалізація продукції [6].
Для обліку виготовленої продукції Планом рахунків передбачено два 

рахунки – 26 та 27. Ці рахунки активні, балансові, призначені для обліку 
господарських засобів.  

Рахунок 26 «Готова продукція» використовується для узагальнення 
інформації про наявність та рух продукції, виготовленої підприємством. По 
дебету рахунку 26 відображається надходження готової продукції власного 
виробництва за первісною вартістю, по кредиту – списання готової продукції 
за сумою відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від 
її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, 
яка визначається у відсотках та обчислюється як відношення відхилень по 
залишку готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка 
здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами 
[4]. 

Одним із основних завдань цінового обліку готової продукції є 
приведення різної продукції промисловості до єдиного вираження: ціновий 
показник дає можливість зробити підсумок різної продукції як одиничних 
виробничих одиниць, так і промисловості в цілому. В отриманні єдиного 
підсумку по різних видах продукції і полягає основне завдання оцінки 
продукції [4]. 

Облік готової продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні 
яких забезпечується своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та 
реалізації готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за 
коротші проміжки часу, контроль за цілісністю і своєчасним відвантаженням 
готової продукції покупцям. 

Реалізація випущеної готової продукції – кінцева мета діяльності 
підприємства, заключний етап кругообігу його засобів, по завершенні якого 
визначаються результати господарювання та ефективність виробництва. [1]. 

За економічним змістом сутність категорії «реалізація продукції» 
характеризується кінцевим результатом роботи підприємства, виконання ним 
обов’язків перед споживачами та ступенем участі в задоволенні потреб ринку  
тощо. 

У бухгалтерському обліку цей процес відображається сукупністю 
операцій, що пов’язані з реалізацією виробленої продукції (робіт, послуг) 
іншим підприємствам і організаціям.  
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Основними завданнями обліку процесу реалізації готової продукції, 
робіт і послуг є: 

• визначення кількості та вартості відвантаженої продукції (за 
обліковими цінами); 

• визначення заборгованості покупців перед підприємством за 
відвантажену їм продукцію, виконані роботи та надані послуги згідно 
договорів (за цінами реалізації);  

• дотримання строків поставок готової продукції, виконання робіт та 
надання послуг, а також термінів оплати зі сторони споживачів; 

• облік витрат пов’язаних із збутом продукції, товарів, робіт і послуг, а 
також просування їх на споживчому ринку (витрати на маркетинг та 
рекламу); 

• визначення фінансового результату від реалізації продукції, виконаних 
робіт та наданих послуг підприємством як в цілому, так і у розрізі 
конкретних номенклатурних груп товарів та ін. 

Отже, основною метою діяльності підприємства є забезпечення 
конкурентоспроможності, де процес реалізації відіграє значну роль, оскільки 
істотно впливає на фінансовий результат. Тому чітке і належне ведення 
обліку процесу реалізації готової продукції та оформлення необхідних 
документів при реалізації готової продукції покращить взаємовідносини з 
покупцями. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ 
 БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

Становлення і розвиток ринкових умов господарювання в Україні 
виокремили низку питань, пов’язаних з організацією обліку у державному 
секторі економіки України. Oсобливо гострою є проблема у галузі 
формування та виконання кошторису бюджетних установ унаслідок 
використання морально застарілих норм і нормативів.  

Серед основних проблем які є характерними для всіх бюджетних 
установ, в усі періоди економічного розвитку України, можна виокремити 
наступні: жорстке кошторисне фінансування у відповідності до чітко 
визначених статей доходів та видатків, яке не тільки гальмує стимули для 
знаходження бюджетними установами нових напрямків фінансування 
власних витрат, але не створює умови для оптимального та ефективного 
використання одержаних бюджетних коштів. 

Питання теоретичних та практичних основ кошторисного планування 
бюджетних установ розглядаються в працях науковців Алєксандрова В.Т., 
Боголіб Т.М., Джоги Р.Т., Заячківської О.В., Каленюка І.С.,  
Кондрашової Т.М., Рижої Т.В., Сафонової В.Є., Свірко С.В., Сисюк С.В., 
Сушко Н.І., Чечуліної О.О. та інших. 

Бюджетне фінансування передбачає виділення через мережу органів 
Державної казначейської служби грошових коштів на видатки діяльності 
бюджетних установ для досягнення суспільно-корисних цілей. 

Бюджетне  фінансування  здійснюється  у  кількох  формах – 
кошторисне фінансування, бюджетне інвестування, державні   трансферти). 

За кошторисно-бюджетною формою фінансування утримуються всі 
органи виконавчої влади, державні та комунальні установи, суди, 
прокуратури та органи законодавчої влади.  

Фінансування бюджетних установ здійснюється лише на підставі 
затвердженого в установленому бюджетним законодавством порядку 
кошторису. Кошторис доходів і видатків – це основний документ, відповідно 
до якого визначається загальний обсяг, цільове надходження, використання 
коштів бюджетних установ, а також визначаються обсяг та напрямки 
використання бюджетних коштів для виконання функцій та досягнення 
суспільно-корисних цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних 
призначень.  

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації є 
основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо 
отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування 
коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на 
рік відповідно до бюджетних призначень.
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Кoшторис бюджетних установ має такі складові частини: загальний 
фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та 
розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків на 
виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання 
кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету; спеціальний 
фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на 
конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією 
видатків на здійснення відповідних видатків згідно iз законодавством, а 
також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням 
установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету 
згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету [1]. 

Форма кoшторису затверджується Міністерством фінансів. Видатки 
плануються в сумі, що не перевищує запланованих доходів. При цьому 
розподіл видатків в кошторисі здійснюється за повною економічною 
класифікацією видатків.  

Водночас кошторисне фінансування як метод фінансового забезпечення 
бюджетних установ із дотриманням принципів бюджетного фінансування 
має як переваги, так і недоліки [3]. Серед переваг кошторисного 
фінансування бюджетних установ зазначимо забезпечення відповідності 
доходної та видаткової частини кошторису бюджетних установ, тобто 
фінансування планових витрат бюджетної установи відбувається в повному 
обсязі. Окрім того, кошторисне фінансування бюджетних установ передбачає 
жорсткий та постійний контроль за використанням фінансових ресурсів 
бюджетних установ. Проте воно не позбавлене недоліків, пов’язаних з 
відсутністю достатніх стимулів для раціонального і ефективного 
функціонування та взаємозв’язку між рівнем кошторисного фінансування 
бюджетної установи та результатами її діяльності. Тобто де-факто 
здійснюється фінансове забезпечення лише мережі бюджетних установ, а не 
наданих ними послуг для задоволення суспільних потреб. Окрім того, 
Бюджетним кодексом України закріплено зв'язок джерел надходження 
коштів спеціального фонду з напрямками їх використання, тому бюджетна 
установа не може на власний розсуд розпоряджатися коштами від надання 
платних (договірних) послуг, тобто де-юре регламентовано обмежену 
фінансову автономію бюджетних установ.    

Інформаційною базою аналізу виконання кошторису доходів та видатків 
є планові фінансові документи установи, до яких входить безпосередньо 
кошторис, план асигнувань загального фонду, план використання бюджетних 
коштів, помiсячний план використання бюджетних коштів, зведення 
показників спеціального фонду кошторису та фінансова і бюджетна звітність, 
до якої входить Звіт про надходження і використання коштів загального 
фонду, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про надходження і використання 
коштів, отриманих як плата за послуги, Звіт про надходження і використання 
коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, Звіт про 
фінансові результати. 
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Для планування видатків спеціального фонду розраховуються 
показники, які складають за кожним джерелом доходів і видатків у розрізі 
кодів економічної класифікації. За основу цих показників беруть такі 
показники, як обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші 
розрахункові показники та розмір плати із розрахунку на одиницю 
показника, встановленого відповідно до норм законодавства. 

Для обґрунтування показників видатків бюджету, щo включаються до 
проекту кошторису, бюджетній установі потрібно подати розрахунки, які є 
невід'ємною частиною кошторису. Головною умовою є погодження форми 
розрахунків з головним розпорядником бюджетних коштів. 

Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду 
бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду бюджету та 
зведені плани спеціального фонду – це зведення показників індивідуальних 
кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання 
кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду 
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що складаються головним 
розпорядником для подання Мінфіну та місцевим фінансовим органам. 
Зведені кошториси затвердженню не підлягають. 

Бюджетні кошти виділяються установам тільки у разі наявності 
затверджених кошторисів та планів асигнувань. Право брати бюджетні 
зобов'язання на витрачання бюджетних коштів установи мають тільки на цілі 
та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань 
загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду 
бюджету, планами спеціального фонду.  

Мінфін, Державна фінансова інспекція, місцеві фінансові органи 
кожного року у межах своєї правочинності після прийняття відповідних 
бюджетів перевіряють правильність складення і затвердження кошторисів, 
планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із 
загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання 
бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів 
одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів [2]. 

Отже, кошторисне фінансування – форма безповоротного, 
безвідплатного виділення коштів на утримання установ, що перебувають на 
повному фінансуванні з бюджету на основі фінансових планів – кошторисів. 
Кошторис бюджетної станови має такі складові частини – загальний та 
спеціальний фонд. Разом з кошторисом складаються план асигнувань 
загального фонду кошторису, план спеціального фонду за кожною 
виконуваною бюджетною програмою, штатний розпис установи. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

На теперішній час назріла потреба у стимулюванні економічної 
активності населення. Актуальність даної теми полягає у тому, що для 
активного розвитку ринку праці потрібно оптимально використовувати 
трудовий потенціал та стимулювати економічну активність населення.   

Дослідженню показників ринку праці присвячено роботи багатьох 
вітчизняних науковців, наприклад, Л.М. Абалкіна, О.В. Акіліної, Д.П. Богині, 
М.Д. Бойко, О.В. Бріт, О.А. Грішнової, М.О. Катречко, Р.М. Ковтуна, Е.М. 
Лібанової, Г.Я. Лук’яненко, В.Г. Федоренко. 

На даний час відомими вченими, державними діячами та науковцями 
вже створено достатню базу для дослідження стану, особливостей та 
тенденцій розвитку ринку праці. Зазвичай під час дослідження останнього 
доцільно використовувати сукупність показників, що характеризують 
економічно активне та неактивне населення, зайнятість, безробіття, 
середньооблікову кількість штатних працівників, оборотність робочої сили, 
середньомісячну заробітну плату, навантаження безробітних на робоче місце, 
попит та пропозицію 1, с. 102 .  

Цілком зрозумілим є те, що на ринку праці найбільш 
конкурентоспроможні особи – це ті, що мають вищу освіту, тому серед них 
найвищий рівень економічної активності – 76,9% від загальної кількості 
економічно активних осіб. На другому місці за рівнем економічної 
активності знаходяться особи з професійно-технічною освітою, а саме 70,4%. 
Найнижчий рівень економічної активності зафіксовано серед осіб з базовою 
загальною середньою (19,9%), а також початковою загальною або серед тих, 
що не мали освіти (6,1%). За розподілом рівня економічно активного 
населення серед чоловіків та жінок, встановлено певну статеву 
диспропорцію. Зокрема, за рівнем економічної активності серед осіб, які 
мають будь-яку освіту, перевагу мали чоловіки. 

Динамічне зниження рівня економічно активного населення 
відбувається одночасно зі збільшенням кількості економічно неактивного 
населення. У 2017 році кількість економічно неактивного населення віком 
15–70 років сягала 10 934,1 тис. осіб, або 37,8% від загальної кількості 
активного населення. Цей показник збільшився відносно попереднього 
періоду на 0,08%. Кожен другий економічно неактивний був пенсіонером, 
кожен п’ятий – учнем чи студентом або виконував сімейні обов’язки.  

Еміграція населення України набуває широкого розмаху. У багатьох 
населених пунктах Західної України майже немає дорослого населення, бо 
всі перебувають на заробітках за кордоном. Приблизно 800 тис українців 
подають на лотерею Green Card США щороку, в основному це молоді люди 
дітородного віку 20-40 років. Україна стає безперспективною для українців. 
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Так, відповідно до даних соціологічного опитування Інституту Горшеніна в 
квітні 2016 року, більше 40% економічно активних українців у віці від 18 до 
29 років готові виїхати з України заради високо оплачуваної роботи і 
побудови кар'єри. За даними опитування компанії GFK Ukraine, 8% громадян 
України (3 млн. осіб) будують плани на найближчий час щодо трудової 
міграції за кордон. П’ять років тому ця кількість становила 1,2 млн.  
українців 2 . 

Зайнятість населення в Україні падає. Рівень безробіття серед населення 
– найвищий за всі роки існування України. В цілому по країні чисельність
зайнятого населення в I кварталі 2016 року в віці 15-70 років становила 
всього 16,0 млн. осіб, а рівень зайнятості – 55,6%. Для порівняння, в I 
кварталі 2015 року відповідний показник становив 16,3 млн. осіб і 56,0% 
відповідно. За даними статистики, у І кварталі 2016 року в Україні рівень 
безробіття серед осіб працездатного віку склав 10,3%. Загальна чисельність 
безробітних серед працездатного населення налічує майже 1,8 млн. осіб, 
серед яких 63% − чоловіки. При цьому, майже 64% безробітних проживають 
у містах 3 .  

Висновок. Найвищий рівень економічної активності характерний для 
осіб віком 35–49 років, а найнижчий – для молоді віком 15–24 років, а також 
осіб віком 60–70 років. Слід зауважити, що саме особи у віці 35–49 років 
мають найбільші можливості реалізувати себе на ринку праці та володіють 
значними конкурентними перевагами відносно інших вікових груп, що 
позначається наявним досвідом роботи, високою працездатністю, швидкою 
адаптацією до умов праці та володінням нових інформаційних технологій. 
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ  
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах сучасного світу, процес управління прибутком полягає у 
виробленні та прийнятті управлінських рішень по всіх аспектах його 
формування, розподілу та використання. Аналіз в передплановому періоді та 
визначенні обсягів та оптимального складу у плановому періоді покладається 
у формуванні прибутку на підприємстві. Це викликано тим, що прибуток є 
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найважливішим узагальнюючим показником, що характеризує кінцевий 
результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку залежить 
формування оборотних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, 
платоспроможність підприємства, доходи акціонерів, тощо. 

Процесом розподілу прибутку займалися багато вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Серед них можна виділити роботи Ю. А. Греченко, М. М. 
Павлишенко, О. М. Костенко та багатьох інших.  

Пpoблемі ефективності використання прибутку пpисвяченo бaгaтo 
нaукoвиx пpaць вітчизняних і зapубіжниx учених. Знaчну увaгу вивченню 
цієї пpoблеми приділили тaкі вчені: Г.В. Сaвицькa, А.Д. Шеpемет, М.Д. 
Білик, О.В. Пaвлoвськa, Ф.Ф. Бутинець, І.Т. Бaлaбaнoв тa ін. 

Головною метою створення та подальшого розвитку будь-якого суб'єкту 
господарської діяльності, не залежно від виду його діяльності чи форми 
власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. 
Економічний підсумок виробничої діяльності суб'єктів господарювання, що 
виражається у вартісній (грошовій) формі, є фінансовим результатом [1, с. 
49]. 

Отримання прибутку є основною метою будь-якої підприємницької 
діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежать формування власного 
капіталу, виконання зобов'язань перед бюджетом, фінансування інвестицій, а 
також платоспроможність підприємства. Прибуток як головний показник 
ефективності діяльності підприємства виступає і як критерій визначення 
рівня виплат дивідендів, як визначальний фактор при встановленні рівня 
заробітної плати і винагороди адміністрації [2, с. 338]. 

Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, 
науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх 
форм інвестування. Він слугує джерелом сплати податків. З урахуванням 
значення прибутку вся діяльність підприємства спрямована на його 
зростання. Тобто прибуток як економічна категорія відбиває дохід, який 
створений в процесі матеріального виробництва підприємницької діяльності. 
У положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові 
результати" надані наступні визначення прибутку та збитку: прибуток - це 
сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати; збиток - це 
перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 
здійснені ці витрати [4]. 

Робота підприємства в умовах переходу до ринкової економіки пов'язана 
з підвищенням стимулюючої ролі прибутку. Використання прибутку в якості 
основного оціночного показника сприяє росту обсягу виробництва й 
реалізації  продукції, підвищенню його якості,  поліпшенню використання 
наявних виробничих ресурсів [5, с. 65].  

Посилення ролі прибутку обумовлено також діючою системою його 
розподілу, відповідно до якої підвищується зацікавленість підприємств у 
збільшенні не тільки загальної суми прибутку, але й особливо тієї його 
частини, що залишається в розпорядженні підприємства й використається як 
головне джерело засобів, що направляють на виробничий і соціальний 
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розвиток, а також на матеріальне заохочення працівників відповідно до 
якості затраченої праці [5, с. 65]. 

Доход підприємства – це фінансові ресурси, що формуються в результаті 
виробництва та реалізації товарів, забезпечують кругообіг основного та 
оборотного капіталу [5, с. 65]. 

Аналіз доходів - це оцінка частини економічної стратегії будь-якого 
підприємства, яка спрямована на створення економічних умов, що 
забезпечують відшкодування постійних витрат підприємства, покриття 
змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної і 
своєчасної оплати всіх видів податків, обов'язкових платежів та забезпечення 
отримання прибутку. 

 Досягнення цих умов пов'язане із здійсненням таких заходів:  
        - обґрунтуванням цін на товари, які закуповуються;  

- раціональністю умов комерційних угод;  
- встановленням економічно обґрунтованих цін продажу виробів, які 

стимулюють збільшення попиту і, відповідно, реалізації; 
- скороченням кількості ланок товаропросування, яке дозволяє 

збільшити розміри доходів за рахунок скорочення кількості посередників;  
- формуванням оптимального асортименту товарів для реалізації, які 

відповідали б структурі споживчого попиту та забезпечували отримання 
необхідного обсягу доходів; 

- диверсифікацією діяльності (асортиментної, регіональної, за видами 
діяльності), що дозволяє забезпечувати компенсацію можливих втрат доходу 
у випадку несприятливих змін на окремих товарних, регіональних ринках чи 
погіршення можливостей здійснення окремих видів діяльності.  

Аналіз доходів підприємства передбачає:  
- обґрунтування видів діяльності, доцільних для здійснення 

підприємствам;  
- встановлення критеріїв ефективності укладання комерційних угод для 

закупівлі товарів;  
- формування гнучкої цінової політики під час закупівлі та продажу 

товарів;  
- використання системи цінових знижок, своєчасність їх впровадження, 

що дозволяє забезпечити розширення обсягів реалізації товарів;  
- визначення економічно обґрунтованого розміру торговельних надбавок 

(знижок) [3, с. 102].   
Стратегія аналізу доходу передбачає:  
- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень;    
- проведення аналізу обсягу та складу оптимальних доходів, чинників, 

які визначають їх розмір та рівень, ступеня достатності отримання доходів 
для забезпечення самофінансування розвитку підприємства;  

- формування політики отримання доходів та вибір інструментів й 
важелів їх реалізації;  

- розробку прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами 
діяльності та їх експертизу щодо можливості реалізації;  

- формування оптимального варіанту плану доходів      підприємства [3]. 
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Таким чином, вирішальну роль у посиленні матеріальної зацікавленості 
працівників у досягненні високих результатів діяльності свого підприємства, 
стимулювання подальшого підвищення ефективності виробництва відіграє 
прибуток. Подальше посилення розподільної й стимулюючої ролі прибутку 
пов'язане з удосконалюванням його механізму розподілу. Стосовно аналізу 
доходів, то достатність формування доходів оцінюється в цілому за 
підприємством на основі аналізу напрямів використання отриманих доходів 
(на оплату податків, покриття постійних та змінних витрат, формування 
чистого прибутку). У зв’язку з чим, визначаються динаміка, обсяги та питома 
вага кожного напряму використання доходів у загальному обсязі їх 
формування, аналізуються показники доходності витрат та прибутковості 
доходів. Оцінка достатності формування доходів дозволяє зробити висновок 
щодо виконання вимог самоокупності та самофінансування розвитку 
підприємства. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Ефективне прийняття ефективних управлінських рішень керівництвом 
підприємств можливе на основі достовірних показників обсягу виробництва і 
реалізації продукції, ціни та доходів за видами діяльності суб'єкта 
господарювання, доходів, що знаходиться у відповідному взаємозв'язку. 
Досвід вітчизняних підприємств та зарубіжних компаній показує, що 
важливою складовою ефективної системи управління є застосування 
зовнішнього і внутрішнього аудиту. Отже, розробка дієвої методики аудиту 
та аналізу  доходів підприємства, що включає повний обсяг інформаційних 
джерел, об'єктів і оптимальних етапів перевірки, розробка моделей робочих 
документів аудитора є запорукою підтвердження показників фінансової, 
податкової та інших видів звітності. 
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У розробку питань теорії й методології обліку та аудиту доходів 
підприємства суттєвий внесок зробили відомі вітчизняні дослідники, а саме: 
Білуха М.Т., Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Гуцайлюк З.В., Дем’яненко М.Я., 
Кірейцев Г.Г., Моссаковський В.Б., Савчук В.К. та ін. вчені. Значних 
результатів у вирішенні зазначених проблем досягли зарубіжні вчені:             
Бабо А., Безруких П.С., Бернстайн Л.А., Соколов Я.В., Хендріксен Е.С., 
Шеремет А.Д.  

Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів аудиту 
доходів підприємства. 

Однією з найважливіших вимог до сучасного аудиту є його обов’язкове 
планування, яке забезпечує своєчасне і ефективне виконання робіт. 
Планування аудиторських робіт допомагає звернути необхідну увагу 
аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід 
перевірити найбільш ретельно. Як відомо, воно допомагає належним чином 
організувати свою роботу, та здійснювати нагляд за роботою асистентів, які 
беруть участь в перевірці, а також координувати роботу, яка здійснюється 
іншими аудиторами і фахівцями інших професій. 

Усі аудитори самостійно обирають послідовність проведення 
аудиторських перевірок, вони виходять особливостей підприємства, 
зазначених умов у договорі та звичайно зі свого досвіду. Застосування вже 
апробованих методів контрольної перевірки дозволяє зменшити 
аудиторський ризик і провести перевірку у стислі строки. 

Для аудиту доходів підприємства використовують широкий спектр 
методів. Аудитор проводить суцільну або вибіркову перевірку розрахунків. 
Метод аудиторської перевірки аудитор визначає залежно від кількості 
підприємств, що беруть участь у розрахунках. У практиці аудиту перевагу 
віддають вибірковому способу [3, с. 32]. 

Крiм цього, методика аудиту доходiв передбачає здiйснення таких 
процедур (табл. 1).  

Таблиця 1 – Процедури аудиту доходiв 
№ Процедури аудиту доходiв

1 вивчення документацiї про характер дiяльностi пiдприємства та галузi; 

2 
аналiз основних внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв, що впливають на дiяльнiсть та 
цiноутворення пiдприємства; 

3 
 аналiтична перевiрка продажу шляхом одержання узагальненої iнформацiї про 
продажi з класифiкацiєю за основними видами продукцiї та географiчним напрямком 
за перiод, що перевiряється; 

4 
 аналiз рахункiв, що пов’язанi з доходами вiд операцiйної дiяльностi, пiдрахунок на 
арифметичну точнiсть, порiвняння суми з початковим сальдо; 

5 
 перевiрка обґрунтованостi вiдображення доходiв  та витрат вiд операцiйної дiяльностi 
на момент змiни звiтних перiодiв; 

6 
отримання пiдтвердження суттєвих доходiв поточного перiоду фактичним одержанням 
коштiв або не грошових доходiв; 
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Продовження таблиці 1

7 
розгляд iнформацiї, що одержана в податковiй звiтностi та оцiнка пов’язана з  
вiдстроченими активами та зобов’язаннями по податку з прибутку, порiвняння суми з 
початковим сальдо; 

8 

аналiз пiдсумкової суми та промiжних величин (мiсячних, квартальних тощо) доходiв 
вiд операцiйної дiяльностi, що пов’язана з одержанням цих доходiв та валового 
прибутку з розподiленням їх по видах продукцiї, секторах реалiзацiї або iнших 
значимих факторах; 

9 
перевiрка на вiдповiднiсть даних аналiтичного та синтетичного облiку доходiв 
рахункам 7 класу та на предмет наявностi великих або незвичайних операцiй; 

10 пiдтвердження повноти розкриття iнформацiї про доходи в фiнансовiй звiтностi 

11 
аналiтичнi процедури по визначенню не облiкованих доходiв та при змiнi звiтних 
перiодiв   

Обсяг вибiрки для перевiрки доходiв  визначається з врахуванням оцiнки 
системи внутрiшнього контролю та аудиторських ризикiв, здiйсненої на 
стадiї планування аудиту. З метою оцiнки ефективностi внутрiшнього 
контролю операцiйної дiяльностi аудитор проводить тестування, пiд час 
якого з’ясовують ряд питань. При уточненнi в ходi перевiрки цiєї оцiнки 
обсяг вибiрки може бути змiнений. Порядок визначення елементiв вибiрки 
залежить вiд системи бухгалтерського облiку клiєнта, структури 
кредиторської заборгованостi, професiйного досвiду аудитора, 
внутрiшньофiрмових аудиторських стандартiв [2, с. 17]. 

Аудитор вивчає об’єкти аудиту доходiв, якi є елементами облiкової 
полiтики пiдприємства (табл. 2). 

Таблиця 2 – Об’єкти аудиту доходiв 
№ Об’єкти аудиту доходiв, якi є елементами облiкової полiтики пiдприємства 

1. розмежування доходiв за кожною класифiкацiйною групою вiд звичайної дiяльностi;

2. критерiї оцiнки доходiв;
3. умови визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт та послуг);
4. спосiб визначення ступеню завершеностi робiт, послуг, дохiд вiд використання яких

визначається за ступенем завершеностi тощо.

Що стосується класифiкацiї, оцiнки та визнання доходiв аудитор 
перевiряє дотримання чинного законодавства, зокрема П(С)БО 15 «Дохiд». 

Пiд час перевiрки правильностi вiдображення доходiв вiд реалiзацiї 
продукцiї, товарiв, робiт. Послуг, повинно бути пiдтверджено, що операцiї 
належним чином санкцiонованi; на рахунках бухгалтерського облiку 
вiдображенi всi здiйсненi угоди з продажу; реалiзацiя вiдображена своєчасно; 
вартiсна оцiнка операцiй здiйснена правильно. Для цього необхiдно 
порiвняти записи в регiстрах облiку з первинними документами; дати, 
зазначенi у вiдвантажувальних документах, з датами у регiстрах облiку; 
перевiрити арифметичну точнiсть пiдсумкiв. Якщо здiйснювались операцiї в 
iноземних валютах, необхiдно перевiрити застосування валютних курсiв та їх 
вiдповiднiсть офiцiйному курсу НБУ [1, с. 88]. 
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Таким чином, аудит доходiв   включає перевiрку шляхом тестування 
доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. 
Основним методом отримання аудиторських доказiв щодо перевiки 
операцiйної дiяльностi  є запити та пiдтвердження. Необхiдно придiляти 
бiльше уваги тим питанням по результатах операцiйної дiяльностi, в яких 
найчастiше iснують порушення, а саме тим, що наведенi в перелiку типових 
та можливих порушень. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
Облік праці - це одна із основних ділянок обліку, через те, що потребує 

точних і оперативних даних, у яких зазначаються зміни в кількості та 
кваліфікації працівників, затратах робочого часу, раціональне використання 
робочого часу. 

Оплата праці — це заробіток, обчислений, як правило, у грошовому 
виразі, який за трудовими угодами власник або уповноважений ним орган 
сплачує працівникові за виконану ним роботу чи надані послуги [3]. 

Відмітимо головні проблеми обліку заробітної плати працівників на 
підприємствах: 

- недостатня автоматизація обліку оплати праці; 
- недостатня стимулююча роль надбавок, премій через неспроможність 

їх стабільної і постійної виплати; 
- затримка заробітної плати та виплати відпусток; 
- незначна різниця в окладах різних розрядів працівників. 
Питання оплати праці регулюються: 

- законами України 
- нормативними актами 
- Постановами Кабінету Міністрів України. 
Нормативно-правові акти, трудові та колективні договора, складені 

згідно із законом України «Про оплату праці» відповідно цьому і 
організовується облік поточних витрат на оплату праці працівників на 
підприємствах. 

Бухгалтерський облік – основна форма, в якій зібрана переважна 
більшість інформації про заробітну плату, та ведеться її облік підприємством. 
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Відповідно до чинного законодавства фінансова та податкова звітність 
формується на основі бухгалтерського обліку аналогічно. 

Форми фінансової звітності містять показники щодо розрахунків з 
оплати праці, які, в цілому, не розкривають інформацію щодо розрахунків із 
працівниками, облікового забезпечення праці та її оплати. Податкова 
звітність з оплати праці регулюється Податковим кодексом України. За 
порушення законодавства про оплату праці винні особи притягуються до 
дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної 
відповідальності згідно з законодавством [2]. 

Методологія та організація обліку розрахунків з оплати праці потребує 
удосконалення та доопрацювання через зміни в нормативно-правовій базі. 

На законодавчому рівні перш за все слід: 
- зменшити навантаження на фонд заробітної плати, шляхом 

впровадження прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб та 
оподаткування розкоші; 

- встановлення прожиткового мінімуму на рівні його фактичного 
значення; 

- встановити суворішу відповідальність за порушення законодавства про 
оплату праці, зокрема за несвоєчасну виплату заробітної плати за будь-які 
форми дискримінації в оплаті праці за гендерною та іншими ознаками, за 
наявність неофіційно влаштованих працівників на підприємстві [1]. 

Мінімальна заробітна плата - є основним інструментом для підтримки 
соціальних гарантій з оплати праці. Саме завдяки її встановлюється 
диференціація оплати, через встановлення тарифної ставки для першого 
тарифного розряду і мінімального посадового окладу. 

Зазвичай на підприємствах проводиться аудит розрахунків з оплати 
праці, який і визначає основні цілі і завдання обліку. Під час перевірки 
розрахунків з оплати праці аудитору, з одного боку, важливо переконатися в 
дотриманні підприємством чинного законодавства про оплату праці, 
відсутності порушень умов оплати праці працівників, а з іншого боку – 
перевірити правильність здійснених відрахувань податків і зборів із 
заробітної плати працівників, а також відповідність відображення операцій в 
бухгалтерському обліку і достовірність їх висвітлення у фінансовій звітності 
підприємства. 

Через покращення автоматизації бухгалтерського обліку можна 
вдосконалити облік розрахунків із заробітної плати. 

Автоматизація обробки обліково-економічної інформації є вирішальним 
фактором підвищення оперативності, аналітичності та достовірності даних на 
підприємстві. 

В основному підприємства використовують програму  «1С Бухгалтерія – 
7.7», хоча доцільнішим є пропозиція автоматизації цієї частини обліку за 
допомогою програми «1С: Зарплата і Управління Персоналом 8.0 для 
України», яка набирає популярності в Україні. Вона оптимізує роботу самого 
підприємства. 
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Отже, для покращення обліку заробітної плати підприємствам 
необхідно: 

- через систему оцінки роботи конкретного працівника встановлювати 
індивідуальні виплати за заслуги; 

- для виробничого персоналу запроваджувати відрядну форму оплати 
праці; 

- застосовувати окремі програмні продукти, які створювались під 
нюанси обліку заробітної плати; 

- при використані тарифної системи необхідно адекватно і справедливо 
оцінювати кваліфікацію працівника. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКУ  
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Оподаткування доходів є не тільки найважливішим джерелом 
надходжень до державного бюджету країни, але і основним фінансовим 
регулятором процесів в економічному середовищі, оскільки податок на 
доходи фізичних осіб має вплив на розмір і структуру доходів громадян, 
обсяги їх заощаджень та інші фактори сталого розвитку суспільства. 

Податок на доходи фізичних осіб включається до податкового механізму 
держави. Податок із доходів фізичних осіб має на меті врегулювати 
соціальну справедливість фіскальної системи, оскільки рівень оподаткування 
знаходиться в прямій залежності від обсягів доходу платника [1]. 

Згідно з Податковим кодексом України [2] податок на доходи фізичних 
осіб - загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, 
розміри ставок встановлюються законодавчими актами України.  

Особливостями податку на доходи фізичних осіб є: 
– Обкладання податком усіх доходів громадян, що одержані з різних

джерел; 
– дає можливість впливати на кінцевий розмір доходів громадян і як

результат – впливає на структуру попиту населення. 
В сучасних економічних умовах, коли існування різних форм власності є 

закономірним явищем, побудова фіскальної системи відбувається на засадах 
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свободи і народовладдя, із забезпеченням рівності та об’єктивного ставлення 
до усіх платників податку, незалежно від виду його діяльності, форми 
власності, а також беруться до уваги всі доход, незалежно від їх джерел. 

Розмір податкового навантаження громадян залежить від цілей 
державної фіскальної політики. Якщо основною метою держави є 
наповнення бюджету та максимізація доходів від оподаткування, то 
підвищуються ставки податків, і як наслідок податкове навантаження на 
громадян збільшується. Скорочення податкового навантаження має на меті 
підвищення рівня життя населення та, як наслідок, економічний розвиток 
суспільства. 

Механізм сплати та нарахування податку на доходи фізичних осіб в 
Україні регламентований Податковим кодексом України. Відповідно до 
ст.162.1 Податкового кодексу України платниками ПДФО є [2]: 

- фізична особа - резидент, який отримує дохід як на території Україні, 
так і за кордоном; 

-  фізична особа - нерезидент, який отримує доходи на території Україні; 
-  податковий агент. 
Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід громадян. 
Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає 

оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника 
податку протягом звітного податкового періоду. 

Загальний оподатковуваний дохід включає доходи, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходи, які 
оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та 
доходи, які підлягають оподаткуванню за іншими правилами, що визначені 
Податковим кодексом України. Ставка податку станом на 01.01.2019 
становить 18 % щодо доходів, виплачених або нарахованих, у тому числі у 
формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат 
або інших виплат і винагород, які нараховуються платнику у зв’язку з 
трудовими відносинами.  

У 2019 році ставки податку з доходів до бази оподаткування складають  
5%, 18% та 9% : 

18 % - щодо пасивних доходів, виключенням є доходи, зазначених 
в підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 ПКУ; 

5 % - щодо доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних 
правах, нарахованих резидентами; 

9 % - для доходів у вигляді дивідендів по акціях (інвестиційних 
сертифікатах), корпоративних правах. 

У 2016 році зі вступом в дію змін до Податкового кодексу України було 
відмінено прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб та 
скасовано розподіл громадян залежно від рівня їх доходів. На сьогодні діє 
єдина ставка ПДФО у розмірі 18% (в окремих випадках 5% та 9%). 

Особою, відповідальною за нарахування, утримання і перерахування до 
бюджету податку є фізична особа-платник податку або податковий агент, 
який виплачує доходи. 
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У 2019 році порядок нарахування та сплата податку здійснюється: 
1. Одночасно з отриманням або видачею коштів – у разі, коли грошова

винагорода перерахована фізичній особі в безготівковій формі або отримано 
з поточного рахунку в касу підприємства для виплати заробітної плати. 

2. Впродовж 3-х банківських днів, що слідують за днем такого
нарахування – у разі, коли дохід видається у негрошовій формі або 
виплачується готівкою з каси підприємства.  

3. Впродовж 30 календарних днів, що слідують за місяцем нарахування
доходу – у випадку, коли дохід нараховується податковим агентом, але не 
виплачується платнику податку.  

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного 
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді 
заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (якщо його сукупний 
(місячний) оподатковуваний дохід не перевищує 2690 грн). 

Таким чином, оподаткування фізичних осіб є найважливішим елементом  
фіскальної системи держави, оскільки включає використання фіскальних та 
регулюючих механізмів. Оподаткування доходів населення впливає на рівень 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Розвиток бухгалтерського обліку підтверджує незмінність покладених 
на нього завдань – забезпечення об’єктивного визначення фінансово-
майнового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності. 
Відповідно, основне джерело інформації про фінансовий стан підприємства − 
це баланс, який є невід’ємною складовою системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, що здатна забезпечити інформаційні потреби різних 
категорій внутрішніх і зовнішніх користувачів. 

Теоретичні положення та практичні рекомендації щодо методики 
складання та використання бухгалтерського балансу обґрунтовано в працях 
Ф.Ф. Бутинця, Б.І., Малюги, Є.В. Мниха, С.О. Олійник, М.С. Пушкаря,  
В.В. Сопка, Л.К. Сука, Л.В. Чижевської  та  ін.  

Метою дослідження є обґрунтування основних аспектів бухгалтерського 
балансу як елементу методу бухгалтерського обліку. 
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Метод бухгалтерського обліку  це сукупність способів і прийомів, за 
допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в 
обліку. 

Бухгалтерський баланс  спосіб узагальненого відображення в грошовій 
оцінці стану господарських засобів, власного капіталу і зобов’язань на певну 
дату для внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою прийняття ними 
управлінських та інвестиційних рішень [1, с. 77]. 

Варто зазначити, що з прийняттям НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» від  27.06.2013 р. в теорії бухгалтерського обліку поряд 
з поняттям «баланс»  використовують «звіт про фінансовий стан», які за 
змістом ідентичні та означають «звіт про фінансовий стан підприємства, який 
відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал» [2]. 

Слід відмітити певні особливості бухгалтерського балансу в Україні:  
1) бухгалтерський баланс складається за формою, встановленою

Міністерством фінансів України;  
2) у балансі порівнюються дані на початок і кінець звітного періоду;
3) статті балансу групуються за певною ознакою;
4) статті балансу відображають дані бухгалтерського обліку, відповідно

до фактичної наявності за результатами інвентаризації;  
5) оцінка статей здійснюється відповідно до положень національних

облікових стандартів. 
В свою чергу, бухгалтерський баланс є не тільки важливим методом 

узагальнення даних про господарські засоби підприємства і джерела їх 
формування, а й джерелом економічної інформації про кількісні та якісні 
параметри господарської діяльності підприємства, необхідні для оцінки, 
економічного аналізу і прийняття управлінських рішень. 

Форма Балансу складається з двох частин: 
- активу, в якому відображають відомості про активи підприємства в 

розрізі їх видів; 
-  пасиву, в якому наводять інформацію про зобов’язання і власний 

капітал. 
Звідси випливає така рівність: Активи = Власний капітал + зобов'язання. 
Таким чином, баланс можна розглядати ще як звіт про фінансовий стан 

підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і 
власний капітал. 

Активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті 
минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання 
економічних вигод у майбутньому. 

Зобов'язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок 
минулих подій, і погашення якої у майбутньому, призведе до зменшення 
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається 
після вирахування його зобов'язань. 

 Якщо рівність не дотримується це означає, що в обліку десь є помилка і 
іноді приходиться шукати навіть 1 копійку.  
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Актив і пассив складаються з певних статей, кожна з яких відображає 
певну величину певної категорії активів або пасивів. 

В активі балансу міститься інформація щодо: 
1. Наявних на підприємстві основних засобів та інших необоротних 

активів; 
2. Наявних незавершених капітальних інвестицій; 
3. Грошових коштів у касі або на рахунку в банку; 
4. Дебіторської заборгованості; 
5. Та інші статті 
В пасиві балансу ми можемо побачити інформацію про: 
1. Розмір статутного капіталу підприємства; 
2. Нерозподілений прибуток або збиток; 
3. Кредиторської заборгованості перед постачальниками; 
4. Заборгованість перед бюджетом по податках і зборах; 
5. Та інші статті. 
 Таким чином, бухгалтерський баланс – це основний фінансовий звіт, 

який відображає фінансово-економічний стан підприємства на визначену 
дату, як правило, на закінчення звітного періоду. Як і будь-яка форма 
фінансової звітності, баланс включає заголовок, основні її елементи (класи) 
та підкласи. Баланс має чітко визначену структуру. Він складається з двох 
частин – активу та  пасиву, які поділені на розділи, а розділи, у свою чергу, 
на статті.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
ПІДПРИЄМСТВА Й НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЇХ АНАЛІЗУ 

 
В результаті розвитку ринкових відносин в Україні виникла необхідність 

ефективного формування та використання оборотних активів підприємства. 
Сутність, склад та структура оборотних активів – важливий елемент 
підвищення ефективності функціонування підприємств, і як наслідок, всієї 
економіки України, набуває особливої актуальності. 

Оборотні активи є однією з найважливіших ланок облікового процесу. У 
системі теоретичних засад формування і використання оборотних активів 
важливу роль відіграє концепція їх оцінки. Ефективно побудована система 
оцінки необхідна для достовірного визначення економічного стану 
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підприємства з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо 
їх подальшого використання. Саме неузгодженість окремих складових у 
підходах до визначення реальної вартості оборотних активів впливає на стан 
обліку та формування достовірної фінансової звітності підприємства. 

Повноцінне формування активів та їх використання вимагає підвищеної 
уваги та поінформованості з боку адміністративно-управлінського персоналу. 
Зазначену інформацію можливо отримати лише в результаті системного 
моніторингу – системи обліку, аналізу та контролю. 

Здійснення обліку та аналізу оборотних активів є актуальним, адже вони 
є обов’язковим засобом ведення господарської діяльності підприємств, 
ефективного функціонування на сучасному ринку, досягнення 
конкурентоздатності, з метою отримання максимального прибутку.  

Метою дослідження є розгляд різних підходів сучасних науковців до 
визначення економічної сутності оборотних активів підприємства їх складу 
та структури, що дасть змогу визначити оптимальні джерела фінансування 
оборотних активів залежно від стратегічного напряму розвитку підприємства 
і, як наслідок, – підвищити ефективність використання оборотних активів 
підприємства. 

Питанням організації і методики аналізу присвячено багато ґрунтовних 
досліджень провідних науковців України серед них: Ф.Ф. Бутинець, С.В. 
Голова, В.І. Єфіменко, М.І. Горбатко, В.М. Івахненко, М.Р. Лучок, М.В. та 
інші. Також питання обліку оборотних активів розглядалися  низкою 
зарубіжних дослідників, зокрема: М.І. Баканова,  І.Т. Балабанова, В.В. 
Ковальова, М.Н. Крейніної, В.Ф. Палія, Р.С. Сайфуліна, А.Д. Шеремета та 
інших [1]. Проте, ряд питань щодо методики обліку та аудиту оборотних 
активів підприємств вимагає подальших досліджень та наукових розробок. 

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].  

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) «Подання 
фінансової звітності» визначає оборотні активи як поточні активи. Поточні 
активи складаються з активів (таких як: запаси, торговельна дебіторська 
заборгованість), які продаються, споживаються чи реалізуються як частина 
нормального операційного циклу, навіть якщо не очікується, що вони будуть 
реалізовані протягом дванадцяти місяців після кінця звітного періоду.  

Їх необхідність для підприємства обумовлена забезпеченням 
безперервного процесу виробництва, в ході якого оборотні активи проходять 
як сферу виробництва так і сферу обігу. Таким чином, перебуваючи у 
постійному русі, оборотні активи забезпечують кругообіг, який відбивається 
в повному відновленні процесу виробництва, поступово змінюючи свою 
матеріальну форму. 

Економічні перетворення, які здійснюються в Україні, потребують 
удосконалення управління оборотними активами. Для нормального 
функціонування підприємств потрібно, щоб їх власники, приймаючи 
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рішення, мали правдиву й об’єктивну інформацію про майно, фінансовий 
стан і результати роботи, таку інформацію надає аудит. Зовнішній аудит 
надає впевненість щодо достовірності та надійності інформації, яка 
відображена у фінансовій звітності. Внутрішній аудит, виступає як елемент 
управління, він спрямований на вивчення фактичного стану справ у кожному 
підрозділі, надає інформацію про виконання прийнятих рішень. 

Оборотні активи, як і інші фінансові категорії, розкривають свою 
сутність при виконанні відповідних функцій: оборотної і платіжно-
розрахункової. Виробнича функція забезпечує безперервність процесу 
виробництва при постійному процесі формування на підприємстві запасів 
матеріальних ресурсів. Платіжно-розрахункова функція оборотних активів 
передусім впливає на стан тієї частини коштів, яка вилучена до сфери обігу, 
впливає безпосередньо на стан розрахунків і в цілому на грошовий обіг. Як 
свідчить вітчизняний досвід, в умовах розвитку ринкових відносин від 
платіжно-розрахункової дисципліни, своєчасності і повноти платежів, і, 
відповідно, прояву зазначеної функції оборотних активів залежить загальний 
платіжний стан підприємства.  

Тобто, суть виробничої функції полягає у забезпеченні безперервності 
процесу виробництва, а суть розрахункової функції полягає в обслуговуванні 
завершення кругообігу коштів шляхом перетворення обігових коштів з 
товарної форми у грошову. 

Склад оборотних активів – це сукупність окремих елементів оборотних 
активів. Структура оборотних активів це питома вага вартості окремих 
статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі 
оборотних активів. У різних галузях народного господарства склад і 
структура оборотних активів різні і зумовлені суб’єктивними і об’єктивними 
факторами (рис. 1) [3, с. 101]. 

Рисунок. 1 – Фактори управління оборотними активами 
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виробництва 
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Аналіз оборотних активів дозволяє сформувати комплекс пропозицій 
для підприємства, які допоможуть покращити не лише майновий стан 
підприємства, а й обумовлять ріст позитивного фінансового результату і 
рентабельності. Основними управлінськими рішеннями в даному напрямку є:  

– зменшення частки виробничих запасів, що не використовуються в
діяльності та зниження витрат на їх утримання;  

– реструктуризація дебіторської заборгованості (проведення обліку
векселів в банку, здійснення факторингових операцій); прискорення 
оборотності оборотних активів;  

– підвищення рентабельності оборотних активів;
– мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання;
– оптимізація запасів сировини і незавершеного виробництва;

скорочення тривалості виробничого циклу; 
– поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення;
– прискорення реалізації товарної продукції [4].
В сучасних умовах необхідність проведення аналізу набуває все 

більшого значення, а так як оборотні активи займають вагому частку в 
загальному обсязі активу балансу то керівники мають бути зацікавлені у 
аналізі оборотних активів, тому що вони будуть знати реальний стан справ, 
що дозволить планувати діяльність підприємства на майбутнє, розвиватися та 
залучати нові ресурси. Аналіз оборотних активів передусім спрямований на 
пошук резервів або слабких місць, вдосконалення управління ресурсами, а 
також на мобілізацію резервів та ефективного їх використання. 
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ІНТЕРПРИТАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
 ЯК ОБ’ЄКТУ ОБЛІКУ 

Головною умовою господарювання на сьогоднішний день є отримання  
прибутку підприємств, забезпечення виробничого процесу необоротними 
активами в належній кількості та їх ефективного використання. Економічна 



102 

безпека будь-якого господарюючого суб’єкта досягається виключно в умовах  
ефективного використання ресурсної бази. Достовірність та якісний підхід до 
побудови обліку операцій з необоротними активами, а також формування 
звітних показників є вкрай важливим для безперервного функціонування 
суб’єкта господарювання.  

Необоротні активи - це матеріальні і нематеріальні ресурси, які не 
одноразово беруть участь у процесі господарської діяльності  підприємства 
що належать установі і  призначені для реалізації чи використання протягом 
терміну, що більший за дванадцять місяців з дати балансу чи одного  
операційного циклу.[1, с. 313] 

Необоротні активи обліковуються на наступних рахунках Плану 
рахунків: 

10 «Основні засоби» 
11 «Інші необоротні матеріальні активи» 
12 «Нематеріальні активи» 
13 «Знос(амортизація) необоротних активів» 
14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 
15 «Капітальні інвестиції» 
16 «Довгострокові біологічні активи» 
18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні 

активи» 
Зокрема, невід’ємну і основоположну частину при формуванні 

необоротних активів будь-якого підприємства складають основні засоби. 
Саме вони забезпечують створення матеріально-технічної бази та сприяють 
реалізації управлінських потреб підприємства. Відповідно до П(С)БО 7 
основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство, утримує з метою 
використання їх у процесі виробничої діяльності або постачання товарів, 
надання послуг, строк корисного використання більше одного року (або 
операційного циклу).[3] 

Структура «необоротні активи» є достатньо складною і має потребу, в 
детальній  класифікації по різних ознаках. Оскільки необоротні активи багато 
разів беруть участь в господарському процесі і переносять свою вартість на 
продукцію (послуги) по визначних частинах, їх нерідко називають також 
довгостроковими активами. Для цілей бухгалтерського обліку необоротні 
активи поділяються на такі види: 
1) основні засоби: 
- земельні ділянки; 
- капітальні витрати на поліпшення земель; 
- будинки та споруди; 
- машини та обладнання; 
- транспортні засоби; 
- інструменти, прилади, інвентар; 
- багаторічні насадження; 
- інші основні засоби. 
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2) нематеріальні активи, які включають:
- авторські права; 
- інші нематеріальні активи; 
3) незавершене капітальне будівництво, яке включає:
- капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами; 
- капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними 
матеріальними активами; 
- капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними 
активами. 

Підприємства для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух 
нематеріальних активів керуються нормами П(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи». Нематеріальні активи за цим стандартом —негрошові активи, які не 
мають матеріальної форми, але можуть бути відокремленими від 
підприємства, а строк їх використання більший одного року. Граничний 
строк амортизації нематеріальних активів становить 20 років. [4] 

Надходження і оприбуткування будь-якого об'єкта нематеріальних 
активів необхідно підтвердити відповідним первинним документом, у якому 
вказують докладну характеристику об'єкта, термін корисного використання, 
його первісну вартість, амортизація, підрозділ у якому буде 
використовуватися об'єкт; підписи посадових осіб, що прийняли об'єкт, із 
доданням документів, у яких описується даний об'єкт нематеріальних, 
активів або порядок його використання. 

Отже, можна зробити висновок на сучасному етапі розвитку 
необоротні активи , як і раніше, залишаються чи не найголовнішим фактором 
виробництва. Вони займають, як правило, основну питому вагу у загальній 
сумі власного капіталу підприємства. Від їх якості, вартості, технічного 
рівня, ефективності використання багато у чому залежить кінцеві результати 
діяльності підприємства: випуск послуг, їх собівартість, прибуток, 
рентабельність, стійкість фінансового становища. 
Список використаних джерел: 
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4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні
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ПОДАТОК НА БАГАТСТВО: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Розвиток економіки і фінансів України відбувається нині у складних 
умовах загрозливих внутрішніх і зовнішніх викликів. Проблема соціальної 
нерівності, дефіциту фінансових ресурсів, особливо на рівні місцевих 
фінансів, може бути пом’якшена через запровадження нового для України 
податку на багатство, суб’єктами якого повинні стати заможні верстви 
населення. Проте законодавці в Україні поки не визначилася, які саме 
предмети мають бути визнані розкішними та які особи мають 
оподатковуватися податком на багатство. 

Розглядаючи соціально-економічні умови, буде доцільним 
проаналізувати структуру існуючих нині активів, що належать 
найзаможнішим особам у різних куточках світу. На рис. 1 представлена 
загальна картина розподілу таких активів у розрізі видів рухомого та 
нерухомого майна. Дані свідчать, що основна частина активів заможних 
людей представлена депозитами та готівковими коштами (в середньому 
28,9%), далі – інвестиції в акціонерний капітал – 22,7 %, нерухомість – 
21,6%, різноманітні фіксовані доходи – 15,4 % та альтернативні інвестиції – 
11,2%, до яких належать: структуроване фінансування, деривативи, іноземна 
валюта, акції закритих акціонерних товариств та товари. Звичайно, наведені 
дані показують узагальнену картину структури активів (багатства) заможних 
людей, але це важливо для розуміння того, які саме активи можуть слугувати 
потенційними об’єктами податку на багатство [1]. 

Рисунок 1 – Розподіл активів найбагатшого прошарку населення в 
різних регіонах світу, 2017 р. 
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Прямі податки, серед числа яких і податки на багатство, непрямі 
податки, а також обов’язкові збори на соціальне страхування на сьогодні 
присутні в податкових системах кожної країни Євросоюзу, але 
співвідношення між ними різне (рис. 2).  У країн-учасниць ЄС прямі податки 
складають 36 % .  

Рисунок 2 – Структура податкових надходжень в країнах ЄС, % 

Розгляд організаційних передумов оподаткування багатства вважається 
доцільним почати із акцентуванням уваги на тому, що саме вони є тією 
основою, яка дозволяє забезпечити ефективність оподаткування та 
реалізацію принципів соціальної справедливості та економічної доцільності 
податку на багатство [2].  

Податок на багатство — це не обмеження прав одних громадян і не 
перемога інших, це ще один крок до соціальної справедливості. Єдиним 
дієвим способом боротьби з кризовими явищами після того, як кількісні 
заходи стимулювання вичерпали себе, залишається скорочення видатків. 
Разом з тим скорочення бюджетних видатків має поєднуватися з 
відновленням соціальної справедливості, звуженням прірви між дуже 
багатими і дуже бідними [5]. 

Підходи до оподаткування предметів розкоші в різних країнах дуже 
різняться. Але будинки площею понад 400 м2, квартири більше 200 м2, 
літаки, вертольоти, великі земельні ділянки, які не використовуються в 
сільському господарстві, — все це предмети так званого демонстративного 
споживання, покликаного підкреслити статус і заможність їхнього покупця 
чи власника.  

Економічний зміст податку на багатство передбачає не стільки високий 
рівень доходів індивідуума, скільки ґрунтується на володінні значним 
обсягом різної власності (майном  рухомим чи нерухомим, інвестиціями  
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реальними, нематеріальними тощо), комплексно це набуває грошової оцінки 
та стає цілісним об’єктом оподаткуваннях. 

Порядок визначення сум вирахувань істотно відрізняється. Податковими 
пільгами з цього податку в зарубіжних країнах є: встановлення 
неоподатковуваних мінімумів; включення до бази оподаткування лише 
частини (відсотка) вартості об'єкта; вирахування деяких видів активів з числа 
об'єктів оподаткування. Неоподатковуваний мінімум, наприклад, діє у 
Швеції, Франції, Швейцарії, Норвегії, Іспанії, Індії, Уругваї (табл. 1). 

Таблиця 1 – Ставки та пільги  податку на багатство у країнах світу 

Сутність податку на багатство розкривається за допомогою тієї вагомої 
обставини, що  індивідуум досягає досить високого рівня фінансово-
майнового становища, що дає державі потенційну можливість його вводити 
та мобілізувати додаткові кошти в бюджет. Первинний елемент для 
ініціювання податку на багатство  об’єкт оподаткування, що визначається 
як «чиста вартість активів». Тобто, для обчислення об’єкта оподаткування в 
податкову базу враховуються не окремі види приватної власності, а їх 
загальний обсяг. Оподатковувана база для нарахування податку на багатство 
може бути забезпечена за рахунок лише об’єктів майна (рухомого та 
нерухомого), однак, як переконує зарубіжний досвід і практика, фінансово-
грошові вкладення також можуть становити значний обсяг достатку 
індивідуума й виступають обов’язковою складовою оподатковуваної бази 
для обчислення податку на багатство [6]. 

Отже, розглянувши досвід зарубіжних країн щодо справляння податку 
на багатство, бачимо що ставки цього податку в більшості країн світу не 
значні (не більше 2,5 %), але при цьому основна увага зосереджується на 
відборі об'єктів оподаткування. Враховуючи це, доцільно було б відмінити 
окремі податки на нерухоме майно та транспортний податок, об'єднавши їх в 
межах податку на багатство. А також варто запровадити перелік предметів, 
які будуть вважатися предметами розкоші та будуть оподатковуватись 
відповідним податком. До переліку предметів розкоші  необхідно додати 

Країна Мінімальна 
ставка, % 

Максимальна 
ставка, % 

Неоподатковуваний 
мінімум, доларів 

Уругвай 0,7 3 40 000

Індія 0,5 2,5 58 000

Франція 0,55 1,8 1 000 000 

Швеція 0,75  220 000 

Іспанія 0,2 2,5 225 000

Люксембург 0,5   

Норвегія 0,9 1,1 20 000

Швейцарія 0,04 – 0,44 0,37 – 1,0 73 000 – 293 000 
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операції з цінними паперами, дохід від яких у деяких громадян в Україні 
(відповідно до поданих декларацій) доволі високий.  
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА 
ЯК ОСНОВА АНАЛІЗУ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Прийняття рішень, які впливають на поточну діяльність підприємства, в 
кінцевому підсумку визначає результати діяльності в кінці звітного періоду, 
визначені за даними бухгалтерського обліку і відображені в фінансовій 
звітності. Тому, обліково-аналітична система на підприємстві є важливим 
організаційним етапом роботи господарюючого суб’єкта. 

Питанню інформаційного забезпечення аналітичної роботи на 
підприємстві та організації обліково-аналітичної системи присвячено багато 
наукових праць таких вчених, як: Гудзинський О.Д., Гуцайлюк З., Гуцаленко 
Л., Кірейцев Г.Г., Подолянчук О.А., Тітаренко Г.Б., Яворов В.В.  та інші, 
проте залишаються питання, які потребують подальшого вивчення, особливо, 
що стосується інформації для аналізу майнового стану підприємства. 

Кірейцев Г.Г. визначає, що недоліки в організації обліково-аналітичної 
системи зумовлені порушенням принципу своєчасності, відставанням обліку 
в оформленні реальних процесів, що відбуваються на підприємстві. Має 
місце запізнення отриманих звітних даних. Наявність розривів у часі між 
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моментом одержання обліково-аналітичної інформації і моментом її 
використання для прийняття оперативних, тактичних та стратегічних рішень 
ускладнює проблему забезпечення ефективності діяльності 
сільськогосподарських підприємств за рахунок фактору управління [3]. 

Не менш важливим залишається питання забезпечення аналітичної 
служби правдивою інформацією, так як від цього залежить достовірність 
аналітичних розрахунків. При аналізі результатів діяльності аналітиками 
використовується інформація уже зведеного характеру, тому дотримання 
основних вимог відображення в обліку первинної інформації є дуже 
важливим етапом організації обліку на підприємстві. 

Сучасна система управління підприємством прямо залежить від 
інформаційного забезпечення про його фінансовий стан та діяльність. 

Як зазначає В.П. Пантелєєв, інформаційне забезпечення – це 
цілеспрямована робота зі збору інформації, її реєстрації, передавання, 
обробки, узагальнення, зберігання та пошуку суб’єктами контролю з метою 
використання для управління [4]. 

Рисунок 1 – Вимоги до облікової інформації 

Показники майнового стану підприємства формуються за даними 
фінансового та управлінського обліку, які об'єднуються в обліково-
аналітичній системі і являються обліково-аналітичною інформацією. 

Обліково-аналітична інформація формується в обліково-аналітичній 
системі, яка об’єднує роботу бухгалтерії та економічної служби 
підприємства. Така система повинна забезпечувати користувачів всією 
необхідною інформацією, що міститься в облікових регістрах та 
внутрігосподарській звітності, і тим самим створювати умови 
управлінському персоналу для комплексного оцінювання діяльності 
підприємства та прийняття обґрунтованих рішень. 

Проте, у всіх випадках одержана аналітиками інформація повинна 
відповідати певним вимогам. На основі вивченої літератури [1, 2] на рис. 1 
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узагальнили критерії, яким повинна відповідати облікова інформація, 
призначена для проведення аналітичної роботи. 

Кожна з представлених вимог до інформації спрямована на задоволення 
потреб користувачів управлінського персоналу, для прийняття ними 
управлінських рішень. Проте, з них можна виділити ті від яких найбільше 
залежить інформація для аналізу результатів діяльності: відсутність 
систематичних помилок, точність, повнота, корисність і значимість, 
достовірність, порівнянність. 

Інформація формується в обліково-аналітичній системі підприємства, 
яка має свою характерну структуру для окремих господарюючих суб’єктів, 
проте основні складові цієї системи є визначеними.  

Рисунок 2 – Обліково-аналітична система підприємства 

Представлена на рис. 2 схема обліково-аналітичної системи складається 
з трьох послідовних етапів, які проходить інформація призначена 
управлінському персоналу: фіксування фактів здійснення операцій, перевірка 
достовірності інформації та аналіз одержаних даних. В даній схемі включено 
етап перевірки на рівні внутрішнього контролю (аналізу), на якому буде 
перевірятись облікова інформація, що надходить аналітичному відділу та 
керівнику підприємства. На нашу думку, необхідність включення етапу 
нутрішнього аналізу зумовлена необхідністю виконання головних вимог до 
інформації – це правдивість, точність, достовірність. Аналіз майнового стану 
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підприємства здійснюється за даними фінансової звітності, яка в свою чергу 
складається бухгалтерською службою на підставі даних бухгалтерського 
обліку. 

Тому, коли аналітичний відділ одержує аналітичну інформацію вона 
повинна відповідати основним вимогам. Для цього на етапі контролю 
перевіряється достовірність відображення облікової інформації про майно 
підприємства в звітності. 
Список використаних джерел:  

1. Воронцова И.И. Управление имущественным потенциалом
машиностроительных предприятий на основе стоимостного похода. М.: 
Институт управления, бизнеса и технологий, 2018. – 26 с.  

2. Гордієнко Н. І. Аудит: методика і організація : навч. посібник. Х. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Xарків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 319 с. ISBN 978-966-695-425-4 

3. Головатюк В.М. Аудит майнового стану господарюючих суб’єктів.
2011. – № 4. – С. 95-102. 

4. Пантелєєв В.П. Аудит.  К.: «Видавничий дім Професіонал», 2008. –
С. 158. 

Кланцата Марія 
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ 
 В УКРАЇНІ 

Питання стабільності та ефективності розвитку бюджетних 
правовідносин в Україні стоять дуже гостро і погребують вирішення, 
оскільки від розподілу публічних фінансових ресурсів залежить стан 
фінансової системи країни і здатність держави задовольнити потреби 
бюджетних споживачів, всіх Громадян. Одним із напрямків вирішення цих 
питань є контроль за формуванням, розподілом та використанням бюджетних 
коштів, що акумулюються у всіх ланках бюджетної системи, тобто, 
бюджетний контроль. 

Проблемам бюджетного контролю присвячені  праці таких відомих 
вчених, як В. Андрущенка, О. Барановського, С. Булгакової, О. Гетманець, 
М. Гупаловської, Л. Гончаренко, І. Дрозд,  А. Єпіфанова, Є. Калюги, А. 
Кириченко, І. Стефанюка, В. Феодосова, І. Чумакової, В. Шевчука та ін. 
Проте аналіз наукових робіт з питань бюджетного контролю дає підстави 
стверджувати, що ці проблеми не отримали остаточного вирішення. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів здійснення 
бюджетного контролю в Україні. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України (далі - БКУ) 
встановлюється правовий механізм контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства, а також відповідальність та заходи впливу за вчинені 
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порушення бюджетного законодавства. Правове регулювання бюджетного 
контролю відбувається на всіх стадіях бюджетного процесу, проте відповідно 
до чинної норми БКУ, «бюджетний процес - регламентований бюджетним 
законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання 
бюджетів та звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства». 3 цієї норми можна зробити висновок, що зако-
нодавець відмежовує контроль за дотриманням бюджетного законодавства 
від бюджет  ного процесу, як щось окреме. Проте, бюджетний контроль 
повинен здійснюватися на всіх стадіях бюджетного процесу і звітування про 
виконання бюджетів є одним із контрольних заходів, а також завданням 
бюджетного контролю є перевірка правильності та законності бюджетної 
діяльності, тобто дотриманості бюджетного законодавства. Про колізію в 
бюджетному законодавстві вказує і той факт, що в іншій статті БКУ 
законодавець вказує на доцільність бюджетного контролю на протязі 
бюджетного процесу. Відповідно ДОСТ.26 БКУ «Контроль та аудит у 
бюджетному процесі», завданням бюджетного контролю є забезпечення 
ефективного і результативного управління бюджетними коштами на всіх 
стадіях бюджетного процесу [1]. 

Сутність бюджетного контролю полягає в перевірці дотримання 
законності у сфері бюджетної діяльності та запобіганні порушенням 
встановленого порядку надходження і витрачання коштів державного та 
місцевих бюджетів. Його можна розглядати як особливі правовідносини між 
контролюючими та підконтрольними суб’єктами, при здійсненні якого 
виникає право контролюючого (уповноваженого) суб’єкта контролювати 
діяльність учасників бюджетного процесу, передусім з позицій законності та 
правильності їх діяльності, а у випадку виявлення будь-яких відхилень 
вживати заходів з метою їх усунення. Тому бюджетний контроль можна 
визначити як діяльність уповноважених бюджетним законодавством органів 
та їх посадових осіб з перевірки виконання вимог бюджетного законодавства 
учасниками бюджетного процесу, що реалізують бюджетні обов’язки або 
забезпечують таку реалізацію. 

Систему бюджетного контролю можна уявити у вигляді сукупності 
таких елементів: 

– суб’єкти бюджетного контролю, серед яких виділяються: контролюючі
суб’єкти (уповноважені бюджетним законодавством на здійснення контролю 
за дотриманням приписів цього законодавства органи, перелік яких 
встановлено Бюджетним кодексом України) та підконтрольні суб’єкти 
(розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, які зобов’язані здійснювати 
певні дії чи утримуватися від їх здійснення); 

– об’єкт контролю – це реальні результати бюджетної діяльності
учасників щодо здійснення дій передбачених бюджетним законодавством, 
тобто реальні показники бюджетної діяльності, 

– предмет контролю – це встановлені бюджетним законодавством
показники бюджету. 
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На сучасному етапі при реалізації бюджетного контролю в Україні існує 
ряд суттєвих проблем. Основні з них: 

- недостатня профілактична спрямованість контрольних дій; 
- недостатня робота щодо забезпечення усунення порушень у 

бюджетній сфері; 
- недосконалість методик, що спрямовані на визначення ефективності 

використання державних ресурсів, у тому числі цільове використання 
бюджетних коштів; 

- недостатня налагодженість механізмів виконання положень законів, 
які встановлюють відповідальність за перешкоди контрольним діям [2, с. 94]. 

Багато правопорушень у сфері бюджетних відносин здійснюються через 
недосконалість чинного законодавства а також через обмежений вплив на 
розроблення проблем бюджетного  контролю. З огляду на стан економіки та 
рівень розвитку бюджетних відносин бюджетний контроль є дуже важливим 
для нашої держави, так як змістом бюджетного процесу  є формування, 
розгляд, затвердження,  та виконання бюджетів. На всіх цих стадіях 
необхідний контроль як з боку держави так і з боку громадськості. 

З метою побудови ефективної системи бюджетного контролю та для 
вирішення наведених проблем у системі законодавчого, методологічного та 
організаційного забезпечення бюджетного контролю, можна запропонувати 
наступні напрями його вдосконалення [3, с. 46]: 

- формування єдиних концептуальних основ організації бюджетного 
контролю, виходячи з сучасних завдань розвитку економіки України; 

- створення єдиного правового поля щодо регулювання системи 
бюджетного контролю та законодавчого закріплення за його суб'єктами 
контрольних функцій; 

- удосконалення методів бюджетного контролю; 
- удосконалення кадрового забезпечення системи бюджетного 

контролю, створення сучасної науково-дослідної та навчальної бази; 
- створення адекватної сучасним умовам інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури; 
- координація діяльності контролюючих структур з правоохоронцями; 
- поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення 

функціонування системи бюджетного контролю; 
- усі органи державної влади, незалежно від підпорядкованості, повинні 

сприяти контролюючим органам у здійсненні їхньої діяльності; 
- діяльність контролюючих органів повинна базуватися на принципах 

законності, незалежності, об'єктивності, плановості, компетентності, 
оперативності, довідності, гласності та дотримання професійної етики. 

Таким чином, під бюджетним контролем розуміється комплексна та 
цілеспрямована діяльність, що містить систему економіко-правових заходів 
уповноважених контролюючих суб’єктів, спрямованих на забезпечення 
законності та ефективності дій учасників бюджетного процесу під час 
укладання, розгляду, затвердження бюджетів, виконання та внесення змін, 
звітування про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему 
України.
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ОСОБЛИВОСТI АНАЛIЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКIВ 

В умовах ринкових вiдносин основним завданням пiдприємства є 
пiдвищення ефективностi його функцiонування за рахунок рацiонального 
управлiння грошовими потоками, яке дозволить забезпечити фiнансову 
рiвновагу та ритмiчнiсть дiяльностi пiдприємства, прискорити обiг капiталу, 
знизити ризик неплатоспроможностi та отримати прибуток.  

Велику увагу до управлiння грошовими потоками обумовлено 
необхiднiстю: ефективного управлiння оборотним капiталом, оцiнки 
короткострокових потреб у наявних грошах та управлiння запасами,  
планування часових параметрiв капiтальних витрат, управлiння капiтальними 
потребами, фiнансування за рахунок власних коштiв або кредитiв банку, 
управлiння витратами та їхньою оптимiзацiєю для бiльш рацiонального 
розподiлу ресурсiв пiдприємства у процесi виробництва та управлiння 
економiчним зростанням. 

Економiчне зростання пiдприємства базується на пiдтримцi його 
фiнансової рiвноваги та водночас на забезпеченнi максимiзацiї основного 
цiльового показника - вартостi пiдприємства -головним чинником 
формування якої є грошовi потоки. Тому дослiдження питань аналiзу 
грошових потокiв є першочерговими та досить актуальними. 

Дослiдження грошових потокiв знайшли своє вiдображення в працях 
зарубiжних науковцiв: Е. Нiкхбахт, Т. Райс, Дж. К.Ван.Хорн, Л.Н. Павлова, 
Г.В. Савицька; вiтчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кiрейцев,  
Л.О. Лiгоненко, А.М. Поддерьогiн, О.О. Терещенко, В.В. Ясишена та iншi. 

 Метою даного дослiдження є обґрунтування   особливостей аналiзу 
грошових потокiв. 

Надходження грошових коштiв здiйснюється за рахунок виручки вiд 
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iнших надходжень вiд продажу 
майна, збiльшення статутного капiталу шляхом додаткової емiсiї акцiй, 
отримання кредитiв i позичок, цiльового фiнансування тощо. Рух грошових 
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коштiв на пiдприємствi виникає внаслiдок покриття поточних витрат; 
iнвестицiйних витрат, сплат у бюджет i позабюджетнi фонди; виплат 
дивiдендiв i вiдсоткiв власникам емiсiйних цiнних паперiв тощо.  

В свою чергу, грошовий потiк пiдприємства - це сукупнiсть 
розподiлених у часi надходжень i виплат коштiв, якi генеруються його 
господарською дiяльнiстю. Необхiднiсть ефективного управлiння грошовими 
потоками пiдприємства визначається такими обставинами: 

- грошовi потоки забезпечують господарську дiяльнiсть в усiх її 
аспектах; 

- розвиток пiдприємства i його фiнансова стiйкiсть визначаються тим, 
наскiльки синхронiзованi мiж собою в обсягах i часi грошовi потоки; 

- рацiональнi грошовi потоки допомагають забезпечити ритмiчнiсть 
операцiйної дiяльностi; 

- при ефективному управлiннi грошовими потоками зменшується 
потреба залучення капiталу; 

- при оптимiзацiї грошових потокiв прискорюється оборотнiсть 
оборотного капiталу пiдприємств; 

- активнi форми управлiння грошовими потоками дають змогу 
пiдвищити прибутковiсть операцiй пов'язаних з рухом грошових коштiв та 
знизити ризик неплатоспроможностi пiдприємства [1, с. 88]. 

Основним документом в якому вiдображається iнформацiя щодо 
фiнансових результатiв вiд операцiйної дiяльностi є звiт про фiнансовi 
результати. Основнi методологiчнi засади складання Звiту про фiнансовi 
результати передбачено у   НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової 
звiтностi», згiдно з яким метою складання звiту про фiнансовi результати є 
надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про 
доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний 
перiод. 

Мета аналiзу грошових потокiв – виявлення причин дефiциту грошових 
коштiв i визначення джерел їх надходження та напрямкiв використання для 
контролю за поточною лiквiднiстю i платоспроможнiстю пiдприємства.

Основними завданнями аналiзу грошових потокiв є: виявлення 
тенденцiй та закономiрностей розвитку грошових потокiв пiдприємства; 
постiйне дослiдження шляхiв формування грошових потокiв та оцiнка 
ступеню рацiонального їх використання; своєчасне виявлення i запобiгання 
можливостi виникнення причин погiршення платоспроможностi 
пiдприємства та його банкрутства; пошук резервiв та пошук прискорення 
обороту коштiв [3, с. 121]. 

Основними етапами аналiзу грошових потокiв є: 
1. Аналiз позитивного грошового потоку: структура джерел

надходження грошових коштiв; динамiка джерел надходження грошових 
коштiв; зiставлення темпiв приросту позитивного потоку капiталу з темпами 
приросту обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї.  

2. Аналiз негативного грошового потоку: структура напрямiв
використання грошових коштiв; динамiка використання грошових коштiв.  
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3. Аналiз чистого грошового потоку: збалансованiсть позитивного та 
негативного потокiв; якiсть чистого грошового потоку (висока якiсть 
характеризується зростанням питомої ваги прибутку, отриманого за рахунок 
зростання випуску продукцiї i зниження її собiвартостi); достатнiсть 
надходження грошових коштiв.  

4. Аналiз грошового потоку за видами дiяльностi: порiвняння фiнансової 
структури балансу за рiзнi перiоди; структура грошового потоку вiд 
операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi; вплив прямих i 
непрямих факторiв на змiну залишку грошових коштiв.  

5. Аналiз вiдхилення залишку грошових коштiв вiд чистого фiнансового 
результату: оцiнка наявностi грошових коштiв; вiдхилення залишку 
грошових коштiв вiд фiнансового результату.  

6. Аналiз достатностi надходження грошових коштiв та ефективностi їх 
використання [3, с. 53]. 

За результатами аналiзу грошових потокiв пiдприємства (або iншого 
суб’єкта господарювання) можливо зробити вiдповiднi висновки щодо 
ефективностi прийняття керiвництвом управлiнських рiшень; покриття 
витрат пiдприємства за рахунок його доходiв; мiнiмiзацiї доходiв – 
визначення та використання законодавчо дозволених напрямкiв та методiв 
зменшення витрат пiдприємства на сплату та абсолютної величини податку 
на прибуток пiдприємства; самостiйнiсть прийняття управлiнських рiшень, 
що суттєво впливає на реалiзацiю стратегiї зростання економiчного 
потенцiалу. 

Таким чином, аналiз потокiв грошових коштiв повинен здiйснюватись 
як на основi звiтних, так i планових показникiв (платiжного календаря). При 
цьому останнi виступають одночасно iнструментом управлiння грошовими 
потоками. Це досягається шляхом контролю за вiдповiднiстю їх реального 
руху до планових показникiв та прийняття необхiдних коригуючи заходiв. 
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Облік товарів (робіт, послуг) здійснюється на момент ввезення в межі 
або вивезення за межі економічної території країни. Зовнішньоекономічна 



116 

діяльність України щодо ввезення та вивезення товарів методом водного, 
залізничного, автомобільного чи повітряного транспортування обліковується 
за датою оформлення митної декларації. При переміщенні товару 
трубопроводом (нафта, нафтопродукти тощо), облік здійснюється за датою 
останнього транспортного документу; для природного газу – за датою 
останнього дня місяця у якому здійснювалося митне оформлення товару. 

Оцінка системи бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення 
аналізу експортно-імпортних операцій розглянута у наукових працях таких 
вітчизняних вчених, як Андріанова В.Д., Афанасьєва К.М., Бахрамова Ю.М., 
Діденко Н.І., Зав’ялова Н.І., Іванов Ю. Б. та інші. 

Моментом експорту, імпорту товарів, що не підлягають митному 
декларуванню, є дата оформлення приймально-здавального акту або дата 
платіжного документу [1]. 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності самостійно визначають 
порядок аналітичного обліку експортно-імпортних операцій, запроваджуючи 
відповідні субрахунки. Підставою для обліку імпортно-експортних операцій 
є договірні, супроводжувальні, дозвільні, митні, страхові, розрахунково-
платіжні та претензійні документи.  

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності ведуть бухгалтерський та 
оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також статистичну 
звітність, яку надсилають органам Державної статистики України. Для 
бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності користуються планом рахунків та 
інструкцією про його використання, що діють на території України, та 
відповідними змінами і доповненнями, які відображають специфіку 
зовнішньоекономічної діяльності [4]. 

Витрати на підготовку товарів до відвантаження, їх перевезення 
всередині країни та за кордоном, вантажно-розвантажувальні роботи, 
страхування та зберігання вантажів в дорозі, оплата зборів за митне 
оформлення вантажу накопичуються на рахунку 93 «Витрати на збут» з 
подальшим їх перенесенням до складу фінансових результатів. 

Відображення в обліку операцій з відвантаження товарів іноземному 
покупцеві здійснюється в залежності від терміну оплати: передоплата чи 
післяплата. Тому на етапі аналітичного і синтетичного обліку експортно-
імпортних операцій необхідно систематизувати операції поставки товару 
(робіт, послуг) та їх оплати відповідно до термінів оплати. Алгоритм обробки 
вхідних облікових даних передбачає отримання результату у вигляді 
аналітичного і синтетичного обліку [5, с.113].  

Підставою для обліку продукції, яка експортується є оформлені 
належним чином транспортні, страхові, складські, розрахункові, митні, 
банківські документи. Моментом реалізації виступає дата передачі 
зазначених документів покупцеві, отримання грошових коштів, надання 
покупцем векселя, комерційного кредиту або іншого документу, який 
гарантує оплату. Одночасно з реалізацією продукції на експорт в 
бухгалтерському обліку відображається списання з балансу собівартості 
реалізованих експортних товарів і накладних витрат [2]. 
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Для обліку розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками 
за одержану від них продукцію (товари, роботи, послуги) призначено 
субрахунок 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками». При оплаті 
імпортної поставки грошовими коштами у наступному звітному періоді цей 
рахунок є монетарною статтею, у зв’язку з чим в обліку визначають курсові 
різниці на дату балансу та на дату здійснення операції [3]. 

Надходження товарів за імпортними контрактами може здійснюватися 
на умовах попередньої оплати, з відстрочкою платежу, безоплатно. 
Оприбуткування запасів, продукції, товарів від іноземного постачальника на 
склад здійснюють на підставі вантажної митної декларації.  

Отже, аналіз чинного законодавчого та нормативно-правового підґрунтя 
регламентування зовнішньоекономічної діяльності дозволив розкрити 
особливості здійснення експортно-імпортних операцій суб’єктами 
підприємницької діяльності в Україні.  
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Поліпшення основних засобів підприємства як один із способів їх 

відтворення відіграє важливу роль у процесі виробництва. Воно здатне за 
відносно короткий термін і порівняно невеликі кошти підвищити 
продуктивність виробничого устаткування, внести суттєві зміни 
конструктивного і технологічного характеру до різних груп основних засобів, 
що сприятливо позначається на обсягах і якості виготовленої продукції, а 
також на поточних (операційних) витратах підприємства. З огляду на це 
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виникла необхідність у дослідженні методичних засад аналізу поліпшення 
основних засобів підприємства, які можуть стати логічним доповненням 
методики проведення аналізу динаміки, структури та ефективності 
використання основних засобів на підприємстві.  

Достатньо актуальним залишається також оцінювання ефективності 
витрат на експлуатацію та поліпшення діючих основних засобів порівняно з 
витратами на придбання (створення) нових засобів виробництва, яке 
потребує створення відповідної методичної бази. 

Деякі методичні складові аналізу поліпшення основних засобів знайшли 
відображення у працях Ф. Ф. Бутинця, В. М. Диби, Я. Д. Крупки,     
П. В. Круша, В. М. Кужельного, І. М. Павлюка, С. Ф. Покропивного,             
Т. О. Примак, М. Г. Чумаченка та ін., що свідчить про наявність інтересу 
певного кола фахівців до розвитку цього напрямку аналітичних розрахунків. 
Проте ще не розроблено цілісної методики аналізу поліпшення основних 
засобів, в якій були б визначені етапи, об'єкти, завдання, інформаційна база 
та методи такого аналізу. Тому гостро постала і потребує вирішення 
проблема формування аналітичного апарату в частині поліпшення цього виду 
необоротних матеріальних активів підприємства. 

Метою дослідження є визначення методичних засад аналізу поліпшення 
основних засобів підприємства та їх складових. 

У теорії та практиці економічної діяльності трактування категорії 
витрати не є однозначним. Це, насамперед, зумовлено використанням різних 
підходів до вартісної оцінки використовуваних у процесі господарської 
діяльності економічних ресурсів. Витрати – це економічна категорія. Проте їх 
виникнення і розвиток розглядають в історичному аспекті. Витрати виникли 
із появою товарного виробництва і товарного обігу. Тому розкриття сутності 
витрат у різні часи пов’язують із типом економіки, економічним устроєм, 
формою власності на засоби виробництва, функціями торгівлі як галузі 
економіки, а також становленням і розвитком економічної думки [1, с. 200].  

Різний характер витрат, правильне розуміння їх призначення, 
економічної ролі у виробництві визначають необхідність 
науковообґрунтованої класифікації витрат на виробництво. Відповідно до 
законодавства України, під витратами розуміють зменшення економічних 
вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять 
до зменшення власного капіталу [3, с. 146]. 

Оцінка та контроль виробничої діяльності підприємства тісно пов’язані з 
аналізом витрат на виробництво продукції, робіт, послуг як і загалом, так і за 
окремими видами. Згідно з основними положеннями про склад витрат на 
виробництво, собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства формується 
з витрат, пов’язаних з використанням у процесі виробництва природних 
ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, 
нематеріальних активів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її 
виробництво [1, с. 52]. 

Протягом експлуатації основних засобів з’являються витрати пов'язані з 
їх обслуговуванням, удосконаленням, ремонтом. 
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Підприємства в умовах конкурентної боротьби потребують постійного 
оновлення та модернізації матеріально технічної бази, а найпоширенішим 
методом відтворення основних засобів є поточний і капітальний ремонт. 
Відповідно однією з пріоритетних задач обліку основних засобів є 
визначення найоптимальнішого методу відображення в обліку витрат на 
ремонт і поліпшення основних засобів згідно податкового законодавства з 
метою зменшення коливань у собівартості продукції та складання Звіту про 
фінансові результати. 

Бухгалтерський облік витрат пов’язаних з ремонтом і поліпшенням 
основних засобів регулюється п.14 і п.15 ПС(Б)О 7 «Основні засоби» [4] і 
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів № 
561 [2]. 

Основні виробничі засоби в процесі експлуатації зазнають фізичного та 
морального зносу і втрачають свої експлуатаційні якості. У зв'язку з цим 
ремонт основних засобів є необхідною умовою виробничого процесу. Від 
своєчасності та якості ремонту залежить ефективність використання 
основних виробничих засобів на підприємстві.  

Своєчасний ремонт основних виробничих засобів запобігає 
передчасному їх зносу та вибуттю, продовжує строк служби, підвищує 
виробничу потужність та скорочує потребу в нових капітальних вкладеннях. 
Витрати на всі види ремонтів визначаються підприємствами самостійно, 
виходячи з технічного рівня, фізичного зносу основних виробничих засобів 
та забезпечення ремонтних робіт матеріально-технічними ресурсами. 
Ремонти основних засобів залежно від обсягу і характеру робіт поділяють на 
поточні, середні й капітальні.  

Поточні ремонти здійснюються за необхідності та виконуються в 
основному власними силами. До поточних ремонтів належать дрібні роботи 
із заміни або виправлення окремих зношених деталей, вузлів машин, 
обладнання, елементів конструкції будов та споруд, а також профілактичні 
ремонти й огляди.  

Капітальні ремонти проводяться з періодичністю понад один рік, при 
цьому здійснюються повне розбирання, заміна або відновлення всіх 
зношених деталей, вузлів. 

Склад витрат неоднорідний. Залежно від впливу на стан об’єктів, вони 
складаються з поточних і капітальних витрат, що породжує відмінності в 
обліку. Так, до капітальних відносяться – капітальний ремонт, реконструкція, 
модернізація, добудова, дообладнання, а до поточних – витрати на поточний 
ремонт і профілактичні огляди. 

У зв’язку з величезними масштабами збільшення і нагромадження 
основних виробничих фондів у промисловості, найважливішим завданням 
стає більш повне та ефективне їх використання, покращення віддачі з кожної 
вкладеної гривні. Тому необхідно аналізувати забезпеченість виробництва 
основними засобами, їх технічний стан і використання, витрати на поточний і 
капітальний ремонт, а також оцінити їхній вплив на збільшення обсягу 
продукції та виконання плану її випуску. 
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Таким чином, облік витрат на поліпшення та ремонт основних засобів 
може здійснюватися таким чином: витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта 
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), 
що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно 
очікуваних від використання об’єкта основних засобів та витрати, що 
здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання 
первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його 
використання (технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт тощо), 
включаються до складу витрат звітного періоду. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО–ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ  

АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
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 [1, 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 
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роботи підприємства, їх розділів, інших формувань [4, c. 76]. Отже, щоб 
зрозуміти і правильно оцінити те чи інше економічне явище, необхідно не 
тільки вивчати усі взаємозв’язки і взаємозалежності з іншими явищами, а й 
досліджувати формування, динаміку та структура фінансових результатів 
підприємства, що неможливо без чіткого усвідомлення організаційно–
інформаційної моделі аналізу доходів, витрат та безпосередньо фінансових 
результатів суб’єктів господарювання. 

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 [8, c. 171]. 

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. Таким чином, третій блок організаційно–інформаційної моделі 
узагальнює систему показників аналізу фінансової звітності підприємства. 
Показники аналізу фінансової звітності, доходів, витрат та фінансових 
результатів можуть бути 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].  

Абсолютні показники – це сума прибутку (чи збитку) 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 [6, c. 169]. 

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]. 
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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 
 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; 
 прийняття управлінського рішення і 
контроль за його виконанням; 

 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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Джерела інформації підрозділяються на [3] : 
1. державному рівні:
1.1.  на правові: закони, накази, постанови тощо; 
1.2.  та 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 [5, c. 140] : 
 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. 
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.  

Комплексний економічний аналіз являє собою сукупність заходів, 
спрямованих на збір, консолідацію, узагальнення та обробку вхідної 
фінансової інформації, з метою ідентифікації економічного потенціалу 
об’єкта аналізу, а також форми подання результатів такої ідентифікації. 
Оцінка фінансових результатів створює необхідну інформаційну базу для 
прийняття різноманітних управлінських та фінансових рішень щодо 
проблемних питань бізнесу, напрямків розвитку. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТАНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
 ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

Першим кроком ідентифікації необоротних активів вважаємо виявлення 
належності об’єкта необоротних активів до певного їх виду відповідно 
класифікації необоротних активів їх економічною сутністю. Саме відмінність 
економічної сутності окремих видів та груп необоротних активів дозволить 
вирізнити їх від інших необоротних активів щодо цільової функції 
утримання, складу управлінських задач, елементів політики управління та 
змісту управлінських рішень, а в обліковому аспекті – здійснити 
стандартизацію облікових операцій. 

За стандартами бухгалтерського обліку, необоротні активи – це всі 
активи, що не є оборотними. У складі майна підприємства саме необоротні 
активи створюють основу для його функціонування і значною мірою 
визначають подальші перспективи розвитку.  

Суттєвий внесок у розвиток організації та методології обліку, аналізу та 
аудиту необоротних активів внесли: А. А. Бєлоусов, М. Т. Білуха,  
Ф. Ф. Бутинець, М. І. Бондар, О. П. Гаценко, О. О. Горошанська, С. Ф. Голов, 
А. Ф. Гуменюк, З.- М. В. Задорожний, М. М. Зюкова, Я. Д. Крупка,  
В. І. Леонтьєва, М. Р. Лучко, Л. Г. Семеген , В. П. Карєв, В. К. Орлова, 
В. М. Пархоменко С. В. Хома та інші вітчизняні й зарубіжні вчені-
економісти. Уточнимо, що за ознакою відмінностей у економічній сутності у 
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складі необоротних активів вирізняється щонайменше три їх види, які 
відрізняються своїми характеристиками: власне необоротні активи, 
довгострокові активи та капітальні інвестиції (рис. 1.1). 

Ідентифікація необоротних активів пов’язана з тим, що останні 
підлягають процедурі визнання їх у якості об’єкту бухгалтерського обліку, 
оскільки облік ґрунтується на їх визнанні, що полягає у дослідженні 
відповідності характеристик об’єктів обліку встановленим критеріям 
визнання [3]. 

Рисунок 1 – Виділення видів необоротних активів відповідно до їх 
економічної сутності [3] 

Загальні критерії визнання власне необоротних активів у якості активів 
аналогічні критеріям визнання, які застосовуються для всіх активів, а саме: 
об’єкт необоротних активів визнається активом, коли: існує ймовірність того, 
що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з 
використанням цього об’єкта, і його вартість може бути достовірно 
визначена. Відповідно до Закону України № 996-XIV [Ошибка! Источник  ссылки

не найден.] зазначені вимоги щодо визнання об’єкту як активу орієнтуються на 
абстрактну можливість відображення об’єктів серед активів. Отже, важливим 
стає момент віднесення об’єктів, які можуть бути абстрактно віднесені до 
активу і повинні там відображатись. 

Перш за все, об’єкт не може бути визнаним об’єктом бухгалтерського 
обліку, якщо його вартість не може бути достовірно визначена. Саме після 
визнання об’єкту об’єктом бухгалтерського обліку можливий наступний 
крок: виявлення ймовірності майбутньої економічної вигоди – потенційної 
можливості отримання підприємством грошових коштів від використання 
активів[3]. 

Додатковим спільним критерієм визнання об’єктів групи власне 
необоротних активів у якості об’єктів бухгалтерського обліку є той, що 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) об’єкту більше 
одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Ознаки виділення видів необоротних активів як основа їх групування 

Використання в господарській 
діяльності за умови 

неможливості перевтілення у 
оборотні активи 

Можливість перевтілення 
у оборотні активи за 
настанням відповідних 

умов 

Наявність цільового 
призначення для втілення 
у інші види необоротних 
активів оборотні активи 

Власне необоротні активи – 
матеріальні та нематеріальні 
активи, не призначені для 
реалізації чи споживання 

протягом дванадцяти місяців 
з дати балансу 

Довгострокові активи – 
необоротні активи, які за 
відповідних умов можуть 

перетворюватися у 
оборотні активи 

Капітальні інвестиції в 
необоротні активи – 
витрати, що здійсню-

ються на відтворення та 
підвищення якості 
необоротних активів

Види необоротних активів 
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Лише отримавши докази на відповідність об’єкту критеріям його 
визнання активом, а далі – необоротним активом, може здійснюватися його 
ідентифікація щодо належності до основних засобів чи нематеріальних 
активів. Так, у визначенні основних засобів за П(С)БО 7 «Основні засоби» [1] 
криються такі критерії їх визнання, як матеріальність (мають матеріальну 
форму); цільове призначення (утримуються з метою використання їх у 
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій). 

Зауважимо, що саме наявність матеріальної форми у об’єкта 
необоротних активів є критерієм розмежування основних засобів та 
нематеріальних активів. Щодо останніх, то (після констатації відсутності 
матеріальної форми) критеріями визнання об’єкта у якості необоротного 
активу є: належність до немонетарних активів – будь-яких активів, крім 
грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій 
(або визначеній) сумі грошей, та можливість ідентифікації (у тому змісті, 
коли актив можна відокремити від підприємства, вилучити із сукупного 
майна, що обліковується на балансі підприємства, відокремити від інших 
активів і розпорядження ним) [1]. 
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СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 
 В ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ 

У процесі виробництва у підприємства виникають затрати на здійснення 
ефективного управління, які можна віднести до неоднорідних груп витрат. 
Дані витрати пов’язані при здійсненні всієї діяльності підприємством, а саме 
при : процесі постачання, виготовлення продукції та реалізації товарів чи 
послуг. 

У визначені витрат на підприємствах за певний період часу 
характеризуються підвищення заборгованостей підприємства або скорочення 
поточних активів, що надалі призводить до зменшення власного капіталу, 
якщо ж усі ці витрати було достовірно оцінені.  
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Згідно ПСБО №16 «Витрати», адміністративні витрати містять в собі 
загальногосподарські витрати, поєднанні з здійсненням управління та 
виконання робіт, пов’язаних із задоволенням цілей підприємства [1].  

Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, що включають 
витрати на утримання управлінського персоналу, витрати на їх відрядження, 
на утримання основних засобів що перебувають в загальному користуванні 
та інших матеріальних не обігових активів загального призначення 
(амортизація, ремонт, комунальні послуги, оренда) послуги  юристів та 
аудиторів, транспортні послуги, витрати на пошту та канцелярію, суми 
винагород охоронним агенціям, перераховані податки та збори. Величина 
адміністративних витрат впливає на  фінансові результати господарства [2]. 

Інакше кажучи, адміністративні витрати – це витрати у сфері 
управління, які включають трудові та грошово-матеріальні витрати, пов’язані 
із здійсненням загального управління господарською діяльністю 
підприємства загалом. 

Ці витрати в обліку списуються на фінансові результати і покриваються 
за рахунок прибутку [4]. 

Варто зауважити, що досить велька кількість науковців займалися 
висвітленням теми адміністративних витрат. Серед таких науковців важливо 
зауважити М. Т. Білуху, Ф. Ф. Бутинця, Ч.Т. Хорнгена, А. В. Головача, 
К.Друрі, П.Самуельсона. 

Ч. Хорнгрен зазначає, що більшість компаній частину 
загальногосподарських витрат відносять на підрозділи, і пропонує бази 
розподілу для окремих видів адміністративних витрат. Зокрема, об’єкт 
продажу – для розподілу витрат на оплату праці управлінського персоналу, 
кількість працівників – для витрат на утримання відділу кадрів, час надання 
послуг – для витрат на утримання юридичного відділу [5, c. 277]. 

Слід погодитися із думкою Н.С. Андрющенко що проміжними 
об’єктами розподілу адміністративних витрат мають бути лише виробничі 
підрозділи, так як витрати допоміжних підрозділів в кінцевому результаті 
включаються в собівартість виробленої продукції і розподіл 
адміністративних витрат ще й на ці підрозділи призведе до подвійного їх 
включення в собівартість продукції. Кінцевими ж об’єктами розподілу 
адміністративних витрат є окремі види продукції  

Для здійснення більшої ефективності застосування своїх зусиль у 
господарстві підприємства постає проблема у здійснені обліку витрат , а 
особливо адміністративних. 

Одним із важливих напрямків здійснення управління є керування 
витратами. Управління витратами на підприємстві можна назвати цілим 
комплексом робіт, які мають великий вплив на ефективність розподілу 
витрат під час здійснення господарської діяльності. 

Ефективне управління на підприємстві передбачає виконання таких 
функцій як : прийняття та розробка управлінських рішень, а також контроль 
за виконанням цих рішень.  
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Також важливо зауважити, що при формуванні собівартості продукції є 
доцільним правильний поділ адміністративних витрат. Зрозумілим є те, що 
адміністративні витрати не приймаються участі у виготовленні продукції, але 
є важливими для процесу виробництва. 

Так як немає точно визначених статей адміністративних витрат і важко 
знайти характерні особливості їх висвітлення, тому підприємству доцільніше 
самому обирати критерії класифікації адміністративних витрат керуючись 
П(С)БО 16 «Витрати». 

Також відомо, що М. С. Пушкар зазначив, що наведений у п. 18 П(С)БО 
16 «Витрати» перелік складових адміністративних витрат обґрунтований на 
чисто бухгалтерському підході до проблеми відображення витрат, пов’язаних 
із утриманням персоналу адміністрації, і господарськими витратами, 
послугами різних кредиторів та податками [3, с. 260]. 

До адміністративних витрат можна віднести такі витрати : загальні 
організаційні, витрати на відряджень, на фінансування управління 
підприємством та іншого адміністративного персоналу,витрати на утримання 
основних засобів, витрати на послуги інших організацій (юридичні), витрати 
пов’язані з зв’язком та інші. 

За напрямком спрямування та економічним призначення витрати 
бувають основні та накладні. До накладних адміністративних витрат 
відносять витрати, які потрібні для управління підприємством. Розмір цих 
витрат прямо залежатиме від здійснення управління різними структурними 
підрозділами  на підприємстві. 

Планування розміру витрат призводить до визначення рівня витрат для 
здійснення ефективно роботи на підприємстві, а також для визначення 
розміру прибутку. Для здіснення точного планування адміністративних 
витат, потрібно розглянути нормування, тобто максимальної суми основних 
витрат  на  виробництві.  

Нормативи основних витрат можна визначити так : 
1. Статистичним методом – в основі якого рівень витрат та інш 

показники у порівняні базового року зі плановим періодом; 
2. Розрахунковим методом, при якому витрати за рік визначатимутьсяза 

кожною статею. 
Отже , можна зробити висновки, що адміністративні витрати - це усі 

витрати, які пов’язані з здійсненням управління на усіх підприємствах і, які 
повязанні з обслуговуванням виробничого процесу. Для повноти визначення 
собівартості продукції потрібно прийняти наукове рішення розподілу 
адміністративних витрат та визначення нормативного значення величини 
адміністративних витрат в залежності від загальної суми витрат 
підприємства. Зменшення суми адміністративних витрат приведе до 
зростання прибутку підприємства від основної діяльності. 
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ДОХОДИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ 

Актуальність   стабільність економіки будь-якої держави неможлива без 
стабільності фінансового стану підприємств, які працюють в ній. Одним з 
чинників впливу на фінансовий стан є доходи і результати господарської 
діяльності підприємства. Отримання доходів призводить до зростання 
власного капіталу підприємства, а також до позитивного фінансового 
результату (прибутку), тобто у підприємстві з'являється додаткове джерело 
розвитку виробництва, а кінцевому рахунку призводить до покращення 
фінансового стану.  

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення отримання 
запланованої величини прибутку від здійснення господарської діяльності. З 
доходами підприємства пов’язане рішення важливих соціальних, економічних, 
проблем суспільства, також вивчення теоретичних і практичних питань обліку 
доходів, фінансових результатів, доходів і операцій по визначенню фінансових 
результатів та шляхів удосконалення обліку доходів і фінансових результатів 
діяльності на ПАТ «Глобус» підприємстві. 

Поняття прибутку як особливої категорії фінансових результатів 
розглядали такі економісти як: У. Петті, А. Сміт , які досліджували прибуток 
у зв’язку з факторами зростання суспільного багацтва, процесом 
накопичення капіталу.[1] Важливий внесок у розвиток науки про фінансові 
результати зробив  німецький вчений К. Маркс. Автор розкрив таке основне 
поняття як додана вартість – вартість , створена працею найманих 
працівників понад вартості робочої сили. Джерелом прибутку К. Маркс 
вважав додатковий продукт, створений у процесі виробництва й реалізований 
у сфері обігу.[2] Дана теорія має велике значення і в даний час, тому - що 
підприємство може отримати прибуток тоді, коли вхідні ресурси вкладені у 
твори і послуги принесуть з часом економічні вигоди і кінцевий результат 
перевищуватиме початкові витрати на придбання цих ресурсів, виробництво 
продукції, товарів, надання послуг. 

Проблематика. Вітчизняна система бухгалтерського обліку наблизилась до 
міжнародних стандартів, що в ринкових умовах є позитивним чинником, який 
сприяє притоку інвестицій в Україну. Проте, окремі аспекти такої інтеграції 
недостатньо обґрунтовані, особливо щодо обліку доходу виробництва, 
зрештою, й тлумачення їхньої сутності. Тому дослідження, спрямовані на 
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забезпечення обґрунтованих методологічних підходів щодо обліку доходів 
виробництва уявляються важливою науковою і практичною проблемою.  

Розглянемо  ПАТ «Глобус» - будівельна організація діяльність, якої  
спрямована на будівництво, ремонт, перед-проектні роботи, внутрішній 
дизайн будівель, офісів, приміщень. 

  Дізнатись, як підприємство працювало протягом 2008р, 2014р та 2017р 
та дізнатись, як вплинула інфляція на підприємство. Наскільки організація є 
дохідною навіть за умов інфляції.  

Порівняємо дохід підприємства за 2008р.,2014р та 2017р.. станом на 
2008 р. у формі  2 (звіт про фінансові результати)   чистий дохід від реалізації 
послуг   за 2014 рік зріс за рахунок збільшення попиту на послуги та 
збільшення попиту на купівлю будівель, але так як відбулось збільшення 
інфляції в Україні, що склало в розмірі 24,9% станом на 2014рік та 20017рік  
витрати були збільшені, що й завадило отримати підприємству бажаний 
прибуток і вийти на ті самі  грошові показники і в інфляційний період. 

Крім доходу від реалізації послуг підприємство ПАТ «Глобус» має 
також інший дохід від операційної діяльності. 

До інших операційних доходів належать:  
- доходи від реалізації іноземної валюти - 15%;  
- від операційної оренди необоротних активів – 80%;  
- від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті,  
-суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення 

господарських договорів, які одержано від боржників; 
- доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув 

строк позовної давності – 2%; 
- відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, 

списаних як безнадійні) – 0,75%; 
- суми одержаних грантів і субсидій, інші доходи від операційної 

діяльності – 1,25% . 

Рисунок 1 – Відхилення на ПАТ «Глобус» за 2008 рік, 2014 рік 
та 2017 рік. 
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Інші фінансові доходи теж зросли за рахунок списання кредиторської 
заборгованості. 

Рівень інфляції в Україні в термін 2008 рік по 2014 рік збільшилися на 
2,6% , а отже і ціни на оборотні та необоротні активи були збільшенні, ціни 
на продукцію продажу  не  зазнали змін на підприємстві. Організація змогла 
вийти на той самий рівень який і отримувала попередні роки. 

Використовуючи інформацію фінансової звітності можна 
проаналізувати: 

1) Фактори, що вплинули на динаміку валового доходу:
 дохід від реалізації  послуг, обчислений шляхом відрахування із

загальної суми виторгу від реалізації цієї продукції (робіт, послуг) податку на 
додану вартість, акцизів і витрат на виробництво і реалізацію, що 
включаються в собівартість. Прибуток від реалізації товарної продукції - 
основна частина валового прибутку; 

 дохід від реалізації основних фондів і іншого майна;
 позареалізаційні доходи і витрати, тобто результати позареалізаційних

операцій; 
 прибуток (збиток) від реалізації цінних паперів і фінансових

інструментів термінових угод, не обертаються на організованому ринку. 
У зв'язку з тим, що переважну частину валового прибутку підприємство 

одержує від реалізації товарної продукції. Фактори, що залежать і не 
залежать від діяльності підприємства, впливають головним чином на 
прибуток від реалізації продукції. Слід врахувати, що на прибуток від 
реалізації товарної продукції впливає зміна залишків нереалізованої 
продукції. Підприємство може виробити продукції більше, ніж реалізувати.  

Важливим елементом валового прибутку є позареалізаційні доходи і 
витрати, безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. 
У їх складі враховуються такі доходи (витрати): 

- доходи від здачі майна в оренду; 
- дивіденди, відсотки за акціями, облігаціями та інші цінні папери, що 

належать підприємству; 
- суми отриманих і сплачених економічних санкцій (штрафи, пені, 

неустойки) ; 
- курсові різниці (позитивні і негативні) за валютними рахунками, а 

також за операціями в іноземній валюті. 
2) Що обумовило зміну результатів від операційної  діяльності:
- зменшення  оборотних активів – ( відбувся продаж оборотних активів 

на підприємстві що зумовило збільшенню доходів. 
- збільшення коштів від операційної курсової різниці за операціями в 

іноземній валюті; були розрахунки проведені в відповідному попередньому 
році за надані послуги та реалізацію продукції. 

- доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув 
строк позовної давності;  (кредиторська заборгованість з постачальниками 
була списана як дохід так як минув строк позивної давності) 
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3) Внаслідок чого збільшилися доходи від звичайної діяльності:
- реалізації фінансових інвестицій (відбулись залучення інвесторів та 

продаж акцій на ринку, що спряло до збільшення доходу) 
- реалізації необоротних активів (відбувся продаж необоротних активів 

так як організація провела модернізацію на підприємстві та оновила знаряддя 
праці, а це крани та бетонно змішувачі. Продавши старі за незначну ціну та 
доклавши і отримавши нову техніку ) 

- неопераційної курсової різниці (відбулись розрахунки безготівковим 
шляхом з покупцями закордону в результаті чого кошти не були зняті з 
рахунку , а підчас підняття валюти а спаду курсу гривні підприємство 
отримало дохід від курсової різниці. ) 

- безоплатно одержаних активів (на підприємстві відбулось дарування  
автомобіля безоплатний перехід від ТОВ «ПП» до ПАТ «Глобус» в 
результаті чого кошти не були витрачені, а активи що надійшли збільшили 
дохідну частину.) 

Отже, можна зробити висновок, що підприємство отримує незначний 
дохід від всіх сфер діяльності. Незважаючи на інфляцію в країні організація 
стабілізує та підтримує фінансові надходження, залишаючись на стабільному 
рівні продажу та отриманні доходів. Отримуючи дохід від реалізації 
продукції та наданні послуг, курсових різниць, при продажі морально 
зношених необоротних активів та при співпраці закордонними 
постачальниками та покупцями .  
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АУДИТ ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємства здійснюють свою діяльність на ринку в умовах жорсткої 
конкуренції. Ті з них, що програють у цій боротьбі, стають банкрутами. Для 
того, щоб не збанкрутувати, суб’єкти, що хазяйнують повинні постійно 
відслідковувати зміни ринкового середовища, напрацьовувати методи 
протидії негативним моментам для збереження своєї 
конкурентоспроможності. Одним з інструментів дослідження ринку й 
збереження конкурентоспроможності є аудит та аналіз операційної 
діяльності підприємств. Порядок і інструментарій аудиту, який здійснюється 
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з метою прийняття фінансових рішень, визначається самою логікою 
функціонування фінансового механізму підприємства. Підприємство для 
здійснення операційної діяльності повинне мати три головні складові 
частини: основні фонди, оборотні кошти і персонал, який має ефективно 
використовувати наявні капітали. 

У розробку питань теорії й методології аудиту та аналізу операційної 
діяльності  підприємства суттєвий внесок зробили відомі вітчизняні 
дослідники, а саме: Білуха М.Т., Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф.,  
Гуцайлюк З.В., Дем’яненко М.Я., Кірейцев Г.Г., Кужельний М.В.,  
Огійчук М.Ф., Саблук П.Т., Савчук В.К. та інші. Значних результатів у 
вирішенні зазначених проблем досягли зарубіжні вчені: Бабо А.,  
Безруких П.С., Бернстайн Л.А., Бланк І.А., Ван Бреда, Соколов Я.В., 
Хендріксен Е.С., Шеремет А.Д. та інші. 

У системі загального управління використанням капіталу підприємства 
основна роль відводиться забезпеченню ефективного його використання в 
операційній діяльності. Операційна діяльність - це основний вид діяльності 
підприємства, з метою здійснення якої вона створена [4]. 

Характер операційної діяльності підприємства визначається насамперед 
специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Основу операційної 
діяльності більшості підприємств складає виробничо-комерційна та торгова 
діяльність, яка доповнюється здійснюваної ними інвестиційної та фінансової 
діяльністю. Оскільки операційна діяльність підприємств значною мірою 
віддзеркалює стан їх майнових відносин з партнерами, а природно, що вона 
базується також на правових нормах, які регулюють майнові відносини 
взагалі.  

Актуальним напрямом досліджень операційної діяльності є аналіз 
матеріально-технічного постачання та стану розрахунків з покупцями та 
замовниками. Повне і своєчасне забезпечення підприємства матеріальними 
та технічними ресурсами відповідної номенклатури, якості та вартості є 
важливою умовою виконання виробничої програми, зниження загальних 
витрат і собівартості продукції, збільшення прибутку та підвищення 
ефективності діяльності підприємства. 

Аналіз процесу постачання матеріальних ресурсів необхідно 
здійснювати за такими напрямами: оцінка обґрунтованості необхідної 
кількості сировини та матеріалів для виконання виробничої програми; аналіз 
ефективності формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси з 
позиції їх вартості для цілей оптимізації собівартості продукції; вивчення 
умов, строків, ритмічності поставок матеріальних ресурсів; аналіз 
недопоставок за об’ємом та термінами; аналіз порушення якості сировини і 
матеріалів по видах; аналіз стану розрахунків з постачальниками за отримані 
матеріальні ресурси [3]. 

Аудит є важливим механізмом підтвердження об’єктивності фінансової 
інформації суб’єктів господарювання. Вимоги до планування і методики 
проведення аудиту ефективності мають бути закріплені в професійних 
стандартах. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
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надання впевненості та супутніх послуг повинні бути загальною методичною 
базою аудиту ефективності, а методики та практичні рекомендації повинні їх 
доповнювати відповідно до особливостей аудиту ефективності операційної 
діяльності вітчизняних підприємств торгівлі.  

Принциповим для розробки методики аудиту ефективності операційної 
діяльності підприємств торгівлі є визначення аудиторських процедур щодо 
об’єктивності та достовірності інформації, інформаційне забезпечення та 
оцінка отриманих результатів за допомогою системи показників і критеріїв. 
Управлінський підхід вимагає розробки контрольних процедур, що 
дозволяють оцінити систему та стратегію управління операційною 
діяльністю підприємства торгівлі та визначити рівень досягнення 
поставлених цілей. Одним з ключових питань у методиці аудиту 
ефективності операційної діяльності підприємств торгівлі є вибір системи 
показників та критеріїв їхньої оцінки, на підставі яких формуються висновки 
аудитора [4].  

Під час проведення аудиту ефективності операційної діяльності 
підприємств торгівлі необхідно використовувати систему показників, що 
включає в себе як фінансові, так і інші показники. Також слід зазначити, що 
аудитор в ході перевірки ефективності операційної діяльності підприємства 
торгівлі повинен звернути увагу на частоту оновлення та інноваційний 
характер окремих товарів і послуг. Функціонуюче підприємство торгівлі має 
з певною періодичністю впроваджувати нові технології та підходи до 
операційної діяльності, пропонуючи споживачам нові товари та послуги. 

Специфічними джерелами інформації, що використовуються в аудиті 
ефективності, є бізнес-плани і програми розвитку підприємства торгівлі. 
Виражена за результатами аудиту ефективності думка повинна бути 
підкріплена зібраними в ході проведення перевірки доказами. Специфіка 
аудиту ефективності не впливає на зміст та визначення аудиторських доказів, 
які можуть використовуватися відповідно до стандартів аудиту. При 
проведенні аудиту ефективності використовуються кількісні та якісні 
характеристики доказів та їх зв’язок з передумовами підготовки звітності.  

На сьогодні не має однозначності у підходах науковців до кількості 
етапів проведення аудиту. Так проф. М.Т. Білуха визначає три етапи 
проведення аудиту фінансової звітності: організаційну, дослідну і 
узагальнення результатів. В той же час доволі сталим є підхід, згідно з яким 
фахівці виокремлюють чотири етапи проведення аудиту: планування, 
тестування на відповідність, тестування по суті, заключний етап. Ми 
погоджуємось із твердженням науковця М.А. Азарської, яка зазначає, що 
збирання й накопичення аудиторських доказів та аналіз інформації, 
отриманої під час проведення дослідного етапу аудиту ефективності, тісно 
пов’язані із методами аудиту ефективності та характеризують методику його 
проведення [1]. 

Вважаємо, що таке твердження є вірним і по відношенню до аудиту 
ефективності операційної діяльності підприємств торгівлі, де збір та 
накопичення доказів і проведення процедур аудиту ефективності 
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відбувається із використанням загальнонаукових, логічних та методичних 
прийомів, що підвищують обґрунтованість висновків та рівень якості 
аудиторських перевірок.  

Застосування під час проведення аудиту ефективності операційної 
діяльності підприємств торгівлі прийомів та методів економічного аналізу 
підвищує якість аудиторської оцінки, дозволяє підготувати більш повну та 
об’єктивну інформацію про досягнення поставлених цілей та виробити 
конкретні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності [2]. 

Отже, аудит та аналіз операційної діяльності займає дуже важливе місце, 
оскільки від його результатів залежить інформаційно-аналітичне 
забезпечення прийняття виважених стратегічних управлінських рішень, 
спрямованих на посилення конкурентоспроможності підприємства та 
виявлення резервів підвищення ефективності його діяльності. Найбільш 
перспективними та недостатньо дослідженими напрямами аналітичного 
дослідження операційної діяльності підприємств, які потребують 
розроблення методичного забезпечення, є такі: оцінка реінжинірингових 
процесів основної діяльності підприємства; аналіз ефективності інновацій; 
оцінка взаємозв’язку конкурентоспроможності продукції та підприємства в 
цілому; аналіз соціального розвитку підприємства; комплексний аналіз 
ефективності та повноти використання ресурсного потенціалу підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИХ РІЗНИЦЬ 

 НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
В обліковому процесі підприємства дуже вадливу роль відіграє 

інвентаризація, яка є способом контролю та перевірки наявності активів та 
пасивів на підприємстві. Інвентаризація здійснюється за допомогою  
спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних з 
даними бухгалтерського обліку. 
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Інвентаризація як економічна категорія виникла ще в перших століттях 
нашої ери та досліджувалась в Давньому Китаї, Римі, Єгипті та Стародавній 
Греції. Тоді, тему інвентаризації в своїх працях досліджували такі вчені як Д. 
Манчині, Л. Пачолі Я. Імпін, В. Швайкер-старший, В. Менгер та інші. В той 
час інвентаризація носила роздільний характер і проводилась працівниками 
облікового процесу (працівниками бухгалтерії), які визначали залишок 
запасів в натурі і не мали уявлення про облікову нестачу або залишок. Якщо 
говорити про дослідження сутності інвентаризації станом у вітчизняній 
практиці, то за останнє півстоліття таку тему в своїх працях розкривали 
Бєлобжецький І.А., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Дем'яненко М.І., Камлик, 
М.І., Крамаровський Л.М., Сопко В.В., Чебанова Н.В., Шпіг О.А., та інші. 
Дослідження цих авторів охоплюють окремі питання теорії і практики 
інвентаризації. З настанням нового історичного етапу інвентаризація набуває 
нового значення, досліджується, переглядається та уточнюється. 

Інвентаризації характерні наступні бухгалтерські, господарсько-правові 
ознаки: наявність необхідних документів для здійснення процесу, виявлення 
кількісних і якісних особливостей об'єкту, реєстрація та оцінка фактів, 
нормативно-правова база, узагальнення та реалізація результатів, прийняття 
рішень [5]. 

Одними з активів, які потребують ретельної, періодичної, чіткої 
інвентаризації є запаси. Запаси – це оборотні активи, які: підприємство 
оприбутковує на склад за для власних потреб (для продажу, розподілу або 
передачі); використовуються у процесі виробництва; під час виробництва 
здатні проходити всі стадії обробки (від виробничих запасів до готової 
продукції або товарів). Запаси визнаються активом, коли їх можна достовірно 
оцінити, та якщо існує імовірність отримання економічної вигоди (прибутку) 
в майбутньому внаслідок їх використання. Дані критерії визнання запасів 
активом трактуються в ПСБО № 9 «Запаси» [4]. 

Основними завданнями проведення інвентаризації запасів є: 
- виявлення фактичної наявності запасів в натуральному та грошовому 

вимірнику,  завдяки їх переважуванню; 
- виявлення запасів, які втратили свою якість та первісну вартість;  
- контроль за умовами збереження запасів на складі;  
- перевірка вартості запасів, які були оцінені під час їхнього 

надходженння на баланс, відповідно до діючих принципів оцінки; 
- переоцінка запасів,  встановлення винних осіб, відшкодування ними 

збитків, тощо. 
Інвентаризація запасів класифікується за різними ознаками: 
- за характером проведення: планова (час проведення визначається 

заздалегідь) та раптова (за рішенням директора, засновника, власника, 
контролюючих органів); 

- за часом проведення: місячна, квартальна, піврічна та річна; 
- за об’єктом перевірки: повна (перевірка всіх запасів на підприємстві), 

часткова (перевірка окремих видів запасів, або у конкретних матеріально-
відповідальних осіб); 
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- за ступенем охоплення: суцільна (в конкретної матеріально-
відповідальної особи перевіряється вся номенклатура запасів) та вибіркова (у 
конкретному місці зберігання, перевірка лише окремих видів запасів). 

Інвентаризація може проводитись у таких випадках: перед складанням 
річної фінансової звітності, при передачі майна в іншу власність, у разі зміни 
матеріально-відповідальної особи, після крадіжки, нещасних випадків 
(пожежі, стихійні випадки, тощо), при ліквідації підприємства.  

Порядок та процедуру проведення інвентаризації запасів регламентує 
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом 
МФУ від 2 вересня 2014 року, № 879. 

Для проведення інвентаризації призначається комісія, яка складається з 
голови комісії (керівник, власник, ревізор), представників відділів 
підприємства, представника бухгалтерії та матеріально-відповідальної особи. 
Присутність кожного члена комісії, під час проведення інвентаризації є 
обов’язковою. На підприємствах, з великим обсягом робіт та запасів, може 
бути створено кілька інвентаризаційних комісій. Сам процес інвентаризації 
складається з таких етапів: підготовчий етап, етап перевірки наявності 
запасів у натурі, етап підведення підсумків інвентаризації, прийняття рішень 
та переоцінка запасів [1, с. 95-96]. 

Після проведення інвентаризації запасів на підприємстві дані 
інвентаризації можуть збігатися з балансовою вартістю запасів (але таке 
буває рідко), дуже часто на підприємствах результатом інвентаризації є 
недостача або надлишок запасів. 

Залишки запасів виникають через  допущені облікові помилки 
(документ не проведено в обліку, неправильно оприбутковані (списані) деякі 
ТМЦ за накладною, двічі проведено один і той же документ, тощо). В обліку 
такі розбіжності усуваються завдяки виправленню помилок. Якщо на 
підприємстві відсутні первинні документи, що підтверджують придбання 
ТМЦ, то такі лишки оприбутковують на баланс підприємства з одночасним 
відображенням доходів.  

Що стосується нестач, то вони можуть виникати у межах норм 
природного убутку, і понад ці норми. Обидва випадки таких нестач 
включаються до складу інших операційних витрат. 

 Буває так, що в результаті проведеної інвентаризації виявляються 
одночасно нестачі і лишки запасів. Це не є проблемою. У такій ситуації в 
підприємства є можливість зробити взаємозалік залишків і нестач завдяки 
пересортиці. Але не у всіх випадках, адже пересортиця проводиться тоді, 
коли: запаси мають спільне найменування; кількість запасів що підлягає 
заліку пересортиці, однакова; виявлені лишки та нестачі утворилися в один і 
той самий період; лишки і нестачі встановлено в однієї й тієї самої 
матеріально-відповідальної особи.  

Для проведення пересортиці, оптимальним варіантом є тотожність 
лишків та нестач запасів. Але буває і таке, коли виникають сумові різниці. 
Сумові різниці бувають додатними та від’ємними. Коли сумові різниці 
від’ємні, кількість нестачі має бути відшкодавана виявленою винною особою. 
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Якщо винну особу не виявлено, нестачі запасів списують до складу інших 
операційних витрат (Дт 947 /Кт 20). У випадку додатної сумової різниці, 
лишки запасів включають до інших операційних доходів (Дт 20 /Кт 719) [3]. 

Під час проведення інвентаризації запасів ведеться документальне 
оформлення. Первинними документами з інвентаризації запасів на 
підприємстві є: акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей, книга 
реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій, протокол засідання 
постійно діючої інвентаризаційної діючої комісії, відомість результатів 
інвентаризації [2]. 

Отже, процес інвентаризації запасів є дуже важливим для будь якого 
підприємства. Дуже рідко у підприємств збігаються результати 
інвентаризації та балансові дані. Таким чином, для контролю за запасами 
проводиться  інвентаризація. Завдяки інвентаризації можна виявити помилки 
що сталися при обліку запасів, виявити винну особу, відобразити в обліку 
доходи та витрати від лишку та нестачі запасів, позбутися від матеріалів що 
втратили свою якість та споживчі властивості. 
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Кpиштaлeвич Влaдиcлaв 
Науковий керівник: Ковaльчyк C.П., к.e.н., доцeнт 

Вiнницький тоpговeльно-eкономiчний iнcтитyт КНТEУ 

AНAЛIЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Покaзник «влacний кaпiтaл» нaлeжить до вaжливих фiнaнcових 
покaзникiв пiдпpиємcтвa, оcкiльки хapaктepизyє: 

– зaбeзпeчeнicть коштaми для фyнкцiонyвaння;
– кpeдитоcпpоможнicть;
– плaтоcпpоможнicть [2].
Нa мeтодикy aнaлiзy влacного кaпiтaлy пiдпpиємcтв тa оцiнювaння 

одepжaних peзyльтaтiв впливaють тaкi фaктоpи, як його оpгaнiзaцiйно-
пpaвовa фоpмa тa вид eкономiчної дiяльноcтi. Пepший з них cyттєво впливaє 
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нa cтpyктypy влacного кaпiтaлy i зaконодaвчe peгyлювaння оcобливоcтeй 
його фоpмyвaння тa викоpиcтaння. Покaзники, одepжaнi в peзyльтaтi aнaлiзy, 
поpiвнюють iз cepeдньогaлyзeвими. Таке порівняння забезпечує більшу 
інформативність. Підвище інформативність дозволяє забезпечити 
раціоналізацію управлінських рішень. 

Для aнaлiзy влacного кaпiтaлy зacтоcовyють тaкi його види: 
гоpизонтaльний, вepтикaльний, поpiвняльний, коeфiцiєнтний тa iнтeгpaльний 
фiнaнcовий aнaлiз. Гоpизонтaльний aнaлiз визнaчaє динaмiкy окpeмих 
cклaдових кaпiтaлy, a вepтикaльний – їх cтpyктypy. Тaкi види aнaлiзy лишe 
конcтaтyють фaкти, нe пояcнюючи пpичин позитивних чи нeгaтивних змiн, 
що вiдбyлиcь пiдпpиємcтвi. Поpiвняльний aнaлiз пepeдбaчaє зicтaвлeння 
покaзникiв з плaновими, cepeдньо- гaлyзeвими, покaзникaми конкypeнтiв 
тощо. Aнaлiз зa допомогою фiнaнcових коeфiцiєнтiв ґpyнтyєтьcя нa 
визнaчeннi cпiввiдношeнь piзних aбcолютних покaзникiв. Щодо влacного 
кaпiтaлy цi покaзники можнa подiлити нa гpyпи: коeфiцiєнти фiнaнcової 
cтiйкоcтi, коeфiцiєнти обоpотноcтi тa peнтaбeльноcтi кaпiтaлy. Нayковцi 
видiляють понaд 40 piзних покaзникiв, якi зacтоcовyють для aнaлiзy кaпiтaлy 
зaгaлом тa влacного кaпiтaлy зокpeмa. Однaк y бiльшоcтi цих покaзникiв 
влacний кaпiтaл pозглядaєтьcя yзaгaльнeно, тобто до yвaги нe бepyть його 
cклaдовi. 

Окpeмi aвтоpи видiляють покaзники, що хapaктepизyють cклaдовi 
влacного кaпiтaлy: покaзник cтpaхyвaння cтaтyтного кaпiтaлy, коeфiцiєнт 
cтpaхyвaння влacного кaпiтaлy, коeфiцiєнт cтpaхyвaння бiзнecy (Ю.C. Цaл-
Цaлко), чacткa cтaтyтного кaпiтaлy y влacномy кaпiтaлi (aвтоpи  Н.A. Pycaк, 
В.A. Pycaк), piзниця влacного тa cтaтyтного кaпiтaлy (П.Я. Попович). Нa 
нaшy дyмкy, цi покaзники нe дaють змоги комплeкcно оцiнити вплив 
cклaдових влacного кaпiтaлy нa фiнaнcовy cтiйкicть. Ми ввaжaємо, що, 
визнaчaючи фiнaнcовy cтiйкicть пiдпpиємcтвa, нeобхiдно виконyвaти тaкож 
фaктоpний aнaлiз впливy cклaдових влacного кaпiтaлy для пpийняття 
eфeктивних yпpaв- лiнcьких piшeнь. Виконyючи aнaлiз фiнaнcового cтaнy 
пiдпpиємcтвa, нeдоcтaтньо поpiвнювaти отpимaнi знaчeння покaзникiв з 
ноpмaтивними чи плaновими, нeобхiдно визнaчaти їх динaмiкy тa тeндeнцiї 
до змiн. У бiльшоcтi коeфiцiєнтiв, якi зacтоcовyють для aнaлiзy, влacний 
кaпiтaл pозглядaють як цiлicнy вeличинy, однaк cклaдовi влacного кaпiтaлy 
внacлiдок cвоїх фyнкцiй змiнюютьcя нe однaково: однi можyть 
збiльшyвaтиcь, iншi – змeншyвaтиcь, нe однaковий нa них вплив i влacникiв 
тa кepiвникiв пiдпpиємcтвa, оcкiльки кожнa з них хapaктepизyєтьcя 
пpaвовими чи iншими обмeжeннями щодо пpaвa пiдпpиємcтвa 
pозпоpяджaтиcя cвоїми aктивaми. Тaк, для змiни pозмipy cтaтyтного кaпiтaлy 
нeобхiдно внecти вiдповiднi yточнeння до ycтaновчих докyмeнтiв, a y paзi 
його змeншeння – погодити цe з кpeдитоpaми. Для cтвоpeння додaтково 
вклaдeного кaпiтaлy нe потpiбно вноcити змiни до ycтaновчих докyмeнтiв, 
тобто вiн мобiльнiший. Iнший додaтковий кaпiтaл, cтвоpeний зa paхyнок 
дооцiнки aктивiв, змeншyєтьcя y paзi їх yцiнки, a cтвоpeний зa paхyнок 
бeзоплaтно отpимaних нeобоpотних aктивiв щомicячно змeншyєтьcя нa cyмy 
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нapaховaної нa них aмоpтизaцiї. Peзepвний кaпiтaл викоpиcтовyють нa цiлi, 
для яких вiн cтвоpeний. Збiльшeння peзepвного кaпiтaлy здiйcнюєтьcя лишe 
зa paхyнок нepозподiлeного пpибyткy. Тобто тaкa змiнa нa зaгaльнy вeличинy 
влacного кaпiтaлy нe вплинe. Щодо викоpиcтaння нepозподiлeного пpибyткy 
зaконодaвчих обмeжeнь нeмaє. Нeоплaчeний тa вилyчeний кaпiтaл повиннi 
бyти погaшeнi пpотягом pокy. 

Поглиблeнe доcлiджeння й оцiнкa зpyшeнь, виявлeних y зaгaльномy 
aнaлiзi тa контpолi eкономiчного потeнцiaлy пiдпpиємcтвa, вимaгaє 
зacтоcyвaння iнфоpмaцiї щодо фiнaнcової cтiйкоcтi тa плaтоcпpоможноcтi, 
динaмiкa яких зyмовлeнa pyхом кaпiтaлy i змiною його cтpyктypи [4, c.20]. 

Оcобливy pоль в yпpaвлiннi кaпiтaлом вiдiгpaє фaктоpний aнaлiз. 
Зaбeзпeчyючи кiлькicнy оцiнкy впливy чинникiв нa peзyльтaтивний покaзник, 
фaктоpний aнaлiз нaдaє змогy змiнювaти тa фоpмyвaти пapaмeтpи yпpaвлiння 
кaпiтaлом вiдповiдним пiдбиpaнням тa коpигyвaнням чинникiв, якi їх 
зyмовлюють [4, c.21]. Вплив окpeмих cклaдових нa peзyльтaтивний покaзник 
можнa визнaчити зa допомогою фaктоpного aнaлiзy. Pозглянeмо 
зacтоcyвaння фaктоpного aнaлiзy нa пpиклaдi оцiнювaння фiнaнcового cтaнy 
пiдпpиємcтвa. Peзyльтaтивними покaзникaми вибepeмо коeфiцiєнт aвтономiї 
(вiдношeння влacного кaпiтaлy до вaлюти бaлaнcy) тa коeфiцiєнт фiнaнcової 
cтiйкоcтi (вiдношeння влacного кaпiтaлy до зобов’язaнь). Влacний кaпiтaл 
pозклaдeмо нa cклaдовi, якi й бyдyть фaктоpaми. Коeфiцiєнт aвтономiї (1) 
визнaчaють тaк: 

 
                      Кaвт=(CК+ДвК+ДiК+PК+НП-НК-ВК)/ВБ,                  (1) 

 
дe Кaвт – коeфiцiєнт aвтономiї; CК – cтaтyтний кaпiтaл; ДвК – додaтково 

вклaдeний кaпiтaл; ДiК – iнший додaтковий кaпiтaл; PК – peзepвний кaпiтaл; 
НП – нepозподiлeний пpибyток; НК – нeоплaчeний кaпiтaл; ВК – вилyчeний 
кaпiтaл; ВБ – вaлютa бaлaнcy. 

Pозклaвши покaзник aвтономiї, бaчимо, що вiн cклaдaєтьcя iз cyми 
чacток cклaдових влacного кaпiтaлy в зaгaльнiй cтpyктypi кaпiтaлy. 

Aнaлогiчно pозклaдeмо нa cклaдовi фоpмyлy для визнaчeння коeфiцiєнтa 
фiнaнcової cтiйкоcтi (2): 

 
                         Кфc=(CК+ДвК+ДiК+PК+НП-НК-ВК)/З,             (2) 

 
дe Кфc – коeфiцiєнт фiнaнcової cтiйкоcтi; З – зобов’язaння.  
Пiд чac фaктоpного aнaлiзy вaжливa поcлiдовнicть pозтaшyвaння 

покaзникiв (фaктоpiв). 
Чepговicть зaмiн фaктоpiв зaлeжить вiд оцiнки того, якi з них є 

оcновними, a якi похiдними. 
Отже, викоpиcтaння бaгaтофaктоpної модeлi aнaлiзy cклaдових влacного 

кaпiтaлy зaбeзпeчить комплeкcний пiдхiд до aнaлiзy фiнaнcової cтiйкоcтi 
пiдпpиємcтвa, дacть змогy визнaчити вплив окpeмих cклaдових влacного 
кaпiтaлy нa зaгaльний фiнaнcовий cтaн, cпpиятимe вдоcконaлeнню cиcтeми 
yпpaвлiння. 
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Визнaчaючи плaтоcпpоможнicть пiдпpиємcтвa, поcтyпово поpiвнюючи 
чacткy кожної чepги з покaзникaми лiквiдноcтi, можнa з’яcyвaти вeличинy 
вимог, якa можe бyти вiдшкодовaнa нa момeнт cклaдaння бaлaнcy, якa – 
пpотягом чacy, обyмовлeного тepмiнaми погaшeння коpоткоcтpокової 
дeбiтоpcької зaбоpговaноcтi, a якa пicля peaлiзaцiї обоpотних aктивiв. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 ЯК ОБ’ЄКТА АНАЛІЗУ  

Фінансовий стан підприємства необхідно систематично й всебічно 
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це 
дасть можливість здійснити критичну оцінку фінансових результатів 
діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці – за 
ряд звітних періодів, дасть змогу визначити «слабкі місця» у фінансовій 
діяльності та відкриє способи ефективнішого використання фінансових 
ресурсів, їх раціонального розміщення. Тому метою оцінки фінансового 
стану будь-якого підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності 
виробництва  та зміцнення фінансового становища на ринку як основи 
стабільної роботи підприємства, виконання ним зобов’язань перед 
державним бюджетом, банками та іншими кредиторами. 

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до 
низької платоспроможності і, як наслідок, до можливих перебоїв у 
постачанні підприємства, його виробництві та реалізації продукції; до 
невиконання планів, зниження рентабельності, до загрози економічних 
санкцій. 

Питанню удосконалення фінансового стану підприємства присвячено 
дослідження цілої низки відомих вітчизняних та іноземних науковців, серед 
яких: М.І. Бендiков, О.О. Гетьман, Т.А. Городня, А.В. Градова, Т.О. Загорна, 
М.І. Камлик, Т.Д. Костенко, Ю.С. Копчак, В.В. Лук’янова, В.В. Пономарьов, 
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О.А. Сметанюк, Г.В. Савицька, Є.О. Олейнiков, Л.В. Фролова та багато 
інших. 

Як зазначено в економічній літературі, фінансовий стан підприємства – 
це сутнісна характеристика його діяльності в певний період, що визначає 
реальну й потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній 
рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та здатність 
ефективно здійснювати її в майбутньому [1, с. 142].  

Фінансовий стан – це складна, інтегрована за багатьма показниками 
характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає 
ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, раціональності 
їх розміщення, забезпеченості власними оборотними коштами для 
своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями та 
здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому [2, с. 92–95]. 

У фінансовому стані знаходять відображення у вартісній формі загальні 
результати роботи підприємства, в тому числі роботи з управління 
фінансовими ресурсами, тобто фінансові роботи. Фінансовий стан 
підприємства визначається такими елементами його економічної діяльності, 
як, зокрема, прибутковість, раціональне розміщення основних і оборотних 
засобів, наявність власних фінансових ресурсів, платоспроможність, 
ліквідність.  

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його 
виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Таким 
чином, пошук резервів, які можуть бути використані для покращення 
фінансового стану підприємства, може проводитися шляхом ґрунтовної 
оцінки всіх складових його діяльності. Значна кількість підприємств в 
Україні має незадовільну структуру капіталу та відчуває нестачу власних 
коштів. Одним з головних шляхів покращення фінансового стану є 
мобілізація внутрішніх резервів підприємства. 

Сьогоденні реалії свідчать, що для досягнення цілей, а також завдань, 
що стоять перед сучасними підприємствами в умовах трансформаційних 
процесів в економіці, нестабільності як політичної, так і економічної ситуації 
в країні, вимагають від суб’єктів підприємницької діяльності неупередженого 
аналізу та аудиту фінансового стану підприємства. 

Розглядаючи питання важливості аналізу фінансового стану 
підприємства, передусім висвітлимо сутність цього поняття. На думку  
А.В. Градова та Г.В. Савицької, аналіз фінансового стану підприємства – це 
напрям економічного аналізу, що дає можливість виявити  
характер порушення нормального ходу економічних процесів на 
підприємстві [3, с. 86]. 

Метою таких досліджень є проведення всеохоплюючого фінансового 
аналізу господарської діяльності підприємства. 

Основними показниками, які визначають фінансовий стан підприємства, 
є: показники ліквідності та платоспроможності; показники оцінки фінансової 
стійкості; показники ділової активності; показники аналізу рентабельності та 
ін. [4, с. 234]. Визначення цих показників для вітчизняних підприємств, 
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допоможе реалізовувати заходи, які спрямовані на швидке підвищення 
платоспроможності, забезпечити задовільний рівень стійкості фінансового 
стану, прибутковості, розвиток фінансового потенціалу підприємства.  

Таблиця 1 – Показники фінансового стану підприємства 
Показники Характеристика Нормативне значення 

Показники 
ліквідності 

Зниження значення даних показників може 
вказувати про загальне погіршення 
ситуації стосовно забезпечення 
підприємства оборотними коштами  

Рекомендоване 
значення 1-2 

Показники 
фінансової 
стійкості 

Відображають частку власного капіталу в 
загальній сумі фінансових засобів. 

Рекомендоване 
значення 0,6-0,7 

Показники ділової 
активності 

Дозволяють зробити висновок про 
ефективність основної діяльності 
підприємства, що характеризується 
швидкістю обертання фінансових ресурсів 
підприємства 

Показник залежить від 
специфіки виробничої 
та комерційної 
діяльності 
підприємства 

Показники 
рентабельності 

Характеризують фінансові результати і 
ефективність діяльності підприємства в 
цілому 

Рекомендоване 
значення - збільшення 

Одним з основних шляхів покращення фінансово-економічної діяльності 
підприємств є збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків. 
Графічно цей процес представлено на рисунку 1. 

 
 

 
 

 

Рисунок 1 –  Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства

Удосконалення фінансового стану підприємства 

Підвищення розмірів вхідних грошових потоків 

Зменшення виручки 
від реалізації 

Продаж частини 
основних фондів 

Рефінансування дебіторської 
заборгованості 

Зменшення вихідних грошових потоків 

Оплата товарів, робіт, послуг, що 
належать до валових витрат 

Оплата товарів, робіт, послуг, що 
не належать до валових витрат 

Здійснення реальних та 
фінансових інвестицій 

Сплата податків та інших 
платежів до бюджету 

Повернення капіталу, який 
був зареєстрований на 
фінансовому ринку 
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Насамперед фінансовий стан підвладний платоспроможності 
підприємства, іншими словами, здатності вчасно сплачувати кошти за своїми 
зобов’язаннями, що вже настали та потребують негайного погашення, за 
рахунок наявних грошей на банківських рахунках або в готівці. 

Нині застосовують багатоманітні підходи до оцінювання фінансового 
забезпечення діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану доречно 
проводити у таких формах [5, с. 182]: 

– оцінювання діяльності суб’єкта господарювання, іншими словами,
проведення аналізу показників, що визначають ефективність діяльності, 
згідно зі стратегічними цілями підприємства;  

– здійснення експрес-діагностики фінансового стану підприємства,
тобто проведення аналізу системи взаємопов’язаних показників, які 
визначають загальний фінансовий стан діяльності підприємства; 

– здійснення контролю фінансових показників, що визначать наслідки
фінансової діяльності, для нейтралізації негативної динаміки. 

Головним завданням оцінки фінансового стану підприємства є своєчасне 
виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності, прийняття 
управлінських рішень для поліпшення фінансового стану підприємства та 
уникнення його банкрутства.

Отже, система заходів для підтримки економічної стійкості 
підприємства, повинна передбачати постійний моніторинг зовнішнього і 
внутрішнього стану підприємства, розробку заходів зі зниження зовнішньої 
вразливості підприємства, розробку підготовчих планів при виникненні 
проблемних ситуацій, здійсненні попередніх заходів для їхнього 
забезпечення, впровадження планів практичних заходів при виникненні 
кризової ситуації, прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку 
відхилення розвитку ситуації, координацію дій всіх учасників і контроль за 
виконанням заходів та їхніми результатами. Саме за таких умов можна 
забезпечити систему моніторингу кожної зі складових економічної стійкості 
підприємств, яка змогла б надати можливість оптимізувати її відповідно до 
перспектив розвитку.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СИСТЕМИ 
КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
В сучасних умовах розвитку економіки виникають питання щодо 

пошуку ефективних механізмів розвитку національної економіки та 
відповідно національної системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський 
облік є ключовою складовою, яка може уповільнити розвиток економіки. 
Наприклад, експерти європейських країн говорять про те, що країнам з 
сучасною ринковою економікою, необхідно в короткі строки забезпечити 
наявність бухгалтерів, які здатні приймати рішення на підставі глибокого 
розуміння основних економічних принципів та використовувати нові 
інформаційні технології обліку. Вдосконалення ринкових зв’язків примушує 
замислитися щодо виконання всіх функцій управління, зокрема облікової, що 
зумовлює пріоритет управлінського напряму в розвитку бухгалтерського 
обліку, який добавляє новітні особливості обліку. 

Досліджували питання щодо контролю бухгалтерського обліку 
підприємства зробили такі вчені: В.В. Сопко, В.О. Шевчук, Ф.Ф. Бутинець, 
І.О. Бланк, В.П. Бондар та ін. Проте це питання питання ще потребує 
дослідження. 
 В умовах мінливого зовнішнього середовища, невизначеності 
поведінки учасників ринку істотно зростає потік інформації, що вимагає 
оперативної обробки. Все це вимагає створення такої облікової системи, яка 
б могла задовольняти постійно зростаючі інформаційні запити системи. 
 Система бухгалтерського обліку є основним джерелом інформації, яка 
необхідна для оцінки та аналізу діяльності підприємства, для прийняття 
керівниками цільових рішень, тому в сучасних умовах господарювання 
суб’єктами господарської діяльності потрібно зосередити свою увагу на 
системі бухгалтерського обліку та його контролюванні, що й зумовлює 
актуальність досліджуваної теми [1]. 

Удосконалення організації обліково-операційного процесу - один із 
напрямів керування бухгалтерським обліком. Найкращих результатів 
досягають там, де розробляють та впроваджують нові форми носіїв облікової 
інформації, поліпшують порядок проведення інвентаризації, добирають 
оптимальніші технології для розв’язання облікових завдань. 
 В Україні на сучасному етапі бухгалтерський облік відходить від 
стереотипів пострадянських країн та вимагає реформування, впровадження 
міжнародних стандартів для відображення правдивої та прозорої інформації 
економічних показників. Вдосконалення системи дасть нам можливість 
ефективніше встановити мотиви проблем для позбавлення від негативних 
явищ та не доведення їх у майбутніх справах підприємства [1]. 
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Однією з найважливіших функцій керівництва й управління є контроль 
над діяльністю підприємств. Як функція управління контроль вирішує 
завдання системи управління. Сутність контролювання полягає у тому, що за 
допомогою системи перевірок забезпечити здійснення певних господарських 
задумів, доцільне використання матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів. 

Організація бухгалтерського обліку та контролю складається з єдиної 
системи. Складниками цієї системи є певні способи та методи, що 
охоплюють усю систему контрольних операцій, включаючи створення 
інформаційної бази та проведення заключних процедур, які закінчуються 
висновками під впливом результатів. Суб’єкти бухгалтерського контролю 
представлені працівниками відділу внутрішнього контролю, головним 
бухгалтером, уповноваженою керівництвом особою або контролером (який 
призначається, як окрема посада без створення спеціального відділу) [2]. 

На думку М.Т. Білухи, впровадження обов’язкового внутрішнього 
фінансового контролю на підприємствах усіх форм власності є однією з 
основних причин досягнення міцної фінансової дисципліни, стійкості та 
оперативного виявлення помилок у веденні бухгалтерського обліку, для 
досягнення ефективного управління підприємством та якісного проведення 
інвентаризації. Інвентаризація являє собою перевірку майна і джерел його 
формування, у ході якої перевіряються і документально підтверджуються їх 
наявність, стан, оцінка, та є методом контролю над збереженням майна 
власника і спосіб уточнення показників бухгалтерського обліку [3]. 

За допомогою контролю власники мають змогу перевіряти якість 
продукції, забезпечувати достовірною інформацією про стан підприємства як 
по галузях, так і по підприємству, встановити причини відхилень та винних у 
цьому, щоб забезпечити усунення негативних явищ та недопущення цих 
явищ у майбутніх операціях. 

Отже, тільки за якісного контролю система бухгалтерського обліку 
може бути забезпечена гарантією достовірної інформації про результати 
господарської діяльності. Тому, для ефективного управління діяльністю 
підприємства слід займатися розробленням і вдосконаленням принципів і 
методів формування бухгалтерського обліку. Інформація, що надається 
бухгалтерським обліком, є засобом управління підприємством, основою для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень та способом обґрунтування 
й оцінки економічної діяльності.  
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СТАТИСТИКА ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

В реаліях сьогодення, враховуючи події останніх років, які значною 
мірою вплинули на розвиток економіки України, одним із головних завдань 
постає активізація інвестиційної діяльності. На сьогоднішній день Україна не 
здатна досягнути економічного розвитку за допомогою власних ресурсів і 
потребує іноземних вкладів. Тому без вирішення даної проблеми, 
унеможливлюються перспективи модернізації виробництва, а також 
покращення продуктивності господарської діяльності. Прямі інвестиції 
відігравали достатню кількість вагомих суспільних функцій, підтримуючи 
певні перетворення галузевої структури в економіці України. Залучення 
інвестицій слугує важливим чинником розвитку підприємств та національної 
економіки в цілому. Саме тому дана тема набуває актуальності, оскільки 
створення сприятливих умов сприятиме підвищенню інвестицій у розвиток 
нашої країни. 

Вагомий внесок досліджень про проблеми залучення інвестицій у свої 
працях розглянув ряд вчених, серед яких: М. Д. Лесечко, А. О. Черемис,  
О. М. Черемис, О. Д. Данілова, А. С. Музиченка, Г. М. Филюк О. Гаврилюк, 
О. Малютін, Б. Губський, А. Славянов, Ю. Петруня та інші. 

Інвестиції являються одним із способів реабілітації економіки та її 
виходу з кризи. Однією з головних причини неможливості країн розвиватися 
самостійно без підтримки країн-інвесторів є нестача капіталу. Саме тому 
залучення інвестицій відіграє важливу роль не лише у діяльності 
підприємства, а й в економіці країни загалом. 

Як зазначено в законі України «Про інвестиційну діяльність» 
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 
результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний 
та екологічний ефект [4]. 

За останні 10 років обсяг інвестицій із країн ЄС значно збільшився, 
щодо країн СНД, спостерігається значне скорочення обсягу прямих 
іноземних інвестицій При цьому перспективи іноземної інвестиційної 
діяльності в Україні здебільшого визначаються обсягами та структурою вже 
накопиченого в країні іноземного капіталу [1, с. 1081]. 

Висока активність вітчизняних інвесторів – бізнесу і державної влади – 
формує позитивні очікування щодо перспектив майбутнього розвитку 
України. Обсяги капітальних інвестицій за результатами січня-грудня  
2018 року становили 14,8% від ВВП порівняно з 13,8% у січні- грудні  
2017 року [3]. 
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У 2018 році джерелами росту виступали ресурси сектору нефінансових 
корпорацій (71,3% від загального обсягу капінвестицій), сектору 
загальнодержавного управління (12,7%) й кредити банків та інші позики 
(6,7%); так, внесок власних коштів підприємств і організації у загальне 
зростання капітальних інвестицій за оцінкою у 2018 році становив 13,9 в.п. з 
урахуванням лагового ефекту на капіталовкладення від зростання прибутків 
підприємств упродовж попередніх років [3]. 

Другим за обсягом і розміром внеску джерелом фінансування 
капітальних інвестицій виявився сектор загальнодержавного управління. 
Наразі, в умовах загостреної воєнної ситуації в України, 60,3% капітальних 
інвестицій за рахунок коштів бюджету було спрямовано до сектору 
державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування 
[3]. 

Крім того, суттєву бюджетну підтримку отримали сектор професійної, 
наукової та технічної діяльності, а також охорони здоров`я та надання 
соціальної допомоги (8,5% та 7,7% у структурі капітальних інвестицій за 
рахунок коштів бюджету відповідно). 

Серед інших джерел фінансування у 2018 році позитивні зміни 
відбулися за статтею «кредити банків та інші позики», що відбулося 
переважно завдяки вагомому внеску І кварталу їх частка у загальному обсязі 
капітальних інвестицій збільшилася до 6,7% порівняно з 5,3% у січні-грудні 
2017 року, а їх внесок у загальний темп зростання оцінено у розмірі 1,2 в.п. 
[3]. Проте, позитивні зміни являються скоріше не системними, тому що 
зрушення було викликане одержанням різними підприємствами від 
зовнішніх банків кредитних позик (зокрема, підприємствами енергетики та 
металургії). 

Незважаючи на покращення інвестиційної привабливості України, слід 
зазначити, що триває скорочення прямих іноземних інвестицій. Таким чином 
за даними НБУ, за 2018 рік приплив прямих іноземних інвестицій становив 
2,5 млрд. дол. США проти 2,8 млрд. дол. США у 2017 році [3]. 

Збільшення розміру освоєних капітальних інвестицій простежувалось у 
більшості агрегованих видів економічної та промислової діяльності. Зокрема, 
переробна промисловість (позитивний внесок якої до загального зростання 
капітальних інвестицій у 2018 році оцінено на рівні 3,6 в.п.), добувна 
промисловість і розроблення кар'єрів (3,5 в.п.), оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (3,4 в.п.), транспорт, 
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (1,9 в.п.), 
інформація та телекомунікації (1,7 в.п.) [3]. 

Особливістю IV кварталу 2018 року став потужний ривок у освоєнні 
капітальних інвестицій у підприємств промисловості – 33,6 % та установ та 
організацій, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів – 15,6% [4]. 

До основних країн-інвесторів належать в економіку України: 
 Кіпр – 28,1 %; 
 Нідерланди – 20,6%; 
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 Велика Британія – 6,1%; 
 Німеччина – 5,5 %; 
 Австрія – 3,4%; 
 Віргінські Острови (Брит.) - 4,1%; 
 Швейцарія – 4,7% [4]. 
Отже, можна зробити висновок, що для покращення інвестиційної 

привабливості України потрібно створити стабільну політику в галузі 
іноземного інвестування, спрямовану на довгострокову перспективу, а також 
сформувати стратегію включення іноземних інвестицій із врахуванням 
пріоритетних цілей. Також слід встановити доцільний розподіл іноземних 
інвестицій між різними галузями, що у свою чергу забезпечить економічний 
розвиток. Вирішення проблем, які перешкоджають ефективному залученню 
іноземних інвестицій, сприятиме покращенню інвестиційного клімату країни 
та покращенню її економічного становища [2, с. 263]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ  
У ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  

В сучасних умовах господарювання основною метою функціонування 
суб’єктів господарювання є отримання позитивного фінансового результату. 
Адже якщо за результати діяльності у підприємства спостерігається 
результат діяльності у вигляді прибутку, то це свідчить про широкі 
можливості розвитку підприємства. 

Особливо роль фінансового результату заключається у зростанні ділової 
активності підприємства, інвестиційної привабливості, фінансовій стійкості 
та рівню прибутковості діяльності. 
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Порядок визначення фінансового результату діяльності є одним з 
найважливішим етапів фінансового обліку, від правильності відображення 
усіх операцій залежить розмір отриманого прибутку або збитку. 

На законодавчому рівні відсутні визначення фінансового результату, 
лише в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» розкривається 
суть прибутку та збитку[1]. 

Так, згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
 прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 

витрати.; 
 збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для 

отримання яких здійсненні ці витрати [1]. 
Так, як поняття результату діяльності відсутнє в вітчизняній 

нормативно-правовій базі, існує багато думок щодо його формування. 
Зокрема, М. В. Патарідзе-Вишинська стверджує, що результат 

діяльності визначається як різниця між сумами доходів та відповідних їм 
витрат, виражена у абсолютних показниках прибутку (збитку) [2, c. 26]. 

На думку С. Л. Червинська, порядок визначення результатів діяльності 
субєкта господарювання залежить від методології їх формування і  
обліку[3, c. 106]. 

На сьогодні існують відмінності у порядку відображення результату 
діяльності підприємства згідно національних та міжнародних стандартів 
ведення обліку (табл. 1). 

Таблиця 1 – Порівняння підходів до порядку визначення результатів 
діяльності підприємств 
Нормативний 
акт 

Сутність 

Міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності[4] 

При визначенні результату діяльності рекомендується використовувати 
метод «витрати-випуск». В обліковій практиці зарубіжних країн 
використовується два варіанти цього методу: 
визначення фінансового результату звітного періоду як різниці між 
доходами від реалізації і витратами періоду; 
визначення фінансового результату як різниці між вартістю чистих 
активів на кінець і початок періоду з виключенням внесків капіталу і 
вилучень. 

Національні 
стандарти 
бухгалтерсько
го обліку[1] 

Фінансові результати формуються за двома системами: 
зіставлення доходів із витратами, та вартістю розподілу 
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; 
різниця між доходами підприємства та витратами, які акумулюють у 
звіті про фінансові результати згідно з їхніми характером (за 
елементами). 

Дані табл. 1 свідчать, що фінансовий результат діяльності підприємства 
згідно МСФЗ визначається як співвідношення витрат та доходів 
підприємства від реалізації продукції, при цьому витрати обліковуються за 
елементами. Фінансовий результат повинен бути однаковим як при 
використанні першого, так і другого підходів.  
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Згідно національних стандартів результат діяльності визначається 
шляхом порівняння усіх доходів та витрат підприємства. При цьому порядок 
визначення результатів діяльності великих та середніх підприємств 
регламентовано НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», малих 
підприємств – П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства». 

Загальний порядок формування інформації про результати діяльності 
підприємства наступний (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Порядок формування результату діяльності підприємства 
 
Дані рис. 1 свідчать, що згідно передбаченим Звітом про фінансові 
результати, порядок визначення результату діяльності включає визначення: 

 валового прибутку; 
 фінансового результату від операційної діяльності; 
 фінансового результату до оподаткування; 
 чистого прибутку [5, c. 99]. 
Отже, порядок визначення результаті діяльності підприємства визначено 

в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», інформація про 
фінансовий результат узагальнюється в формі фінансової звітності № 2 «Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Результат діяльності 
визначається на основі зіставлення доходів та витрат від усіх видів 
діяльності. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 
РОЗРАХУНКІВ  З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

В умовах сьогодення, існуюча система розрахунково-платіжної 
дисципліни між суб’єктами господарювання різних організаційно-правових 
та правових форм власності потребує удосконалення. Першочергово, це 
стосується комплексного врахування вимог сучасного грошового обігу задля 
покращення їх фінансового становища на ринку загалом. Погіршення 
фінансового становища спонукає не ритмічність та не рівномірність поставок 
товарів, що в цілому сприяє погіршенню ліквідності та платоспроможності.  

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність 
підприємств у прийнятті управлінських рішень для забезпечення 
ефективності розрахунків з дебіторами і кредиторами. Збільшення або 
зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості призводить до 
зміни фінансового стану підприємства. Прибутковість підприємства 
залежить від швидкості обороту капіталу, що визначається комплексом 
економіко-організаційних заходів. Основною частиною є розрахунки між 
суб'єктами господарської діяльності. Для дотримання даних правил 
розрахунків слід запобігати їх простроченню, сприяти зменшенню 
кредиторської та дебіторської заборгованості. Чим швидше здійснюється 
процес розрахунків, тим ефективніше працює економіка [3].  

Форми та порядок розрахунків з постачальниками та підрядниками 
визначаються так званими господарськими договорами, внаслідок виконання 
яких у підприємства виникають  поточні зобов'язання - кредиторська 
заборгованість. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками є 
найважливішою ділянкою бухгалтерського обліку, оскільки на даному етапі 
формується частина доходів та грошових надходжень підприємств. За 
допомогою розрахунків можна, з однієї сторони забезпечити підприємство 
сировиною та матеріалами, а з іншої здійснити реалізацію готової продукції 
[2]. Процес постачання є невід’ємною ланкою кругообігу засобів. 



154 

Постачання, продаж різних матеріалів, сировини, основних засобів, а також 
надання послуг виробничого характеру регулюються двосторонніми угодами 
та обліковуються на спеціальному рахунку.  

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 
призначений  рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 
який є активно-пасивним, оскільки може мати одночасно два сальдо: за 
дебетом – сума дебіторської заборгованості, та за кредитом – кредиторської. 
Отже, дебет рахунку 63 (борги нам) потрібно відобразити в активі балансу, а 
кредит рахунку 63 (наші зобов'язання) – в пасиві балансу. Згідно з планом 
рахунків рахунок 63 знаходиться в класі 6 «Поточні зобов'язання», тобто є 
пасивним [5]. 

У відповідності до Інструкції № 291 [1] до рахунку 63 відкрито наступні 
субрахунки: 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», на цьому 
субрахунку ведеться облік за одержані товарно-матеріальні цінності, 
виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та 
підрядниками; 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»,  на цьому 
субрахунку ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та 
підрядниками за одержані ТМЦ, виконані роботи та надані послуги; 633 
«Розрахунки з учасниками ПФГ», на цьому субрахунку ведеться облік 
виконаних робіт, наданих послуг за участі промислово-фінансових груп 
(ПФГ, яке є видом підприємств). Аналітичний облік ведеться окремо за 
кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа  
(рахунку) про сплату. 

З метою покращення розрахункової дисципліни та для скорочення 
кредиторської заборгованості Т.С. Шилова, А.В. Москалик пропонують 
вдосконалити ділянку організацію обліку досліджуваної ділянки, а саме: 

- контролювати співвідношення дебіторської та кредиторської 
заборгованості, оскільки перевищення дебіторської заборгованості над 
кредиторською створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і тому 
необхідне залучення засобів з додаткових джерел, а перевищення 
кредиторської заборгованості над дебіторською призводить до 
неплатоспроможності підприємства; 

- періодично проводити аналіз складу і структури дебіторської і 
кредиторської заборгованості за конкретними постачальниками і покупцями, 
а також щодо термінів утворення або погашення заборгованості; 

- контролювати оборотність дебіторської та кредиторської 
заборгованості, а також стан розрахунків щодо простроченої заборгованості, 
так як в умовах інфляції будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що 
підприємство реально отримує лише частину вартості поставленої продукції, 
тому бажано розширити систему авансових платежів; 

- організовувати на підприємстві систему аналітичного обліку 
дебіторської заборгованості не тільки по термінах, але і за розмірами, 
місцезнаходженням юридичних осіб, фізичних осіб і пропонованих умов 
оплати; 
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- організовувати роботу з договорами таким чином, щоб мати 
можливість в картці клієнта зазначати умови оплати (передоплата або 
післяплата) та контролювати надходження коштів відповідно до умов 
договору [3]. 

Активне впровадження на практиці зазначених нововведень сприятиме 
покращенню ділянки організації обліку розрахунків з постачальниками та 
підрядниками за результатами поточного року. Все це в комплексі 
забезпечить покращення фінансово-розрахункової дисципліни підприємства, 
а також забезпечить зміцнення фінансового становища суб’єкта 
господарювання на ринку в цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Аналіз фінансових результатів підприємства є однією з найважливіших 
процедур, яка потребує глибоких знань і значних зусиль. Адже, одержання 
високих фінансових результатів є основною метою діяльності кожного 
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господарюючого суб’єкта. У фінансових результатах знаходять пряме 
відображення всі сторони діяльності підприємства: рівень його технології та 
організації виробництва, ефективність системи управління, контролю за 
рівнем витрат та рівнем реалізаційних цін, особливості господарського 
механізму та державне регулювання розвитку певної галузі, виходячи з її 
значення для розвитку економіки країни.  

Фінансовий результат, за умови його позитивного значення, є джерелом 
платежів до бюджету, а також розширеного відтворення виробництва. З його 
допомогою створюється стимул для підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Тому питання аналізу визначення фінансових результатів, та 
контролю за їх формуванням і відображенням у звітності є досить 
актуальними. 

У розробку питань теорії й методології аналізу фінансових результатів 
від операційної діяльності суттєвий внесок зробили відомі вітчизняні 
дослідники, а саме: Білуха М. Т., Бородкін О. С., Бутинець Ф. Ф.,  
Гуцайлюк З. В., Дем’яненко М. Я., Кірейцев Г. Г., Кужельний М. В., 
Лебедзевич Я. В., Моссаковський В. Б., Огійчук М. Ф., Саблук П. Т.,  
Савчук В. К. та інші вчені.  

Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів аналізу 
фінансових результатів підприємства. 

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні" фінансовий результат (прибуток або збиток) повинен 
визначатися і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності згідно з принципом нарахування та відповідності доходів та витрат. 
Отже, відповідно до вищезазначеного принципу, для визначення фінансових 
результатів звітного періоду необхідно зіставляти доходи звітного періоду з 
витратами, що були здійснені для отримання цих доходів [3]. 

При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку 
та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати 
надходження або сплати грошових коштів. Тобто, якщо доходи суб'єкта 
господарської діяльності перевищують витрати, що були здійснені для 
отримання цих доходів, то він отримує позитивний фінансовий результат 
(прибуток), у разі, коли витрати більші за доходи господарюючий суб'єкт 
отримує негативний фінансовий результат (збитки). 

Проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 
передбачає використання певної методики як сукупності правил, прийомів і 
методів вивчення та опрацювання фінансової інформації.  

Джерелами аналітичної інформації є: виробнича програма підприємства, 
фінансовий план (розрахунковий баланс доходів і витрат), різні види 
операційних бюджетів – бюджет продажу, бюджет виробництва, бюджети 
витрат (прямих витрат, загальновиробничих, адміністративних, витрат на 
збут), бюджет прибутків і збитків (фінансових результатів), бізнес–план, 
форми фінансової звітності  № 1 ”Баланс підприємства”, № 2 ”Звіт про 
фінансові результати”, декларація про прибуток підприємства, матеріали 
маркетингових досліджень.   
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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 %) [2, с. 66]. 

Окрім традиційних математично-статистичних методів дослідження 
фінансових результатів, учені виокремлюють економічні методи, методи 
економічної кібернетики й оптимального програмування, методи 
дослідження операцій і теорії прийняття рішень. Для глибокої оцінки 
фінансових результатів та точнішого обґрунтування рекомендацій для 
покращення роботи підприємства також використовують CVP-аналіз і 
концепцію фінансового важеля [1, с. 59]. 

В свою чергу, суб’єкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від 
використання ресурсів і вкладеного капіталу, аналізують не лише абсолютну 
ефективність діяльності підприємства, а й відносну. Для цього співвідносять 
отриманий ефект із понесеними витратами, тобто розраховують показники 
рентабельності. Залежно від того, що є базовим показником для розрахунку, 
тобто з чим порівнюють вибраний показник фінансового результату 
діяльності, виділимо три групи показників рентабельності:  

1. Рентабельність активів (показує ефективність використання майна
підприємства – економічна рентабельність) і капіталу (засвідчує 
ефективність управління капіталом підприємства – фінансова 
рентабельність). Ці коефіцієнти обчислюють за допомогою співвідношення 
величини прибутку до середньорічної величини майна чи власного капіталу. 
Потрібно зауважити, що з появою Розділу ІІ «Сукупний дохід» Форми № 2, 
доречно при розрахунку вищезазначених коефіцієнтів у знаменнику 
використовувати не чистий фінансовий результат (р. 2350), а сукупний дохід 
(р. 2465).  

2. Рентабельність продажів (визначає ефективність продажу продукції з
погляду отриманого прибутку – валового, операційного або чистого). 
Зазначені показники розраховують за допомогою зіставлення відповідного 
показника прибутку (р. 2090; р. 2190; р. 2350) до чистого доходу від 
реалізації прибутку (р. 2000). 

3. Третя група показників рентабельності формується аналогічно першій
і другій, однак, замість прибутку, у розрахунок береться чистий приплив 
грошових коштів [4, с. 160]. 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. 
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Таким чином, основними завданнями аналізу фінансових результатів 
діяльності є: вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до 
наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон'юнктури ринку; 
систематичний контроль за процесом формування прибутку і зміною його 
динаміки; визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на 
фінансові результати й оцінювання якості прибутку; виявлення резервів 
збільшення суми прибутку і підвищення рівня прибутковості бізнесу; 
оцінювання роботи підприємства з використання можливостей збільшення 
прибутку і рентабельності; вироблення рекомендацій з підвищення 
ефективності системи керування прибутком. 
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СТАТИСТИКА МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ 
 

Значні геополітичні перетворення справляють вплив на всі без винятку 
сфери життя суспільства, зокрема й на міграційні процеси. Інтенсивність, 
характер, спрямованість міграцій населення України кардинально змінилися 
після розвалу СРСР та здобуття незалежності, завдяки чому країна 
відкрилася до світу, а її громадяни набули право на свободу пересування. 
Підписання Угоди про асоціацію та шлях до безвізового режиму між 
Україною та ЄС спричинили проведення низки важливих реформ у сфері 
міграційного менеджменту. Водночас, анексія Криму та конфлікт на Донбасі 
обумовили масштабні вимушені переміщення населення. Міграція має 
вагоме значення, а особливо трудова. Кожна її хвиля забирає частину 
працездатного та молодого населення країни. Низький рівень життя, мала 
кількість робочих – усе це є каталізатором збільшення відсотку населення з 
країни, як трудових мігрантів, так і молоді. І тому, дослідження в сфері 
міграції населення в Україні на сьогоднішній день є дуже актуальним. 

Вагомий внесок у міграцію українського населення, зробили такі 
науковці, як: О. Заклета, О. Малиновська, А. Мокій, С. Пирожков,  
Є. Савельєв. 
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Тлумачення міграції запропонував В. Шелюк: Міграція – це поняття, яке 
відображає соціально-економічні і демографічні процеси, сукупність 
переміщень, які здійснюються людьми між країнами, регіонами однієї 
країни, різного виду поселеннями та інші види переміщень [4, с. 46-47]. 
Міграція робочої сили є неминучим явищем в XXІ ст., оскільки глобалізація 
міжнародного ринку праці забезпечила збільшення пропозиції праці та попит 
робочої сили.  

Основними причинами міграції серед економічно активного населення 
України є тривала політична криза в суспільстві, невдоволення економічним 
становищем в державі; незабезпечення країною умов для реалізації 
можливостей своїх економічно активних громадян, значно вищий рівень 
заробітної плати у країнах імміграції, військові причини [3, с. 8]. Статистика 
свідчить, що впродовж останніх років все більше діє свобода пересування, 
адже транскордонна мобільність українського  населення продовжує 
зростати стрімкими темпами,  це особливо стосується перетину західного 
кордону та отримання статусу «без віз».  

В 2018 р. про бажання виїзду за кордон повідомили вже 51,2% опитаних, 
з них 15,7% бажають залишити Україну назавжди, а 35,1% бажали б 
попрацювати та повернутись. Опитування показало значний зв’язок 
фінансових потреб з міграційними намірами.  

Погляди молодих учених з НАНУ щодо причин виїзду можна розділити 
на три категорії причин: 1) низька заробітна плата та поганий фінансово-
економічний стан науки (близько 90%); 2) несприятливі умови праці 
(більшість 60%); 3) труднощі професійної реалізації (близько 20–30%). 
Сімейні причини лише 15%. 

За даними Eurostat, у 2017 році українці отримали найбільшу кількість 
дозволів на проживання в ЄС (589 тисяч, 17.6% усіх дозволів), що на 17.8% 
більше, ніж у 2016 році. 87% із них надала українцям Польща, 4.1% – Чехія, 
що становить 87.5% та 30.3% усіх дозволів відповідної країни. 82.7% усіх 
дозволів українці отримали з метою працевлаштування, 4.4% – з метою 
навчання, 5.5% – за сімейними обставинами. За даними Міністерства сім’ї, 
праці та соціальної політики Польщі, у першому півріччі 2018 року кількість 
заяв українських громадян, зареєстрованих службами зайнятості Польщі, 
становила 905 тисяч (95.5% загальної кількості всіх дозволів на 
працевлаштування, виданих Польщею). Разом із тим масштаби трудової 
міграції можуть бути набагато більші, ніж це фіксується офіційною 
статистикою. За даними звіту польської компанії Personnel Service “Барометр 
трудової міграції”, за перше півріччя 2018 року 16% усіх опитаних компаній 
наймали або наймають українців на роботу, а українські працівники становили 
в основному до 5% усіх працівників польських компаній, однак у 8% компаній 
українці становили 26 – 50% усіх працівників. Додатковим ризиком активізації 
трудової міграції з України є збільшення кількості студентів, що здобувають 
освіту за кордоном. За попередніми даними центру CEDOS кількість 
українських студентів в іноземних університетах у 2017/2018 навчальному 
році збільшилась на 56% та становила 72 тисячі, із них більше 46% (або 33.4 
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тисячі) навчалась у Польщі. За даними досліджень, лише 26,8% трудових 
мігрантів працювали за кордоном у відповідності з отриманою кваліфікацією, 
36% трудових мігрантів були зайняті на роботах, які не вимагали кваліфікації, 
майже 30% - міняли кваліфікацію. Як повідомляв УНІАН, за даними 
опитування соціологічної групи "Рейтинг", кількість українців, які хочуть 
переїхати на постійне місце проживання в іншу країну, за рік зросла з 30% до 
35% серед 1200 опитаних респондентів у віці від 18 років і старше. Для 72% 
респондентів основною мотивацією в бажанні працювати за кордоном є 
високий рівень зарплати в інших країнах. За видами діяльності чоловіки 
здебільшого працевлаштовуються на будівництво, жінки – на догляд за 
непрацездатними. Так, на будівництві працюють 54% мігрантів; домашнім 
доглядом займаються 17% мігрантів; у сільському господарстві працюють 9% 
мігрантів; промисловості – 6%; інші види робіт охоплюють 5% українців  
[2, с. 3]. Міграційні процеси здебільшого мають стихійний характер, тому що 
більшість мігрантів перебуває в країнах нелегально. Так, найбільший відсоток 
таких осіб перебуває в Польщі (56,2%) та Італії (36,2%). Серед країн, де 
найбільша кількість українських мігрантів (близько 50%), можна назвати 
Чеську Республіку, Португалію, Іспанію [1, с. 8]. 

На сьогоднішній день, на міграцію по-особливому влинув статус без віз. 
За допомогою нього люди отримали більше можливостей змінити своє місце 
проживання або отримати кращу освіту. Найбільше наших громадян їдуть до 
Польщі, Італії та Чехії, США. Західні та Східні регіони є лідером в Україні 
(більше 50%) за трудовими мігрантами. 
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На сучасному етапі у підприємств усіх форм власності все частіше 

виникає потреба залучення позикових коштів для здійснення своєї діяльності 
і отримання прибутку. Найбільш розповсюдженою формою залучення коштів 
є отримання банківських кредитів. 

Один з основних способів уникнення неповернення позики є ретельний і 
кваліфікований відбір потенційних позичальників. Головним засобом такого 
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відбору є економічний аналіз діяльності клієнта з позиції його 
кредитоспроможності. 

Під кредитоспроможністю розуміється такий фінансовий стан 
підприємства – позичальника, який дає упевненість в ефективному 
використання позикових засобів, здатності і готовності позичальника 
повернути кредит відповідно до умов кредитної угоди. Кредитоспроможність 
- це зовнішній прояв фінансової стійкості підприємства[2]. 

Кредитоспроможність підприємства та дослідженню специфіки 
використання коефіцієнтів для оцінки фінансового стану установи 
проаналізовано у працях вітчизняних та зарубіжних науковців та фахівців 
В.В. Вітлінського, А.М. Герасимовича, О.В. Дзюблюка, О.Д. Заруби,  
Л.М. Кіндрацької, А.М. Мороза, І.М. Парасій-Вергуненко, 
О.В. Пернарівського, Л.О. Примостки, М.І. Савлука П. Роуза,  
Дж. Сінкі (мол.), І.Т. Балабанова, І.В. Вишнякова, В.Н. Єдронова,  
С.Ю. Xасянова.  

Аналіз кредитоспроможності позичальника здійснюють не тільки 
комерційні банки, які стикаються з необхідністю прийняття рішень про 
можливості та умови надання кредиту потенційному позичальнику, а й будь-
які підприємства при встановленні умов розрахункових операцій зі своїми 
покупцями, коли вивчається можливість реалізації продукції з відстрочкою 
платежу. Це обумовлено тим, що процес кредитування (незалежно від того, 
хто його здійснює) пов'язаний з впливом різноманітних факторів ризику, 
спроможних призвести до непогашення кредиту і відсотків по ньому. До 
факторів, що залежать від клієнта, належать характер кредитної угоди та 
кредитоспроможність. 

 Існує безліч методик оцінки кредитоспроможності – методик аналізу 
фінансового стану підприємства, його платоспроможності і надійності з 
погляду своєчасного погашення кредиту. Способи оцінки 
кредитоспроможності позичальника спираються, головним чином, на аналіз 
його діяльності в попередньому періоді. 

Фактори, що впливають на зміну ліквідності підприємства розглянуто в 
табл.1. 

Таблиця 1 – Фактори, що впливають на зміну ліквідності 
підприємства [1] 

Фактори, що впливають на 
збільшення ліквідності 

Фактори, що впливають на 
зменшення ліквідності 

- одержання довгострокового кредиту - погашення довгострокових позик 

- інвестування капіталу - грошові виплати 

- прибутки - збитки 

- амортизаційні відрахування - податки на дохід від оцінки активів 

- скорочення дебіторської заборгованості - інвестиції в основні засоби 

- повернення наданих позик - погашення короткострокових кредитів 

- продаж необоротних активів - використання резервних фондів 
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Завдання аналізу кредитоспроможності підприємства : 
1) вивчення фінансового стану клієнта;
2) попередження втрат кредитних ресурсів у результаті неефективної

роботи позичальника; 
3) стимулювання суб'єктів господарювання в підвищенні ефективності

своєї фінансово-господарської діяльності. 
Необхідно ретельно вивчити фінансовий стан позичальника, ліквідність 

його балансу, ефективність виробництва і використання основного й 
оборотного капіталу. Для цього використовується бухгалтерська, 
статистична і фінансова звітність позичальника, матеріали попередніх 
перевірок на місці, прогнози фінансового стану клієнта протягом усього 
періоду користування позичкою[3]. 

Оцінка фінансового стану позичальника — юридичної особи 
здійснюється за допомогою відповідних коефіцієнтів ліквідності, які 
розраховуються за балансом[4]. 

Отже, система внутрішнього аналізу на підприємстві дає змогу 
керівництву підприємства визначити необхідність у залучених коштах та 
чітко сформувати та обґрунтувати у кредитній заявці обсяг суми та термін, на 
який вона залучається, із урахуванням спроможності підприємства щодо 
розрахунків за зобов’язаннями перед кредитором. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА  
ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

Актуальність даної теми визначається тим, що невпинний перехід 
України до ринкової економіки, розширення та поглиблення ринкового 
середовища у всіх сферах діяльності цілком закономірно викликає потребу в 
якісно орієнтованій методиці бухгалтерського обліку ресурсів підприємства 
та джерел їх утворення. 

Будь-яке господарство з погляду ринкових суспільних відносин має 
двоїсту (подвійну) характеристику: з одного боку, це сукупність активів, 
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тобто майнових об'єктів – носіїв характеристик вартості, та об'єктів 
(суб'єктів) права власності; з іншого – це сукупність пасивів – об'єктів обліку 
як суб'єктів – носіїв права власності на активи (фізичні або юридичні 
особи).З погляду обліку суб'єктів – носіїв права власності на активи – в 
бухгалтерському обліку виникають дві характеристики: 

1) вкладення засновників (власників) господарства (власний капітал);
2) залучені до господарювання чужі кошти, тобто зобов'язання підприємства

щодо інших фізичних чи юридичних осіб або держави (чужий капітал). 
У бухгалтерському обліку мають чітко розмежовуватися поняття 

власного капіталу (власності засновників) та чужого (залученого ) капіталу, 
тобто власності інших суб'єктів власності. За залучений ззовні капітал 
потрібно платити проценти, незалежно від того, прибуткове чи збиткове 
підприємство. За власний капітал засновники після сплати податків 
одержують дохід (дивіденди, проценти тощо), а в разі збитковості їх капітал 
втрачає в ціні на суму збитків. Таким чином, засновники, незалежно від 
розміру частки власних внесків, мають право участі в управлінні 
підприємством. 

З погляду балансової інтерпретації власності формується перший розділ 
пасиву балансу підприємства, в другому – відображаються забезпечення 
наступних витрат і платежів. 

Власний капітал – це власні джерела підприємства (фірми, компанії), які 
вкладені (внесені) засновниками або залишені ними на підприємстві з уже 
оподаткованого прибутку. Власний капітал складається з таких капіталів: 

– статутного (реєстрованого);
– пайового;
– різних видів незареєстрованого;
– додаткового сплаченого;
– додаткового несплаченого;
– резервного (страхового);
– неоплаченого;
– вилученого.
Ці складові відображають суму, яку власники (засновники) передали в 
розпорядження підприємства як внески, чи залишили у формі 

нерозподіленого прибутку, або суму, що її підприємство одержало у своє 
розпорядження ззовні (від інших підприємств) без повернення. 

Показник «власний капітал» – один з найістотніших і найважливіших 
для підприємства показників, оскільки дає уявлення про такі характеристики: 

– забезпеченість коштами для функціонування;
– кредитоспроможність;
– платоспроможність.
У світовій практиці у формуванні власності (капіталу) засновників 

Вклад – це частка засновника у статутному капіталі підприємства, яка 
виконує функції: 

– інвестування у діяльність підприємства (це першочергове джерело
формування майна підприємства); 
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– регулювання відносин власності (розподіл майна, виробленої 
продукції, одержаного прибутку тощо). Це особливо важливо у разі виходу 
учасника з підприємства або коли йдеться про правонаступництво тощо; 

– управління підприємством (адже кількість голосів кожного учасника 
дорівнює його вкладу або пропорційна до нього). 

Додатковий внесок – це частка засновника в інших формах власного капіталу 
підприємства – резервному (страховому) чи нерозподіленому прибутку 
(непокритому збитку). Такий вклад виконує лише першу функцію – інвестування. 

Додаткові грошові внески або майно засновників можуть бути 
спрямовані на розвиток підприємства, закупівлю товарно-матеріальних 
цінностей, покриття збитків тощо. 

Формування статутного капіталу за рахунок вкладів засновників –
обов'язковий елемент установчих документів підприємства. Сума статутного 
(пайового) капіталу підлягає обов'язковій реєстрації в державному реєстрі 
господарських одиниць. Рішення про його збільшення (зменшення) також 
обов'язково має реєструватися. Сума статутного капіталу, що відображається 
в балансі підприємства не може бути відмінною від тієї, що зареєстрована в 
державному реєстрі. 

Вартісна оцінка вкладу визначає частку засновника у статутному капіталі, 
тоді як додаткові внески, крім випадків, щодо яких самі засновники зробили 
застереження, на її розмір не впливають. Ця властивість додаткових внесків 
набуває особливого значення, наприклад, у разі банкрутства. Учасники товариства 
відповідають лише в межах своїх вкладів (часток). При цьому додаткові внески 
учасників до інших видів власності до уваги не беруться. 

Згідно із законодавством, внесення вкладу є обов'язковим для 
засновника, а от додаткові внески є добровільними. Відповідне рішення 
приймається простою більшістю голосів засновників. При цьому важливо що 
робиться – вклади до статутного капіталу чи додаткові внески просто до 
власності (капіталу). 

Статутний капітал – це сума грошових коштів (вкладів), що їх власник 
надає в повне господарське відання (володіння, користування, 
розпорядження) підприємству, яке він створює, або вартість відповідного 
майна. Вкладами можуть бути грошові кошти, основні засоби та інші 
матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери тощо. 

Облік статутного капіталу ведеться на рахунку бухгалтерського обліку 40 
«Статутний капітал». Інформація про суми пайових внесків членів споживчого 
товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-
будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що 
передбачені установчими документами, узагальнюється на рахунку 41 «Пайовий 
капітал». 

Рахунок бухгалтерського обліку 42 «Додатковий капітал» узагальнює 
інформацію про суми додаткового капіталу, тобто, про суми, на які вартість 
реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про 
суми дооцінок необоротних активів і фінансових інструментів та інші види 
додаткового капіталу. Для кожного виду додаткового капіталу передбачений 
окремий субрахунок. 
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Стан та рух резервного капіталу підприємства, створений відповідно до 
чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого 
прибутку, відображається на рахунку бухгалтерського обліку 43 «Резервний 
капітал». Бухгалтерський облік нерозподілених прибутків (непокритих 
збитків) ведеться на однойменному рахунку. 

У разі викупу власних акцій з метою їх перепродажу чи анулювання – 
відображення операцій здійснюється на рахунку 45 «Вилучений капітал». 

Інформація про зміни в неоплачену капіталі відображається на рахунку 
46 «Неоплачений капітал». 

Отже, бухгалтерський облік та відображення операцій на 
вищенаведених рахунках обліку власного капіталу ведеться відповідно до 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 
господарських операцій підприємств та інструкції про його застосування, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. 

Інформація про власний капітал підприємства, крім балансу 
підприємства, відображається також у Звіті про власний капітал, форма якого 
затверджена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про 
власний капітал» (наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ 
 ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

За сучасних умов, в процесі перетворень ринку, коли мають місце такі 
негативні явища як невизначеність макропроцесів, непередбачені зміни 
основних показників фінансово-господарської діяльності, значної 
актуальності набуває питання обліку, аналізу та поточного контролю витрат 
операційної діяльності підприємства. 

Рентабельність підприємства та ефективність його діяльності значною 
мірою залежить від правильності обліку операційних витрат. 
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В Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» витратами звітного періоду 
визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що 
призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком 
зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за 
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені[2]. 

П(С)БО 16 зазначає, що витрати визнаються витратами певного періоду 
водночас із визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені[3]. До 
витрат операційної діяльності відносять витрати, що обліковуються на 
рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та 94 «Інші витрати 
операційної діяльності»[1]. 

Проблема своєчасності та повноти відображення операційних витрат 
підприємства у системі обліку є основною проблемою обліку витрат в 
Україні. Як зазначає, С. Г. Михалевич, ця проблема досить багатопланова, 
надзвичайно складна й стосується всього нашого суспільного ладу, особливо 
системи влади, способу життя, системи оподаткування[4]. 

Узагальнена інформація про облік витрат операційної діяльності 
відображається у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 
примітках до річної фінансової звітності, статистичній управлінській та 
звітності підприємства. Інформація розділу I ф. № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)» дає можливість оцінити сукупні 
обсяги операційних витрат підприємства та їх співвідношення за звітний 
квартал чи рік. Розділ II конкретизує інформацію про витрати в розрізі 
економічних елементів. Результати кожного виду іншої операційної 
діяльності, використовуючи дані ф. №5 «Примітки до річної фінансової 
звітності» (розділ V), дозволяють виявити співвідношення витрат окремих 
видів іншої операційної діяльності [1], якщо підприємство веде облік за 
Національними П(С)БО. 

Для удосконалення обліку операційних витрат на підприємствах, 
необхідно приділяти особливу увагу складу та походженню операційних 
витрат, а також формуванню аналітичної інформації щодо витрат і 
відображення їх в обліку та звітності. 

В умовах динамічних змін економічних відносин, бухгалтерський облік 
операційних витрат не є досконалим. Наявні певні суперечності щодо 
розподілення витрат по рахунках за видами діяльності. Згідно діючого Плану 
рахунків, у складі рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» є 
наступні субрахунки: 941 «Втрати на дослідження та розробки» та 944 
«Сумнівні та безнадійні борги», застосування яких, на мою думку, є не 
досить доцільним. 

По перше, необхідно звернути увагу на формування резерву сумнівних 
боргів, які виникають у результаті реалізації підприємством готової 
продукції, виконанням робіт, наданням послуг по рахунку 94 «Інші витрати 
операційної діяльності». Звичайно, що створення такого резерву може бути 
спричинене також реалізацією фінансових інвестицій, собівартість яких при 
реалізації відображають на рахунку 97 «Інші витрати». 



167 

В такому випадку, доцільним буде включення в рахунок 95 «Фінансові 
витрати» новий субрахунок 950 «Сумнівні та безнадійні борги від фінансової 
діяльності», що буде цілком логічним, виходячи з методики обліку витрат 
діяльності підприємства, при цьому не виключаючи його з рахунку 94 «Інші 
витрати операційної діяльності». 

Також, аналогічне нововведення стосовно інвестиційної діяльності 
також буде доречним . При цьому пропонуємо включити до аналітичного 
рахунка 97 «Інші витрати» субрахунок 978 «Сумнівні та безнадійні борги від 
інвестиційної діяльності». 

Для систематизації аналітичного обліку адміністративних витрат 
підприємства до рахунку 92 «Адміністративні витрати» доцільно присвоїти 
наступні субрахунки: 920 – «Адміністративні витрати, пов’язані з 
управлінням»; 921 – «Адміністративні витрати, на ведення господарства»; 
922 – «Адміністративні витрати, пов’язані з головним користуванням»; 923 – 
«Адміністративні витрати, пов’язані зі збереженням». 

Скорочення операційних витрат та їх раціональний розподіл залежить 
від впровадження у виробництво науково-технічного прогресу, використання 
сучасних наукових методів організації виробництва і праці. Тому основною 
метою аналізу шляхів зниження операційних витрат є виявлення і 
акумулювання наявних на підприємстві резервів виробництва з метою 
систематичного зменшення витрат. 

Зниження обсягу операційних витрат можна досягнути за рахунок 
раціонального використання сировини та матеріалів, палива, енергії, 
ефективнішого використання виробничих потужностей. Це призведе до 
зниження цін на продукцію (роботи, послуги), покращення використання 
основних засобів, максимізації прибутку підприємства і, відповідно, його 
рентабельності. 

Отже, правильний облік операційних витрат підприємства є головним 
чинником, що впливає на ефективність його діяльності. Для покращення 
облікового процесу необхідно починати із вдосконалення нормативно-
правової бази. 

Особливу увагу слід акцентувати саме на витратах операційної 
діяльності, правильне вивчення та дослідження, яких забезпечить 
прибутковість діяльності підприємств. Тому з метою забезпечення 
ефективності їх діяльності доцільно акцентувати увагу на походженні та 
видах витрат, формуванні аналітичної інформації щодо взаємозв'язку доходів 
і витрат. Тому, що на різних етапах розвитку економіки, вимоги до повноти 
та достовірності інформації, яка характеризує витрати виробництва, 
оперативність її надходження до основних користувачів, залишаються 
одними з найактуальніших. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ  
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УКРАЇНІ 

На сьогодні, стaлий розвиток держави зaлежить від рiвня 
наповнюваностi бюджету зa рахунок рiзних платежiв, найбiльшу питому вагу 
серед яких стaновлять податкові надходження, зокрема й податок на 
прибуток. Державний фінансовий контрοль за сплатою податку на прибутοк 
охοплює розряд проблем, які привοдять до зниження ефективності. Податок 
на прибуток мінімізуються, як окремими кοмпаніями, так і деякими галузями 
нарοдного господарства. Низький рівень державнοго контрою та 
недоскοналість законοдавства за діяльністю суб’єктів госпοдарювання 
призводить до зменшення бази οподаткування, зниження податкових 
надходжень, нерівномірнοго податкового навантаження, що є досить 
важливим в наш час. 

Великий внесок щодо визначення проблем державного контролю 
податку на прибуток в Україні зробили як іноземні, так і вітчизняні вчені-
економісти, зокрема: А. Клітний, Л. Г. Столяр, Т. Терещенко, О. Артюх, 
В. М. Черба, К. Р. Сосенкова, А. В. Стасюк та інші. 

Метою даного дослідження є визначення проблем державного контролю 
податку на прибуток та знаходження шляхів їх вирішення. 

Податок на прибуток підприємств – це загальнодержавний прямий 
податок, що стягується з прибутку організації (підприємства, банку, 
страхової компанії) [5, с. 33]. Згідно Податкового Кодексу України , базова 
(основна) ставка податку на прибуток становить 18 відсотків [2]. Динаміка 
ставки податку на прибуток представлена на риcунку 1. 

З рисунку 1 видно, що з початку свого існування податок на прибуток 
стягувався у розмірі 25 відсотків. З 1 квітня по 31 грудня 2011 року ставка 
дорівнювала 23 відсотки. З 1 січня по 31 грудня 2012 року ставка складала 21 
відсоток, з 1 січня по 31 грудня 2013 року – 19 відсотків. З 1 січня 2014 р. і по 
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сьогодні ставка податку на прибуток становить 18 відсотків. З 1 січня  
2015 року прикінцевими положеннями ПКУ планувалось зменшити ставку до 
17 відсотків та з 1 січня 2016 р. до 16% відсотків. Однак, цього не відбулось і 
ставка залишилась на рівні 2014 року [3, с.185]. 

Недоліками даннοго податку вважається те, що він має мοжливість бути 
перекладений прямо на ціни або звοротним чином на працівників, що має 
більший вплив на малοзабезпечених, тобто οбидва види перекладання є 
регресивними; податок вважається нейтральним, так як важкο визначити 
поняття «οподатковуваний прибуток»; податοк найменш захищений від 
ухилення від оподаткування в результаті приховування вигοди (прибутку). 

Рисунок 1 – Динаміка ставки податку на прибуток у 2010-2018 рр. 

Також, нездійсненність οсновної маси кοмпаній виплачувати власну 
забοргованість перед бюджетом в поєднанні з потребою країни пοкривати 
бюджетні видатки примушують урядοвців посилювати податковий тягар для 
інших економічних суб’єктів. Це практичнο забирає прибутοк компаній - 
основну мету їх діяльності. Щоб уникнути зрοстання податкового тиску, 
велика частина компаній зацікавлена в οтриманні мінімального прибутку. 
Значна частина дοходів компаній залишається в тіні, і як наслідок, підриває 
макроекοномічний баланс держави. 

Осοбливе значення οтримує збільшення ефективності здійснення 
податкового адміністрування як οдного з інструментів регулювання 
суспільно-економічних прοцесів. У взаємозв’язку з цим дοцільно при 
розгляді питання про надання податкових пільг викοристовувати принцип 
податкового стимулювання потенційнο дієвих інвестиційних планів, а не 
прοстο надання платниками податку права на кοристання пοдатковими 
пільгами при здійсненні кοнкретних господарських οперацій або діяльності в 
певних сектοрах державної економіки [4, с. 75-76]. 

Тому, державний фінансовий контроль за сплатою податків стає 
необхідним елементοм державного фінансового контролю підприємницької 
діяльності, оскільки, фοрмування фінансοвих ресурсів держави виконується 
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завдяки фінансοво-госпοдарській діяльності суб’єктів господарювання.  
Перевірка достовірності справляння пοдатків має мοжливість 

викοнуватися не тільки за даними бухгалтерського та податкового обліку або 
за первинними документами, а й за непрямими методами. Непрямі метοди 
перевірки використοвуються з метοю встановлення ймοвірної суми доходу, 
що підлягає οподаткуванню, і сутність її пοлягає в тοму, що для визначення 
податкових зοбов’язань платника пοдатків зіставляється рівень йοгο витрат 
на οсοбисті потреби з доходами, про які він звітує. При непрямих метοдах 
контролю об’єктами перевірки вважаються незвітні дοкументи, декларації і 
дані, οтримані з інших джерел. Такими мοжуть бути дані, отримані від 
οрганів державної влади, в тому числі митних органів, органів внутрішніх 
справ, результати зустрічних перевірοк, попередніх перевірοк, οбстежень 
приміщень і інші. 

Причинами для впрοвадження непрямих метοдів вважаються: виявлення 
пοрушень вимοг дο ведення бухгалтерського та пοдаткового οбліку, 
прецедентів ухилення, втрати або непοдання бухгалтерських документів, 
пοстійне звітування платника податків прο збитковість абο про не ведення 
госпοдарської діяльності [1].  

Тому, у прοцесі перевірки οперацій за сплатοю податку на прибуток, 
неοбхідно вирішити такі оснοвні завдання: 

– дотримання чинного законодавства у частині формування
оподатковуваного прибутку і розрахунків із бюджетом з податку на 
прибуток; 

– правильність оформлення первинних документів, виходячи з яких
нараховується податок на прибуток, визначення неоподатковуваних сум, 
податкових відрахувань і відповідних пільг з податку на прибуток; 

– правильність формування податкової бази, відсутність неправомірно
виключених статей; 

– правильність відображення заборгованості до бюджету з податку на
прибуток в обліку  звітності; 

– правильність розрахунку сум, призначених до сплати до бюджету [4, с. 77].
Отже, податок на прибутοк, будучи по своїй прирοді потужним 

фіскальним інструментοм для стимулювання вкладень і фінансοвого та 
економічного рοзвитку, перетвοрився в поле для маніпуляції. Ефективність 
роботи державного фінансового контролю за сплатою податків потребує 
подальшого вирішення поставлених завдань та удοсконалення в частині 
οрганізаційних та метοдοлогічних аспектів. 
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ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Успішність функціонування підприємства та результативність його 
діяльності значною мірою залежить від фінансового потенціалу 
підприємства, ефективності його використання, відповідності стратегії 
розвитку господарюючого суб’єкта та перспектив функціонування. Задля 
отримання відповідної і точної інформації, аналіз фінансового потенціалу на 
підприємстві має бути належним чином організований та спланований.  

Проблемам планування фінансового потенціалу підприємства 
присвячено роботи таких дослідників, як Веретенникова О.В., Гнип Н.О., 
Маслак І.О., Міценко Н.Г., Ситник Г.В, А. Г. Семенова, О. О. Єропутову,          
Т. В. Перекрест, А. В. Линенко, Н. О. Гнип, І. І. Мельник, П. В. Пузирьову.  

Оцінювання існуючого фінансового потенціалу підприємства має 
ґрунтуватися на аналізі показників його ділової активності, рентабельності, 
ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, майнового стану 
тощо.  

Для аналізу фінансового потенціалу виробництва характерні наступні 
етапи:  

- аналіз сукупності фінансових ресурсів підприємства;  
- оцінка фінансового потенціалу підприємства;  
- можливості підприємства щодо залучення та ефективного  
- управління фінансовими ресурсами;  
- забезпечення досягнення тактичних і стратегічних цілей  

підприємства [4].  
На початковому етапі досліджуються власні та залучені фінансові 

ресурси підприємства та можливості системи щодо їх ефективного 
управління для досягнення загальностратегічних цілей.  Вони складаються із 
власних та залучених фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні 
суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових 
зобов’язань, здійснення затрат із розширеного відтворення і економічного 
стимулювання працівників. Вони формуються ще до початку діяльності 
підприємства в процесі утворення статутного фонду. Далі ці кошти 
інвестуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності, 
розширення і розвитку виробництва [2, с.248-256].  
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Фінансові ресурси, що формуються на рівні підприємств, забезпечують 
можливість здійснення виробництва продукції, інвестування, формування 
оборотних коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання 
зобов'язань  перед бюджетом, фінансово-кредитною системою, 
постачальниками та працівниками, здійснення міжгосподарських розрахунків.  

Їх рух опосередковує рух матеріальних та трудових ресурсів, необхідних 
складових організації виробничого процесу.  

На формування та використання фінансових ресурсів підприємств 
впливають різноманітні чинники, які по відношенню до суб'єктів 
підприємницької діяльності доцільно поділяти на внутрішні (несистематичні) 
- пов'язані безпосередньо з діяльністю окремого підприємства та зовнішні 
(систематичні) - не пов'язані.  

До внутрішніх чинників можна віднести:  
- рівень досконалості фінансової структури підприємства (деталізація 

фінансових завдань);  
- якість організації управління фінансовими ресурсами;  
- оптимізація потоків сировини, готової продукції з метою мінімізації 

запасів та відповідних витрат;  
- вироблення оптимальної структури виробничого циклу з метою 

забезпечення найбільшої віддачі обладнання, зниження впливу сезонності 
виробництва шляхом випуску альтернативних видів продукції;  

- налагодження роботи з посередницькими організаціями, забезпечення 
зв'язку збутової стратегії із виробничою;  

- позиціонування, вибір сегментів ринку згідно виробничих 
можливостей;  

- визначення критеріїв цінової політики, позиціонування продукції в 
координатах «ціна – якість»;  

- аналіз існуючого ринку продукції;  
- якість фінансового, управлінського та податкового обліку;  
- планування дистриб'юторської мережі, планування роботи з 

контрагентами та її узгодження з фінансовим планом підприємства;  
- планування рекламної кампанії;  
- здійснення цінової політики виходячи із витрат на виробництво, пошук 

шляхів їх зниження, аналіз цін конкурентів;  
- аналіз структури витрат та шляхів її оптимізації;  
- загальна оцінка ефективності функціонування виробництва та 

узгодження його із фінансовим планом підприємства;  
- визначення критеріїв відповідності кваліфікації персоналу займаним 

посадам згідно організаційної структури, делегування повноважень, 
визначення межі відповідальності;  

- характеристика персоналу згідно організаційної структури та 
фінансового плану підприємства.  

До зовнішніх чинників слід відносити:  
- інфляцію;  
- зміну ціни на ресурси;  
- зміну політичного курсу влади;  
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- зміну правового поля;  
- стан розвитку фінансового ринку; - стан економіки в цілому.  
Усі вище перераховані чинники мають вплив на формування та 

використання фінансових ресурсів через регулювання структури та 
потужності різноманітних фінансових джерел [1].   

Структура та розмір фінансових ресурсів залежить від обсягу 
виробництва та його ефективності. Зв'язок між розміром фінансових ресурсів 
та обсягом виробництва є двояким, оскільки основним регламентуючим 
фактором збільшення обсягів виробництва є величина фінансових ресурсів, 
як і навпаки. Недостатній розмір фінансових ресурсів веде до скорочення 
обсягу виробництва та неможливості його розширення, зниження рівня 
використання виробничих потужностей, недостатнього забезпечення 
матеріальними, трудовими та іншими ресурсами і, як наслідок, до ще 
більшого скорочення фінансових ресурсів [3].  

Наступний етап йде оцінка фінансового потенціалу підприємства за 
критерієм можливості залучення додаткового капіталу. Можливості 
забезпечення реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, 
спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємства, 
залежать від інвестиційної привабливості підприємства, яка є системою 
економічних відносин між суб'єктами господарювання з приводу 
ефективного розвитку бізнесу та підтримки конкурентоспроможності за 
рахунок внутрішніх та зовнішніх інвестиційних джерел .  

Необхідність оцінки виникає саме через важливість залучення 
додаткового капіталу, через його вплив на ефективну фінансову діяльність 
підприємства. Це спричинено невідповідністю у часі між надходженнями та 
витратами, сезонністю виробництва, впровадженням інвестиційних проектів, 
які потребують значних обсягів вкладень, а також за допомогою позикових 
коштів забезпечується розширення виробничо- господарської діяльності, 
оновлення технічної бази, використання ефекту фінансового левериджу та ін.  

Отже, організація та планування фінансового потенціалу необхідна 
складова стратегічного аналізу та управління Залучення позикового капіталу 
дозволяє суттєво розширити обсяг господарської діяльності підприємства, 
забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити 
формування цільового фінансування і на цій підставі підвищити ринкову 
вартість підприємства.  
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АУДИТ ТА АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ  
ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

Економічний розвиток України залежить від ефективності 
функціонування сфер її народного господарства. Важливе значення 
приділяється капіталу як головному елементу матеріально-технічної бази 
підприємства. Ефективність використання основного капіталу залежить від 
організації, своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-
економічної інформації. У цьому зв’язку зростає роль та значення обліку як 
однієї з найважливіших функцій управління.  

Аналіз основного капіталу є невід’ємною частиною загального аналізу 
суб’єкта господарювання, оскільки основний капітал, як правило займають, 
більшу частку в майні підприємства, ніж інші необоротні активи. Тому 
аудитор при проведенні аудиторської перевірки основного капіталу витрачає 
багато часу на отримання інформації про основні засоби. В цьому аспекті 
постає актуальність аудиту основного капіталу (основних засобів) та питання 
підвищення ефективності проведення.  

Дослідженню основного капіталу та його аудиту значну увагу у своїх 
працях приділяли такі науковці, як Ф. Бутинець, Г. Давидов, Н. Дорош,  
Б. Кругляк, Л. Кулаковська, В. Савченко, Б. Усач та багато інших. 

Капітал, з одного боку, - це сукупність ресурсів, яка володіє потенціалом 
приносити економічні вигоди, а з другого – це:  

- виробничі відносини (основний та оборотний капітал);  
- відношення власності (власний та залучений капітал).  
Під капіталом розуміють і будівлі, і обладнання, і гроші, і інші 

матеріальні блага. Це блага, використання яких дозволяє збільшувати 
виробництво майбутніх благ. Інакше кажучи, капітал – це головний елемент 
виробництва який виступає в різноманітних формах [1, с. 49]. 

Аудиту підлягає, насамперед, структура капіталу господарюючого 
суб’єкта за джерелами його утворення. Джерела утворення капіталу суб’єкта 
господарювання складаються із власних і позичкових. Далі на рис. 1 нами 
представлена повна структура капіталу за джерелами його утворення 
капіталу [2, с. 476].  

Власний капітал = Активи підприємства - Зобов'язання підприємства. 
Це рівняння показує визначену на конкретну дату вартість частки 

активів підприємства, яка залишилась у власності його засновників за умови 
погашення боргів підприємств і є основним для загального визначення 
поняття власного капіталу. 
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Рисунок 1 – Структура капіталу підприємства  
за джерелами його утворення 

При формуванні основних засобів підприємств повинні враховуватись 
особливості кожного об’єкту їх складових. У кожному конкретному випадку 
такий об'єкт розглядається як закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і 
приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що 
призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений 
комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного 
призначення, для обслуговування яких використовуються загальні 
пристосування, прилади керування та єдиний фундамент. В зв’язку з цим, 
кожен предмет чи об'єкт може виконувати свої функції, а їх комплекс певну 
роботу в складі комплексу, а не самостійно. Аналіз свідчить, що згідно 
Податкового Кодексу України [4] основні засоби поділяються на 16 груп, 
кожна з яких має свої мінімально допустимі строки корисного використання. 

Оптимізація структури капіталу є одним із найбільш важливих і 
складних завдань, які вирішуються у процесі фінансового управління 
підприємством. Оптимальна структура капіталу являє собою таке 
співвідношення використання власних і позичених коштів, при якому 
забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової 
рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто 
максимізується його ринкова вартість. 
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Аналіз капіталу підприємства. Основною метою цього аналізу є 
виявлення тенденцій динаміки обсягу і складу капіталу в передплановому 
періоді, їх вплив на фінансову стійкість і ефективність використання 
капіталу. 

На першій стадії аналізу розглядається динаміка загального обсягу й 
основних складових елементів капіталу порівняно з динамікою обсягу 
виробництва і реалізації продукції; визначається співвідношення власного і 
позиченого капіталу, його тенденції; у складі позиченого капіталу вивчається 
співвідношення довго- та короткострокових фінансових зобов'язань; 
визначається розмір термінових фінансових зобов'язань та винесення причин 
протермінування. 

На другій стадії аналізу розглядається система коефіцієнтів фінансової 
стійкості підприємства, яка визначається структурою його капіталу. У 
процесі проведення такого аналізу розраховуються і вивчаються в динаміці 
такі коефіцієнти: 

а) коефіцієнт автономії; 
б) коефіцієнт фінансового леверіджу (коефіцієнт фінансування); 
в) коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності; 
г) коефіцієнт співвідношення довго- та короткострокової заборгованості. 
На третій стадії аналізу оцінюється ефективність використання окремих 

елементів капіталу в цілому. У процесі проведення такого аналізу 
розраховуються в динаміці такі показники: 

а) період обороту капіталу; 
б) коефіцієнт рентабельності власного використаного капіталу; 
в) коефіцієнт рентабельності власного капіталу; 
г) капіталовіддача; 
ґ) капіталоємність реалізації продукції. [3, с. 250]. 
Отже, поінформованість про наявність капіталу та постійний контроль 

за його ефективним використанням мають велике значення в управлінні 
виробничою діяльністю кожного підприємства. У цьому зв’язку зростає роль 
та значення аналізу як однієї з найважливіших функцій управління і визначає 
актуальність теми дослідження. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ)  являє собою сферу, метою 
функціонування якої є забезпечення умов і належного рівня життєдіяльності 
населення та функціонування міст, надання якісних послуг. Цей комплекс 
має складні технології, власні виробничі потужності, мережі інженерних 
споруд та комунікацій, які знаходяться під впливом ринкових відносин і є 
об’єктом соціального значення [3].  

Основним законодавчим елементом, який регулює відносини у сфері 
ЖКГ є Закон України «Про житлово-комунальні послуги», що визначив 
основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у 
сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми 
виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та  
обов'язки [2]. 

У сучасних умовах господарювання ЖКГ  є одним із складних об’єктів 
управління. Рівень розвитку цієї галузі господарства не повністю задовольняє 
потреби населення, матеріально-технічна база підприємств та організацій 
галузі потребує розширення і удосконалення [1]. Актуальним постає 
обумовлення напрямків реформування діяльності підприємств житлово-
комунальної галузі для покращення ефективності діяльності, використання 
резервів розвитку та сучасних можливостей і перспектив удосконалення 
функціонування цього сектору економіки в сучасних умовах зовнішнього 
оточення.  

ЖКГ складається з комплексу галузей та видів економічної діяльності, 
об’єднаних метою діяльності, власністю та підпорядкованістю. У цілому 
ЖКГ складається з двох основних галузей – житлового господарства і 
комунального господарства, які у свою чергу поділяються на підгалузі. 
Основними підгалузями ЖКГ є такі: експлуатація житлового фонду, 
централізоване водопостачання та водовідведення, комунальна 
теплоенергетика, санітарна очистка, дорожньо-мостове господарство, 
зовнішнє освітлення, ритуальні послуги, ліфтове господарство [1]. 
Законодавством України житлово-комунальні послуги визначаються, як 
результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов 
проживання й знаходження осіб у житлових та нежитлових приміщеннях, 
будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд згідно з нормативами, 
нормами, стандартами, порядками і правилами. Одночасно комунальні 
послуги розглядаються, як результат господарської діяльності, спрямованої 
на задоволення потреб фізичної або юридичної особи в забезпеченні 
холодною й гарячою водою, водовідведенням, газопостачанням та 



178 

електропостачанням, опаленням, а також вивезенням побутових відходів у 
порядку, встановленому законодавством[3] .  
  Висока соціальна значущість та монополізм галузі обумовлюють 
необхідність державного регулювання тарифів на послуги підприємств ЖКГ, 
яке здійснюється шляхом встановлення граничних рівнів рентабельності, 
обмеження зростання витрат на оплату праці, затвердження рівня тарифів 
тощо[3]. Залежно від порядку затвердження цін і тарифів житлово-
комунальні послуги поділяють на три групи:   
  1) послуги з постачання електроенергії та природного газу, тарифи на 
які затверджуються центральними органами управління;   
  2) послуги, тарифи на які затверджують органи місцевого 
самоврядування: утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, 
централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване опалення, 
прибирання, вивезення та знешкодження побутових відходів;   
  3) послуги, ціни і тарифи на які визначаються договорами сторін. 
 Неможливість відмови від житлово-комунальних послуг та монополізм 
галузі при недостатньому рівні доходів значної частини населення зумовлює 
як неможливість вибору іншого постачальника цих послуг, так і низький 
рівень їх оплати, значну заборгованість споживачів послуг, а отже, і 
складний фінансовий стан окремих підприємств ЖКГ.   
  Житлово-комунальне господарство займає третє місце за рівнем 
споживання енергоносіїв (після металургійної та хімічної промисловості). 
Особливо це стосується підгалузей тепло- та водопостачання. При цьому 
витрати енергоресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних 
послуг у 2-3 рази вищі, ніж у країнах Європейського Союзу, що обумовлено 
зношеністю та аварійним станом основних засобів галузі, застарілими 
технологіями й матеріалами. У ЖКГ на багатьох підприємствах не 
обліковують окремо витрати на збут, а у житлових організаціях здебільшого 
не обліковують окремо загальновиробничі витрати [2].  
  За весь період незалежності України в галузі накопичуються невирішені 
проблеми, що дає підстави говорити про стан системної кризи, яка щодалі 
поглиблюється. Аналіз підходів до реформування і розвитку житлово-
комунального господарства в роки незалежності України дав змогу 
сформулювати низку принципів, форм та методів управління для підвищення 
ефективності заходів реформування галузі.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  
ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ  

Видатки на оплату праці зазвичай становлять найбільшу частку 
кошторисних призначень в установах державного сектору. В установах і 
організаціях, які утримуються за рахунок коштів бюджету, видатки на оплату 
праці працівників належать до захищених видатків, тому вони мають 
виплачуватись обов’язково, а умови оплати праці є чітко унормованими. 
Зовсім непросто забезпечити повну та своєчасну виплату заробітної плати 
працівникам таких установ, тому що видатки державного сектору 
включаються до загальних видатків усіх установ відповідної відомчої 
класифікації. 

Метою даної роботи є дослідження сутності видатків на оплату праці як 
економічної категорії, основні види та нормативне регулювання виплат 
працівникам в Україні.  

Теоретичні та практичні аспекти відображення в обліку витрат на 
виплати працівникам знайшли висвітлення у наукових працях таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець,             
Б. Ф. Усач, В. М. Мурашко, В. О. Мец, В. П. Завгородній та інші. Однак, 
недостатня теоретико-методична база для відображення в бухгалтерському 
обліку витрат на виплати працівникам та практичних аспектів, що виникають 
у зв’язку із змінами правового поля зумовили об’єктивну необхідність 
подальшого дослідження. 

Керівникам у межах затвердженого фонду оплати праці надані права 
щодо встановлення працівникам посадових окладів відповідно до 
затверджених цією постановою схем посадових окладів.  Сюди входять 
надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої 
роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, 
щодо надання працівникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-
побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати 
працівника,  щодо здійснення преміювання працівників відповідно до їх 
особистого вкладу в загальні результати роботи. 

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання 
оплати праці є: Конституція України, Кодекс законів про працю, закони, 
Постанови Кабінету Міністрів України, інструкції, які затверджуються 
Міністерством статистики України. Основним нормативно-правовим актом, 
що визначає сутність та принципи оплати праці в Україні є Закон України 
«Про оплату праці». Основою організації оплати праці є тарифна система, 
яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і 
тарифно-кваліфікаційні характеристики. При тарифній системі діють дві 
форми оплати праці: погодинна і відрядна. 
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Виплати працівникам державного сектору  регулюються Національним 
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 
«Виплати працівникам» який встановлює методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій 
формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій 
звітності [1].  

Згідно з НП(С)БОДС 132 виплати працівникам включають поточні 
виплати, виплати при звільненні та інші виплати (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Різновиди виплат працівникам [1] 

Аналіз показників з праці і заробітної плати орієнтований головним 
чином на підвищення продуктивності праці, що сприяє зниженню 
собівартості  продукції, зростанню прибутку і рентабельності. 

В процесі аналізу трудових ресурсів вирішуються такі завдання: 
 аналіз забезпеченості підприємства і його підрозділів робочою силою,

її склад, стан, рух, професійний рівень; 
 аналіз використання робочого часу;
 оцінка трудомісткості продукції;
 аналіз рівня виконання норм виробітку;
 оцінка рівня продуктивності праці, фактори її зростання;

Поточні виплати 
працівникам 

Виплати при 
звільненні 

Заробітна плату за окладами та тарифами, інші 
нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований 
час (відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований 
час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають 
сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, 
у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо. 

Інші виплати 
працівникам 

Матеріальна допомога, визнається зобов'язанням у 
звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у 
цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат. 

Визнається у разі, якщо суб'єкт державного сектору має 
невідмовне зобов'язання звільнити працівника або кількох 
працівників до досягнення ними пенсійного віку або 
надавати виплати при звільненні згідно із законодавством, 
контрактом чи іншою угодою. 

Виплати працівникам 
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 виявлення резервів зростання продуктивності праці;
 оцінка впливу трудових факторів на обсяг виробництва продукції;
 аналіз складу і структури фонду оплати праці;
 оцінка співвідношення між темпом зростання продуктивності праці і

темпом зростання середньої заробітної плати. 
Основним елементом поточних виплат працівникам варто вважати 

заробітну плату. Заробітна плата для працівника є основним джерелом 
доходів, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей. Сутність 
поняття «заробітна плата» складна та багатостороння, тому розглядати її 
потрібно з різних позицій. 

По-перше, заробітна плата – це економічна категорія, що відображає 
відносини між роботодавцем та найманим працівником з приводу розподілу 
новоствореної вартості. В цьому розумінні більш доречним є поняття «оплата 
праці», яка, крім власне заробітної плати, включає і інші витрати 
роботодавця на робочу силу.  

По-друге, заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за виконану ним роботу (ст.94 КЗпП) [2]. 

По-третє, в умовах ринкової економіки заробітна плата – це елемент 
ринку праці, що складається в результаті взаємодії попиту на працю і її 
пропозиції та виражає ринкову вартість використання найманої праці. В 
цьому розумінні найчастіше вживаються усереднені показники ставок оплати 
одиниці (наприклад, людино-години) праці певної якості.  

Аудит розрахунків з оплати праці як один із прийомів перевірок відіграє 
важливу роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту 
(внутрішній аудит визначають як незалежну діяльність на підприємстві з 
перевірки й оцінки роботи цього підприємства в його інтересах; зовнішній – 
здійснюється незалежним аудитором або аудиторською фірмою на 
договірній основі. Він може бути обов’язковим – проведення якого 
регламентується чинним законодавством та добровільним – коли аудит 
проводиться з ініціативи клієнта). Це пов’язано з тим, що облік праці і 
заробітної плати є трудомістким, потребує уваги та сконцентрованості, 
оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, 
має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу.  

Основними завданнями аудиту розрахунків з оплати праці є: 
- підтвердження достовірності нарахувань та виплат робітникам та 

службовцям, відображення даних процесів в обліку; 
- з’ясування законності та повноти утримань із заробітної плати та 

інших виплат працівникам на користь підприємства, інших суб’єктів; 
- перевірка організації аналітичного обліку розрахунків з оплати праці 

та взаємозв’язку аналітичного та синтетичного обліку; 
- оцінка заходів, яких вживає адміністрація з метою своєчасного 

стягнення заборгованості працівників, є важливими джерелами інформації 
для перевірки цих питань . 
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Під час аудиту використовуються різні прийоми та методи: перерахунок, 
перегляд, оцінка фактичної наявності, зіставлення, оцінка. До методів аудиту 
відносять: фактичну перевірку, документальну перевірку, підтвердження, 
спостереження, обстеження, опитування, перевірку механічної точності, 
аналітичні тести, сканування, обстеження, спеціальну перевірку, зустрічну 
перевірку. 

Таким чином, облік виплат працівникам є дуже багатогранним 
процесом, що зародився ще в давні часи і знаходиться весь час у процесі 
розвитку. Заробітна плата як економічна категорія належить до числа 
найскладніших категорії, тому що вона є основним джерелом грошових 
доходів працівників і її величина здебільшого характеризує рівень добробуту 
всіх членів суспільства та спонукає працівників підвищувати ефективність 
виробництва, а отже, безпосередньо впливає на темпи й масштаби 
економічного розвитку країни.  
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ТРУДОВА МIГРАЦIЯ ЯК ЧИННИК  

СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНОЇ ДЕСТАБIЛIЗАЦIЇ В УКРАЇНI 
 
Одним з помітних соцiaльно-демогрaфiчних процесiв є мiгрaцiя 

нaселення. Мiгрaцiйнi процеси, формуються пiд дiєю економiчного чинника i 
сприяють перемiщенню населення iз країн з гiршою соцiально-економiчною 
становищем до країн у яких умови життя, зайнятостi та прибутку є кращими. 
Це зазвичай негативно впливає на економiку країн, з яких емiгрують 
працiвники.  

Для України це є дуже серйозною загрозою, яка пояснюється 
пiдвищенням безробiття, нестабiльнiстю економiчної та полiтичної ситуацiї 
та iншими факторами. Аналізом складу міжнародної трудової міграції 
українців, висвітленням впливу заробітчанства на розвиток економіки та 
соціальної сфери в Україні, розглядом питань формування державної 
політики, щодо трудової міграція займалися такi дослiдники, як  
Є.А. Малиновська, У.О. Хомра, О.В. Позняк, I.М. Прибиткова,  
Ш.В. Степаненко, В.Г. Чумак та iн. Не зважаючи на їхню значну наукову 
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працю, питання мiграцiї є досить актуальними, особливо в умовах зменшення 
кiлькостi та якостi людського капiталу. 

Ніхто і ніколи не мігрує туди, де йому буде «гірше», а тільки туди, де, як 
йому уявляється, буде «краще». Мiграцiя в державi постiйно збiльшується. В 
середньому щороку понад 5 мiльйонiв людей працюють за кордоном. Iснує 
помiтне збiльшення не тiльки з мiст, але i з сiл. Так, зовнiшню трудову 
мiграцiю України характеризують такi данi: – трудовi мiграцiї бiльш 
поширенi серед чоловiкiв (65%) нiж жiнок (35%) при цьому рiвень участi 
сiльського населення у трудових мiграцiях у 2,9 рази вищий вiд мiського: до 
мiграцiй залучено 6,3% економiчно активного сiльського населення, тодi як у 
мiстах лише 2,2% мiських мешканцiв. За даними Нацiональної академiї наук 
України, 12% українських домогосподарств мають принаймнi одного члена 
сiм’ї, який працював за кордоном [1]. 

У 2018р. за даними дослiджень соцiологiчної групи “Рейтинг” (Рисунок 
1), яка опитала 1200 респондентiв у всiх куточках країни було встановлено 
що найбiльшими країнами, куди мiгрують українцi є: Росiйська Федерацiя 
(33%), Польща (19%), Iталiя (13%) та Чеська Республiка (12%). Серед iнших 
країн, куди спрямованi потоки трудових мiграцiй є: Iспанiя (4,5%), 
Нiмеччина (2%), Угорщина (2%), Португалiя та Бiлорусь (по 1%). Iснують 
суттєвi вiдмiнностi в напрямках зовнiшнiх трудових мiграцiй чоловiкiв та 
жiнок. До основних видів дiяльностi українських працiвникiв-мiгрантiв 
належать будiвництво (45%), дiяльнiсть домашнiх господарств (18%), 
сiльське господарство (11%), торгiвля (9%) [2]. 

Згiдно з висновками дослiдникiв, якi ґрунтуються на економiко-
математичному моделюваннi, без переказiв Україна втратила б 7,1% 
економiчного потенцiалу. Споживання б зменшилося на 18%, а доходи 
домогосподарства – на 14-21%. Разом iз тим, з мiграцiєю пов’язанi i певнi 
ризики для розвитку. Вона призводить до втрат населення у найбiльш 
активному вiцi, що мають високий освiтнiй рiвень, сприяє зменшенню 
народжуваностi, прискоренню старiння населення [3]. 

Цiлеспрямовану дiяльнiсть країни щодо спостереження, регулювання i 
контролю здiйснює мiграцiйна полiтика, тобто система заходiв, ресурсiв та 
механiзмiв, завдяки яким держава i суспiльство цiлеспрямовано впливають 
на соцiальнi перемiщення та соцiальну мобiльнiсть населення. Для 
полiпшення законодавчої бази необхiдно розробити новi законопроекти, якi б 
вирiшували питання мiграцiйних процесiв, посилювали вiдповiдальнiсть за 
порушення законодавства, визначали б порядок використання iноземної 
робочої сили з метою захисту нацiонального ринку працi [4]. 
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Рисунок 1 – Країни, куди найбiльше мiгрують українцi за 
дослiдженням соцiологiчної групи “Рейтинг” 2018р. [2]. 

 
До основних мотивiв виїзду громадян за кордон з метою 

працевлаштування вiдносять [5; 3]: 
1) полiпшення житлових умов та задоволення життєвих потреб; 
2) заробiток коштiв для сплати навчання дiтей; 
3) отримання дозволу на постiйне проживання в iншiй країнi; 
4) розширення фахового досвiду. 
Мiграцiя в Українi має як i позивнi, так i негативнi сторони. До 

негативних наслiдкiв ми можемо вiднести: 
1) мiграцiю освiчених людей, студентiв, що приносить збитки державi; 
2) бiльш повiльнi темпи розвитку науково-технiчного прогресу у зв’язку 

з iнтелектуальною мiграцiєю українських вчених за кордон; 
3) зростання полiтичних та економiчних звинувачень проти нашої 

держави у зв’язку зi зростанням нелегальної мiграцiї українських робiтникiв; 
4) працевлаштування на низькооплачуванiй, напруженiй роботi з 

шкiдливими умовами працi.  
Соцiологи дiйшли висновку, що велика кiлькiсть українцiв виїжджають 

за кордон на постiйне проживання. Особливо це притаманно тим, хто вже 
мав досвiд трудової мiграцiї. До того ж все частiше українцi залучають до  
виїзду за кордон своїх дiтей [6].  

Проте можна вiдзначити позитивнi моменти у трудових мiграцiйних 
процесах:   

1) часткове вирiшення проблеми безробiття;  
2) пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв;  
3) накопичуючи капiтал за рахунок працi за кордоном, громадяни 

розширяють власний бiзнес в Українi;  
4) поява стимулу до зростання деяких сфер виробництва;  
5) збiльшення валютних надходжень через перекази емiгрантiв. 
Пiдсумувавши вище сказане, ми робимо висновок, що для України 

надзвичайно важливо зберегти свiй людський, науковий та освiтнiй 
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потенцiал. Для зменшення емiграцiї в Українi (особливо незаконної) 
необхiдна система заходiв, яка матиме чiтке внутрiшнє та зовнiшнє 
спрямування. До них належать заходи з подолання макроекономiчної 
нестабiльностi, створення нових робочих мiсць, розширення iноземних 
iнвестицiй, розвитку сiльських територiй, пiдтримки малих i середнiх 
пiдприємств, полiпшення соцiальних умов життя. 

Мiграцiйна полiтика повинна бути розроблена спiльно зі стратегiєю 
соцiально-економiчного розвитку країни на основi системного та 
комплексного пiдходу до створення привабливого iнвестицiйного клiмату, 
вiдновлення довiри до влади та забезпечення високого рiвня життя. Зовнiшнi 
заходи мають забезпечити цивiлiзовану форму виїзду працiвникiв за кордон, 
а також можливiсть вiльного повернення з-за кордону, ввезення валюти, а 
також гарантії нашим спiввiтчизникам щодо захисту своїх трудових прав за 
кордоном. 
Список використаних джерел: 

1. Вишневська О. А. Сучасна мiжнародна трудова мiграцiя та державна
мiграцiйна полiтика. 87 – 91 с. 

2. Державна служба статистики України. Офiцiйний веб-сайт.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:  http://www.ukrstat.gоv.ua/ 

3. Мiграцiя в Українi цифри та факти, 2017р. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://iоm.оrg.ua/sites/default/files/ukr_ff_f.pdf  

4. Мiграцiя як чинник розвитку в Українi [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : 

http://www.iоm.оrg.ua/sites/default/files/mоm_migraciya_yak_chynnyk_rоzv
ytku_v_ukrayini.pdf. 

5. Малиновська О. А. Трудова мiграцiя: соцiальнi наслiдки та шляхи
реагування . – К. : НIСД, 2011. – 40 с. 

6. Хомра О.У. Мiгранти України в соцiально-економiчному вимiрi.
Стратегiчна панорама. – 2005. – №3. – С.171–179. 

Мудла Владислав 
Науковий керiвник: Лобачева I.Ф., к.пед.н., доцент 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ АНАЛIЗУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Бюджетнi установи фiнансуються за рахунок коштiв державного та 
мiсцевого бюджетiв, якi надходять їм безповоротно, окрiм цього вони 
працюють для задоволення соцiальних, культурних та iнших потреб 
суспiльства, а не задля отримання прибутку. Ефективне iснування економiки 
країни неможливе без рацiонального використання державних коштiв. Тому 
дедалi бiльшої важливостi набувають питання вивчення та оцiнки бюджетних 
установ. Однiєю з основних функцiй управлiння на сьогоднiшнiй час стає 
аналiз. Вiн займає таке ж важливе мiсце як планування, органiзацiя, облiк та 
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контроль. Аналiз — метод дослiдження, суть якого полягає в тому, щоб 
вiдокремити об’єкт дослiдження вiд його складових частин. Перехiд до 
ринкової економiки призвiв до реформування бухгалтерського облiку в 
Українi з видiленням фiнансового та управлiнського, введення нового плану 
рахункiв та формування фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог 
нацiональних та мiжнародних стандартiв. Це, в свою чергу, призводить до 
здiйснення фiнансового аналiзу за методологiчними пiдходами, 
притаманними ринковiй економiцi [1, с. 331]. 

Сьогоднi для суб’єктiв державного сектору аналiз фiнансової звiтностi 
зазвичай зводиться до контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 
Водночас найбiльш актуальне питання про ефективнiсть витрачання 
бюджетних коштiв, видiлених на фiнансування дiяльностi суб’єкта 
державного сектору, часто залишається без обґрунтованої вiдповiдi. 
Актуальностi дослiдження цiй темi також додає досi не завершений процес 
модернiзацiї бухгалтерського облiку та перехiд на нацiональнi положення 
(стандарти) бухгалтерського облiку в державному секторi, в результатi якого 
з 2017 р. суттєво змiнюється склад та змiст фiнансової звiтностi суб’єктiв 
державного сектору. 

Питанням аналiзу фiнансової звiтностi бюджетних установ присвяченi 
працi вчених  Л. Штимлера, Л.Г. Керманської, Л.Г. Ловiнської, С.В. Свiрка, 
Н.I. Чечулiної, М.I. Карлiна та iн. 

Мета роботи полягає у дослiдженнi теоретичних основ аналiзу звiтностi 
бюджетних установ з визначенням напрямкiв її вдосконалення  

Бюджетна установа згiдно з Бюджетним кодексом України — це орган, 
установа або органiзацiя, визначена Конституцiєю України, а також установа 
або органiзацiя, створена в установленому порядку органами державної 
влади, чи органами мiсцевого самоврядування, яка повнiстю утримується за 
рахунок вiдповiдно державного бюджету чи мiсцевих бюджетiв. Бюджетнi 
установи є неприбутковими. У процесi функцiонування бюджетних установ 
та органiзацiй виникає потiк рiзнобiчної iнформацiї про їх дiяльнiсть, 
включаючи тi чи iншi види облiку. Перехiд України до ринкових умов 
господарювання вимагає такої органiзацiї облiку, яка б забезпечувала 
учасникiв ринку необхiдною бухгалтерською iнформацiєю, дозволяла 
власнику мати достовiрнi данi про власний майновий i фiнансовий стан, 
результати дiяльностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. Одночасно з 
внутрiшньою потребою та вимогами управлiння створюється великий пласт 
зовнiшньої статистичної, податкової звiтностi, важливе мiсце в якiй посiдає 
бухгалтерська звiтнiсть. Складання звiтностi завершує повний цикл 
бухгалтерської обробки даних, якi накопичуються в облiкових регiстрах — 
специфiчних матерiальних носiях бухгалтерської iнформацiї (картки, 
меморiальнi ордери, Книга-журнал Головна). [4, с. 23] 

Фiнансовi звiти характеризують фiнансовий та майновий стан 
бюджетної установи та вiдображають результати їх дiяльностi. Бюджетна 
звiтнiсть мiстить iнформацiю про стан та виконання бюджету бюджетної 
установи за звiтний перiод, про наявнiсть бюджетної заборгованостi рух 
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необоротних активiв та запасiв, iншу довiдкову iнформацiю. Метою 
складання фiнансових та бюджетних звiтiв є надання користувачам повної, 
правдивої та об’єктивної iнформацiї про фiнансовий та майновий стан 
бюджетної установи, результати господарської дiяльностi та виконання 
кошторисiв за звiтнiй перiод. 

Пiд час аналiзу фiнансової звiтностi суб’єктiв державного сектору 
застосовують рiзнi пiдходи:  

1) порiвняння абсолютних вартiсних показникiв доходiв та видаткiв,
затверджених кошторисами установи та фактично понесених; 

2) розрахунок наявних показникiв та коефiцiєнтiв для оцiнки
фiнансового стану бюджетної установи;  

3) адаптацiя наявних показникiв та коефiцiєнтiв для їх використання пiд
час аналiзу фiнансової звiтностi та фiнансового стану суб’єкта державного 
сектору;  

4) розробка специфiчних показникiв та коефiцiєнтiв для аналiзу й оцiнки
фiнансового стану суб’єкта державного сектору;  

5) розробка показникiв i коефiцiєнтiв для аналiзу ефективностi
дiяльностi бюджетних установ у сферi медицини, спорту, культури тощо. 
Кожному з наведених пiдходiв властивi свої переваги та недолiки. 

Пiд час порiвняння вартiсних показникiв звiтностi за рiзнi перiоди 
важливим є врахування впливу iнфляцiї та цiнового фактору на показники, 
якi аналiзують. Важливим аспектом пiд час розрахунку коефiцiєнтiв для 
аналiзу фiнансової звiтностi й оцiнки фiнансового стану установи є 
визначення й обґрунтування їх нормативних значень. Очевидно, що прийнятi 
нормативи для комерцiйних пiдприємств не можуть однозначно 
застосовувати для бюджетних установ. Тодi пiд час оцiнки результатiв 
аналiзу особливо важливим є порiвняння показникiв установи в динамiцi та 
порiвняння з показниками iнших установ. До переваг аналiзу фiнансової 
звiтностi за допомогою коефiцiєнтiв можна вiднести: зростання 
оперативностi аналiзу; зниження витратностi прийняття управлiнських 
рiшень суб’єктами державного сектору; розширення можливостi порiвняння 
показникiв дiяльностi рiзних суб’єктiв державного сектору [3, с. 76]. 

Загалом пiд час проведення аналiзу та оцiнки фiнансового стану 
розраховуються показники лiквiдностi, платоспроможностi, фiнансової 
стiйкостi, аналiзується дебiторська та кредиторська заборгованiсть, а також 
оцiнюються результати дiяльностi суб’єкта господарювання. Оцiнка 
фiнансової стiйкостi бюджетних установ — це той напрям економiчного 
аналiзу, який особливо потребує подальших дослiджень та розробки 
вiдповiдних механiзмiв. Одним iз найбiльш проблемних i важливих напрямiв 
дослiджень особливостей аналiзу суб’єктiв державного сектору залишається 
оцiнка результату та визначення ефективностi їх дiяльностi. На вiдмiну вiд 
комерцiйного пiдприємства, де величина прибутку та рентабельностi можуть 
бути мiрилом результату дiяльностi, в бюджетних установах цi показники не 
можуть використовувати, оскiльки такi установи є неприбутковими 
органiзацiями. Проте, одним iз важливих показникiв результату дiяльностi 
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бюджетних установ є профiцит (або дефiцит) коштiв за звiтний перiод, який 
розраховується за наступною формулою: 

             Профiцит/Дефiцит = Доп + Дноп – Воп – Вноп, (1) 

де Доп — доходи вiд обмiнних операцiй; 
Дноп — доходи вiд необмiнних операцiй; 
Воп — витрати за обмiнними операцiями; 
Вноп  — витрати за обмiнними операцiями. 
Вище наведена формула представляє собою адитивну модель 

факторного аналiзу, тому за допомогою методу ланцюгових пiдстановок 
можемо розрахувати вплив кожного її елемента на профiцит (або дефiцит) 
коштiв установи. Спосiб ланцюгових пiдстановок є найбiльш унiверсальним. 
Вiн використовується для розрахунку впливу факторiв у всiх типах 
детермiнованих факторних моделей: адитивних, мультиплiкативних, кратних 
i змiшаних (комбiнованих). Цей спосiб дозволяє визначити вплив окремих 
факторiв на змiну величини результативного показника шляхом поступової 
замiни базисної величини кожного факторного показника в обсязi 
результативного показника на фактичну у звiтному перiодi. З цiєю цiллю 
визначають ряд умовних величин результативного показника, якi враховують 
змiни одного, потiм двох, трьох i т.д. факторiв, припускаючи, що решта не 
змiнюються. Порiвняння величини результативного показника до i пiсля 
змiни рiвня того чи iншого фактора, дозволяє елiмiнуватись вiд впливу всiх 
факторiв, крiм одного, i визначити дiю останнього на прирiст 
результативного показника. Переваги даного способу: унiверсальнiсть 
застосування, простота розрахункiв, що й обумовлює його часте 
застосування. Недолiк методу полягає в тому, що, в залежностi вiд обраного 
порядку замiни факторiв, результати факторного розкладання мають рiзнi 
значення [2, с. 769]. 

Отже, ефективне iснування економiки країни неможливе без 
рацiонального використання державних коштiв, тому здiйснення аналiзу 
фiнансової звiтностi бюджетних установ є важливим iнструментом для  
оцiнки результатiв та визначення ефективностi їх дiяльностi, проте, дане 
питання потребує подальших дослiджень. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО 
 ОБЛІКУ ОПЕРАІЙНИХ ДОХОДІВ 

 Категорії витрат, доходів характерні для всіх суб’єктів господарювання 
незалежно від їхнього виду діяльності, форми власності, розміру. Витрати та 
доходи впливають прямо й опосередковано практично на всі площини 
функціонування фірми, визначаючи її політику ціноутворення, обсяги 
виробництва, розмір прибутку, показники фінансового стану, 
конкурентоспроможність продукції та підприємства загалом, ефективність 
управління компанією тощо. Загалом витрати та доходи віддзеркалюють ціну 
усіх залучених підприємством економічних ресурсів і, отже, просто 
характеризують ефективність його діяльності [3]. 

   Теоретичні основи та методичні положення обліку операційних 
доходів підприємства досліджено в роботах провідних науковців, зокрема: 
Воловик Ф.Ф.Маренич Т. Г. Прохар Н.В. Кудряшов В. П.   Сльозко Т. М та 
інші. 

 Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю [2].  

 Виходячи з визначення операційної діяльності, можна стверджувати, 
що доходи від операційної діяльності становлять основну питому вагу в 
складі валових доходів більшості підприємств будь-якої галузі сфер 
виробництва та надання послуг. 

Доходи від операційної діяльності – це доходи (виручка) від реалізації 
продукції та інші операційні доходи. Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) – це загальний дохід, виручка від реалізації продукції 
без урахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих 
податків. Інші операційні доходи включають усі доходи від операційної 
діяльності, крім доходу від реалізації продукції. 

 До них, зокрема, відносять: доходи від реалізації іноземної валюти; 
доходи від продажу оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи, 
одержані від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової 
різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, 
неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів; доходи 
від списання кредиторської заборгованості; відшкоду- вання раніше списаних 
активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних 
грантів і субсидій, інші доходи [1]. 

Доходи від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)             
визначаються в разі наявності всіх наведених нижче умов:  

 - покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності     на 
продукцію (товар, інший актив);  
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 - підприємство не здійснює надалі управління й контроль за 
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);     

 - сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена. 
 Доходи, як і витрати, входять до складу об’єктів бухгалтерського 

обліку. Для визначення моменту визнання доходу потрібно знати 
економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. 
Категорії витрат, доходів характерні для всіх суб’єктів господарювання 
незалежно від їхнього виду діяльності, форми власності, розміру.  

Витрати та доходи впливають прямо й опосередковано практично на всі 
площини функціонування фірми, визначаючи її політику ціноутворення, 
обсяги виробництва, розмір прибутку, показники фінансового стану, 
конкурентоспроможність продукції та підприємства загалом, ефективність 
управління компанією тощо. Загалом витрати та доходи віддзеркалюють ціну 
усіх залучених підприємством економічних ресурсів і, отже, просто 
характеризують ефективність його діяльності [5]. 

Ефективне управління господарською діяльністю підприємства 
передбачає створення належного інформаційного забезпечення, що є 
об’єктивною основою під час формування якісної системи управління, 
спрямованої на досягнення стабільного фінансового стану. Одним із 
ключових показників підприємства, що визначає ефективність його 
діяльності, є фінансовий результат, адже фінансові результати є основою для 
інвестиційного розвитку підприємства, розширення його діяльності та 
забезпечення досить вигідного місця серед конкурентів відповідної галузі. 

Беззаперечно, що в пріоритеті діяльність управлінського персоналу 
повинна бути спрямована на генерування достовірної та об’єктивної 
інформації щодо формування фінансових результатів не тільки у цілому по 
підприємству, а спрямована передусім на формування їх за різними видами 
діяльності. На основі отриманих результатів підприємство має можливість 
спланувати свою подальшу діяльність, визначивши при цьому свої переваги 
та недоліки. 

Особливої актуальності набуває дослідження закономірностей 
формування й обліку фінансових результатів на підприємствах відповідно до 
Міжнародних і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Ураховуючи, один із принципів бухгалтерського обліку – 
автоматичність, поділ фінансових результатів за способом використання 
дасть змогу розділити прибуток, який використовується для розвитку 
підприємства, та економічну вигоду власника[6]. 

Необхідно під час розподілу прибутку формувати не тільки резервний 
капітал, виплату дивідендів, а й формувати фонди розвитку та матеріального 
заохочення, за рахунок яких будуть нараховуватися витрати, які доцільно 
включати до попередніх періодів (премії за результатами роботи за рік, 
виплати, допомога, разові та заохочувальні премії) за рахунок коштів фонду 
заохочення, створеного за рахунок розподілу прибутку, а не включати до 
витрат періоду, а саме операційних витрат, а також дадуть можливість 
розвитку діяльності в наступних періодах (створення фонду розвитку тощо). 
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Аналітичний облік доходів від реалізації необхідно організовувати за 
видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/ або 
іншими напрямами, визначеними підприємством 

Розрізи аналітичного обліку інших операційних доходів, доходів від 
фінансової та інвестиційної діяльності визначаються залежно від видів 
доходів. 

Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером, 
видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямами, визначеними 
підприємством. Підприємство може самостійно розробляти додаткові 
субрахунки та аналітичні рахунки, відповідно до специфіки діяльності, 
конкретних потреб, завдань управління і контролю. Таким чином, виникне 
можливість більш достовірного розподілу фінансових результатів та 
ефективного управління підприємством. [7]. 

Охарактеризовано витрати і доходи операційної діяльності, фінансової 
діяльності, іншої та надзвичайної діяльності. Окреслено основні завдання 
організації бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів 
діяльності. Передбачено основні питання методичного характеру в 
положенні про облікову політику будь - якого підприємства.  

Визначено об’єкти облікової політики, документування господарських 
операцій, узагальнення інформації у відповідних облікових регістрах та їх 
відображення у звітності. Запропоновано модель формування фінансових 
результатів. 

Організацію аналітичного обліку витрат, доходів і фінансових 
результатів пропонується здійснювати за кожним їх видом згідно з 
рахунками, аналітичний облік загальновиробничих витрат, адміністративних 
витрат, витрат на збут, інших операційних, фінансових витрат, інших та 
надзвичайних витрат організовувати за їх статтями, зокрема. Подальші 
дослідження слід продовжувати і поглиблювати, щоб оптимізувати процес 
організації обліку, тим самим впливаючи на величину фінансового 
результату суб’єкта господарювання. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УТИЛІЗУВАННЯ  
СМІТТЄВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ 

Актуальність досліджуваної проблеми є в тому, що весь світ 
розвивається в науко-технічному прогресі, Україна не є виключенням. Такий 
розвиток призводить до збільшення шкідливих викидів у навколишнє 
середовище, на даний час Україна знаходиться в стані екологічної кризи. 
Згідно з даними про викиди небезпечних відходів в країні до екосистеми, їх 
кількість перевищує загально прийняті норми, це у свою чергу призводить до 
різкого зменшення біорізноманіття, виснаження земельних угідь та низький 
рівень екологічної свідомості населення. 

 У сучасному суспільстві розв’язання екологічних проблем має чи не 
найбільший пріоритет, Україна ж тривалий час нехтувала ними, 
недооцінюючи їх значущість для сталого розвитку держави й людства в 
цілому. Дослідженням цієї проблеми займалися такі науковці, як:  
О.П. Циганкова, К.Д. Бригінець, А.М. Касимов, І.Л. Абалкіна, І.О. Моткін, 
С.С. Куркуленко, Л.Д. Курняк та багато інших. 

Метою дослідження є висвітлення та аналіз утворення й утилізування 
відходів на території Україні та визначення кількості сміття, що залишається 
не обробленим. 

Нині в країні знаходиться 4 сміттєспалювальних заводи: у Києві, 
Дніпропетровську, Харкові та окупованому Севастополі. Але працює з них 
лише київський завод "Енергія". Сміття нікуди подіти, адже воно 
розпадатиметься сотні років. І навіть якщо розпочати його сортувати та 
переробляти, величезні території родючих земель відновляться не швидше, 
ніж через 300 років [1]. 

У середньому, щороку Україна продукує близько 17 млн. тонн сміття 
(побутового і промислового). На жаль, лише 5% із цього обсягу потрапляє в 
перероблювання. Решта 95% потрапляє на звалища (законні та незаконні), 
площа яких не може не вражати [3].  
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Згідно з даними Державного комітету статистики за період 2014-2017 
років, щодо утворення сміття та відповідних дій з ними, тобто утилізування, 
спалення, видалення у спеціально відведені місця чи об’єкти та загальний 
обсяг підходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально відведених 
місцях чи об’єктах, можна підсумувати яка кількість відходів 
перероблюється, а яка залишається на звалищах.  

За 4 роки було утворено 1 329 192,1 тис. т. сміття, з них 386 430,4 тис. т, 
утилізовано – 4 249,8 тис. т, спалено – 4 249,8 тис. т, видалено у спеціально 
відведені місця чи об’єкти – 683 174,1 тис. т, залишок сміття за 4 роки – 
255 338 тис. т. (табл. 1). 

Таблиця 1 – Утворення та поводження з відходами [2]. 
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2014 355 000,4 109 280,1 944,7 203 698,0 41 077,6 12 205 388,8 

2015 312 267,6 92 463,7 1134,7 152 295,0 66 374,2 12 505 915,8 

2016 295 870,1 84 630,3 1106,1 157 379,3 52 754,4 12 393 923,1 

2017 366 054,0 100 056,3 1064,3 169 801,6 95 131,8 12 442 168,6 

Разом 1 329 192,1 386 430,4 4 249,8 683 174,1 255 338 49 547 396,3 

Для кращого розуміння цих даних, було підраховано структуру та 
динаміку утворення та накопичення відходів за формулами: 

ПИТОМА	ВАГА частина	сукупності

вся	сукупність	
100%      (1) 

ДИНАМІКА фактичні	дані	за	звітний	період	

фактичні	дані	за	минулий	період
100% (2) 

У таблиці 2 відтворено кількість нагромадженого сміття, яке з кожним 
роком зростає, крім 2014 та 2016 року, там відбувається зниження, а 
утворення відходів коливається: у 2015 та 2016 років відбувся зменшення, а 
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вже у 2017 відбулося зростання. Не звертаючи увагу на зменшення кількості 
утворення відходів, їх накопичення збільшується, що призводить до 
утворення нових або розширення старих сміттєвих звалищ, оскільки 
більшість відходів залишається не переробленими.  

Таблиця 2 – Структура утворених та накопичених відходів в Україні 

Роки 
Структура накопиченого 

сміття за рік, % 
Структура утвореного 

сміття, % 
2014 16,1 26,7
2015 26,0 23,5
2016 20,7 22,3
2017 37,2 27,5

На рисунку 1, зображено коливання динаміки в утворенні та 
накопиченні сміттєвих відходів, що відтворені у відсотковому 
співвідношенні. За 2015 та 2017 років накопичення відходів перевищує його 
утворення на 73,8% і 56,6% відповідно. У 2016 році ця картина, де що 
змінилась.  

Рисунок 1 – Динаміка утворення та накопичення сміття в Україні 

Отже, одними з головних причин великої кількості відходів є низький 
рівень технології виробництва, що не спрямований на зменшення викидів 
шкідливих речовин в навколишнє природне середовище та низька 
зацікавленість промислових підприємств у зміні теперішньої екологічної 
ситуації та низький відсоток сортування сміття населенням, що утруднює 
його сортування та перероблювання. Це наслідок низького рівня 
стимулювання з боку держави та екологічної свідомості населення. Для 
покращення екологічного стану в країні потрібно відновити роботу трьох 
інших заводі по перероблюванню сміттєвих відходів, заохотити підприємств 
до перероблення своїх виробничих відходів та населення до сортування 
сміття. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КЕРУВАННІ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

В сучасному розвитку ринкового середовища, підприємства все частіше 
зустрічаються із не звичними проблемами й завданнями, а їх вирішення 
потребують нових ідей, які не є характерними для практики та не можуть 
бути вирішені за допомогою використовуваних методів. У таких умовах 
ризик прийняття неоптимальних управлінських рішень підвищується. 
Виконання управлінських дій характеризується необхідністю формування та 
обробки інформації, яку в межах розв’язання управлінських проблем слід 
розглядати як інформаційне забезпечення [1, ст. 7].  

Задля ефективного функціонування будь-якого підприємства, потрібна 
інформація про надходження та вибуття, наявність основних засобів, 
кінцевий підсумок виконаних робіт, доступні кошти та заборгованості, та 
багато іншого [2]. 

Об’єднує та узагальнює все це система бухгалтерського обліку. 
Система бухгалтерського обліку – це основна інформаційна система 

підприємства, яка призначена:  
1) для формування внутрішніх звітів: для цілей періодичного

планування, контролю та оцінки, при прийнятті рішень у нестандартних 
ситуаціях та виборі політики фірми;  

2) для зовнішніх звітів акціонерам, державним органам та іншим
контрагентам підприємства при прийнятті інвестиційних рішень, контролі за 
правильністю розрахунку податків тощо [3]. 

Сам, бухгалтерський облік – це неперервний процес виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, формування звітності, 
зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 
внутрішнім користувачам для прийняття подальших рішень [1]. 

Для точного формування результатів діяльності підприємства потрібно 
організувати бухгалтерський облік, тобто здійснити комплекс заходів 
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керівництвом підприємства, спрямованих на створення раціональної системи 
бухгалтерського обліку та ведення його відповідно до діючих вимог і 
завдань. 

Для організування системи управління бухгалтерський облік 
розглядається як процес ідентифікації суттєвої фінансової та несуттєвої 
інформації, її вимірювання та передачу користувачам, що дозволяє їм 
здійснювати обґрунтовані судження і приймати управлінські рішення, які є 
більш раціональні у певній ситуації [1]. 

У загальному, бухгалтерський облік формує систему знань з підготовки 
облікової інформації, для користувачів, що на їх основі приймають 
управлінські рішення на всіх рівнях управління підприємством та є 
обґрунтованою [4]. 

Облік застосовується в усіх різновидах підприємницької діяльності – це 
виробничій, комерційній, грошово-кредитній, банківській, страховій, в усіх 
галузях і підгалузях господарювання – промисловості, сільському 
господарстві тощо. Залежно від виду діяльності в бухгалтерському обліку 
застосовуються певні особливості, що притаманні тій чи іншій діяльності. 
Зауважу, що вихідні положення бухгалтерського обліку є єдиними 
(спільними) для всіх видів діяльності й в усіх галузей господарювання [2]. 

Будь-яке пiдприємство має сплачувати податки до державного бюджету. 
Бухгалтерський облік вираховує, яку суму не обхідно сплатити, формуючи 
фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності. Це у свою чергу 
полегшую роботу керівництву, звільняючи їх від необхідності власноруч 
вираховувати та підбивати підсумки виконаних робіт [5]. 

Однією із головних складових бухгалтерського обліку, яким 
користуються підприємства, організації й інші юридичні особи незалежно від 
форм власності (за винятком бюджетних установ), є «Положення стандартів 
бухгалтерського обліку». Положення роз'яснює правила формування в облiку 
інформації про операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з 
використанням інструментів власного капіталу і коштів (інших активів [6]. 

Отже, бухгалтерський облік займає на підприємстві одне з провідних 
місць. Тому, що саме за допомогою результатів своєї діяльності він подає 
відповідні звітності керівництву та державі, що дають повну інформацію про 
економічний стан на підприємстві, його економічні та платіжні можливості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА ОБЛІКУ 
 ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ  

 
Проведення інвентаризації є обов’язковим процесом на будь-якому 

підприємстві. Адже інвентаризація – це перевірка і документальне 
підтвердження наявності та стану матеріальних та інших цінностей, 
основних засобів та вкладень підприємства, розрахунків і зобов'язань, звірка 
фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку, врегулювання 
виявлених різниць та відображення результатів інвентаризації в обліку. Її 
проводять з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності підприємства [3]. 

Порядок проведення інвентаризації готівки, грошових коштів та їх 
еквівалентів, бланків суворої звітності визначений пунктом 6 розділу ІІІ 
наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження положення про 
інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014р. №879. 

Інвентаризація грошових коштів проводиться перед складанням річної 
фінансової звітності до дати балансу в період двох місяців (тобто з 31 жовтня 
до 31 грудня) (п. 10 розділу 1 Наказу №879). 

Всі наявні грошові кошти, готівка, цінні папери, грошові документи і 
бланки суворої звітності встановлюються інвентаризацією та оформлюються 
актом інвентаризації [1]. 

Інвентаризація готівки в касах підприємства проводиться відповідно до 
Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, 
затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2017 року №148 [2]. 

В інвентаризаційному акті наявності готівки вказуються фактичний 
залишок та залишок за даними обліку і визначається результат 
інвентаризації. 
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Якщо на підприємстві наявна готівка в іноземній валюті, то відомості 
про неї вносяться до акта інвентаризації, де зазначається назва і сума 
іноземної валюти, курс НБУ на початок робочого дня інвентаризації, сума 
іноземної валюти в перерахунку на грошову одиницю України. 

Інвентаризацію готівки в касі підприємства проводять у такій 
послідовності: 

1. Касир надає розписку про те, що всі документи здані в
бухгалтерію, усі грошові кошти, що надійшли, повністю оприбутковані, а ті, 
що вибули, – списані як витрати. 

2. Проводиться підрахунок комісією фактичної наявності у касі
грошових коштів. Покупюрно перераховується вся готівка. 

3. Перевіряється правильність оприбуткування і списання грошових
коштів, а також оформлення касових документів, а саме: 

5. Касової книги
6. Прибуткових і видаткових касових ордерів
7. Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів
8. Реєстрів депонованої заробітної плати
9. Книги обліку виданих і прийнятих старшим касиром грошей.
4. Проводиться зіставлення фактичної наявності грошових коштів з

даними бухгалтерського обліку. Якщо підприємство застосовує РРО, 
фактичну суму готівки звіряють із сумою, вказаною в денному Х-звіті РРО. 
Фактична сума готівки повинна збігатися із сумою, що відображена в 
бухгалтерському обліку і підтверджена касовими документами [4]. 

Якщо готівки в касі більше, ніж значиться в обліку, – це надлишок 
коштів. Надлишок оприбутковують у касі і зараховують у дохід 
підприємства. 

Якщо фактична сума готівки менша за облікову – це нестача, яку має 
погасити матеріально-відповідальна особа. Той, хто працює з готівкою 
автоматично стає матеріально-відповідальною особою в разі її лишку або 
нестачі, про це особі повідомляється одразу і вона свідомо несе 
відповідальність за збереження готівкових коштів. 

Основними проблемами в обліку грошових коштів є: своєчасне і 
правильне відображення інформації про рух грошових коштів у фінансовій 
звітності; чіткий контроль за процесами збереження та використання 
грошових коштів.  

Для повноти відображення інформації про грошові кошти, вони мають 
своєчасно оприбутковуватись, а також правильно відображатись у фінансовій 
звітності. Адже за несвоєчасне оприбуткування на підприємство 
накладаються штрафні санкції. Організація обліку інвентаризації грошових 
коштів та відображення її результатів є трудомістким процесом, оскільки 
помилки не допускаються. Процес обліку грошових коштів потребує 
правильного здійснення і відображення всіх етапів їх руху, починаючи з 
нормативно-правових вимог, заповнення первинних документів, 
узагальнення та систематизації інформації в облікових регістрах та 
завершуючи складанням звітності. 
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Також, особливу увагу на будь-якому підприємстві виділяють контролю 
за процесами збереження та використання грошових коштів. Адже контроль 
за цими процесами дозволяє зменшити масштаби використання готівки 
підприємствами і організаціями,  тим самим обмежить роль готівкового обігу 
як засобу приховування доходів. 

Інвентаризація грошових коштів є невід’ємною частиною ведення 
обліку на будь-якому підприємстві. Завдяки інвентаризації ми можемо 
контролювати не тільки суми готівки, виявляючи надлишки або нестачі, а й 
контролювати дотримання ведення касових документів, правильність їх 
складання та заповнення. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Особливе місце серед показників, які характеризують фінансовий стан 
підприємства, належить показникам платоспроможності та ліквідності. Вони 
характеризують можливості підприємства вчасно погасити короткотермінові 
зобов'язання своїми швидко реалізованими засобами, активами. 

Керівники підприємств повинні мати достовірну інформацію про 
наявність коштів, необхідних для розрахунків із заробітної плати з 
персоналом, за платежами в бюджет з фінансовими органами, за позиками з 
установами банків, за товарно-матеріальні цінності з постачальниками.  
Така інформація потрібна і для прогнозування фінансової діяльності на 
майбутнє [3]. 

В економічній літературі розрізняють ліквідність активів, ліквідність 
балансу і ліквідність підприємства. 

Під ліквідністю активу розуміють здатність активу перетворитися на 
гроші; чим легше обернути актив на гроші, тим ліквіднішим вважається 
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актив. Проте часто буває ситуація, коли актив продається дуже швидко, але зі 
значною знижкою в ціні. 

Ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву балансу, тоді як 
ліквідність балансу відбиває міру погодженості обсягів і ліквідності активів з 
розмірами і термінами погашення зобов'язань. 

Ліквідність балансу виражається в ступені покриття боргових 
зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову 
готівку відповідає строку погашення платіжних зобов'язань. Ліквідність 
балансу досягається встановленням рівності між зобов'язаннями 
підприємства та його активами [1]. 

В економічній літературі спостерігається багатоваріантність тлумачень 
терміну «ліквідність підприємства», тому з метою уточнення його суті 
вважаємо за доцільне розглянути походження слова «ліквідність». У 
перекладі з грецької мови «liquidus» означає «рідкий, плинний». Якщо 
пригадати властивості будь-якої рідини, то однією з них є здатність останньої 
приймати форму того посуду, який вона наповнює, і миттєво змінювати цю 
форму при її переміщенні з одного посуду в інший [2]. 

Виходячи з різних тлумачень, можна дати таке визначення поняття 
«ліквідність підприємства»: здатність та швидкість перетворення оборотних 
активів у грошові кошти з метою погашення поточних зобов'язань як у міру 
надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів. 

Для діагностики ліквідності підприємства використовують як кількісну, 
так й якісну оцінку. При цьому, якісні оцінки розглядаються як необхідні 
умови гарантованих ліквідності й платоспроможності. Під якісною оцінкою 
ліквідності розуміють аналіз ліквідності балансу підприємства, що дозволяє 
зафіксувати ліквідність або неліквідність балансу підприємства [3]. 

Основною ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній 
оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Чим більше це 
перевищення, тим сприятливіший фінансовий стан підприємства з позиції 
ліквідності. Якщо величина оборотних активів недостатньо велика порівняно 
з короткостроковими пасивами, поточний стан є нестійким; і може 
виникнути ситуація, коли воно не матиме достатньо грошових коштів для 
розрахунків за своїми зобов'язаннями і змушене буде або порушити 
технологічний процес або розпродати частину довгострокових активів. 

У свою чергу, наслідками низького рівня ліквідності є неспроможність 
підприємства швидко розраховуватися за допомогою наявного на балансі 
майна за своїми зобов'язаннями, що призводить до зниження дохідності, 
неплатежів і банкрутства. Крім того, важкі наслідки низької ліквідності 
відчувають не тільки самі підприємства, а й їх кредитори, постачальники, 
оскільки відбувається затримка сплати відсотків і суми боргу, в крайньому 
разі - часткова або повна втрата неповернутого боргу, а також невиконання 
умов контракту тощо [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що поняття «платоспроможність» та 
«ліквідність» за своїм змістом дуже близькі, однак ліквідність більш містке 
поняття, оскільки від ліквідності балансу залежить рівень платоспроможності 
підприємства. 
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Для проведення аналізу ліквідності балансу необхідно: 
1) статті активу згрупувати за ступенем їхньої ліквідності і розмістити в

порядку зменшення ліквідності: 
- високоліквідні активи (А1); 
- швидколіквідні (А2); 
- повільноліквідні (А3); 
- важколіквідні (А4); 
2) статті пасиву згрупувати за строками їхнього погашення і розмістити

в порядку збільшення цих строків: 
- найтерміновіші зобов'язання (П1); 
- короткострокові пасиви (П2); 
- довгострокові пасиви (П3); 
- постійні (стійкі) пасиви (П4). 
3) порівняти суми в розрізі наведених груп за активом і пасивом

балансу; Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце 
співвідношення: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.

Виконання перших трьох нерівностей з необхідністю веде до виконання 
четвертої нерівності, тому практично істотним є зіставлення підсумків 
перших трьох груп за активами й пасивами. Четверта нерівність носить 
«балансуючий» характер й у той же час має глибокий економічний зміст: 
його виконання свідчить про дотримання мінімальної умови фінансової 
стабільності - наявності в підприємства власних оборотних коштів. У 
випадку, коли одна або кілька нерівностей мають знак, протилежний 
вищенаведеній умові, ліквідність балансу не є абсолютною. 

У процесі аналізу ліквідності балансу необхідно враховувати, що поділ 
активів за ступенем ліквідності є умовним, тобто окремі статті можуть 
мігрувати з однієї групи до іншої. Крім того, ліквідність активів може 
змінюватись з часом під впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів [3]. 

За допомогою аналізу ліквідності балансу можна оцінити поточну 
ліквідність підприємства, тобто його платоспроможність найближчим часом, 
та перспективну ліквідність, що є базою для прогнозування довгострокової 
платоспроможності. 

У складі показників ліквідності розрізняють: 
• коефіцієнт абсолютної (миттєвої) ліквідності;
• коефіцієнт поточної ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття);
• коефіцієнт загальної ліквідності [2].
Коефіцієнт абсолютної ліквідності - це відношення найбільш ліквідної 

частини оборотних грошових коштів та короткострокових фінансових 
вкладень (швидко реалізовуваних цінних паперів) до поточних зобов'язань.  

Коефіцієнт поточної ліквідності - це відношення грошових коштів, 
поточних фінансових інвестицій, коштів, вкладених у дебіторську 
заборгованість, строк оплати якої не настав, та готової продукції до поточних 
зобов'язань. 

Коефіцієнт загальної ліквідності - це відношення оборотного капіталу до 
поточних зобов'язань. 
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Основне завдання аналізу ліквідності балансу – перевірити синхронність 
надходження і витрачання фінансових ресурсів, тобто здатність підприємства 
розраховуватися за зобов'язаннями власним майном у визначені періоду часу. 
Ліквідність балансу визначається ступенем покриття зобов'язань 
підприємства його активами, термін перетворення яких у кошти відповідає 
терміну погашення зобов'язань. Що швидше той чи інший вид активу може 
набрати грошової форми, то вища його ліквідність. Абсолютну ліквідність 
мають грошові кошти [3]. 

Для оцінки здатності підприємства виконувати короткострокові 
зобов'язання застосовуються показники ліквідності, які дають уявлення не 
тільки про його платоспроможність на даний момент, але і в разі 
надзвичайних обставин. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

Сучасний економічний та політичний стан України не стабільний. Такі 
несприятливі умови господарювання потребують вирішення цілого ряду 
проблем, які пов’язані з бухгалтерським обліком.  

Серед вітчизняних вчених досліжденням особливостей обліку 
розрахунків з постачальниками та підрядниками займались Л. М. Братчук,  
Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, Г. В. Власюк, С. Ф. Голов, О. Є. Гудзь, 
В. М. Добровський, М. Ф. Огійчук, О. М. Петрук, Л. К. Сук, П. Я. Хомин,  
Е. Ф. Югас; серед зарубіжних були Л. А. Бернстайн, М. Ф. Ван Бред,  
Е. С. Хендріксен та інші [3]. 

У процесі своєї діяльності підприємства вступають у взаємовідносини з 
постачальниками та підрядниками для придбання основних засобів, запасів 
чи отримання послуг.  

Перш за все підприємство повинно знайти потенційних постачальників 
та підрядників, з якими воно сформує взаємовідносини та проводитиме 
розрахункові операції. Е. Ф. Югас запропонував певні критерії, за якими 
потрібно обирати постачальників та підрядників Це допоможе удосконалити 
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взаємовідносини між суб’єктами господарювання на початковому рівні, 
зменшить ризик підприємства у подальшому операційному процесі. 

Отже, умови вибору постачальників та підрядників мають зміст: цінова 
конкурентоспроможність, умови платежу, гарантійні строки, ремонт і 
обслуговування, відповідність продукції постачальника стандартам якості, 
можливість закупівлі безпосередньо у виробників місце розташування, 
основні види діяльності та фінансовий стан, виробнича потужність та обсяги 
випуску продукції за останні роки [7]. 

Головним документом, що засвідчує угоду двох або більше юридичних 
чи фізичних осіб про встановлення, зміну або припинення їх спільних дій 
згідно із зафіксованими в ньому цивільними правами та обов’язками є 
договір [4]. 

При укладенні договору з постачальниками та підрядниками виникає 
юридичне зобов’язання, яке не відображається на рахунках бухгалтерського 
обліку та в балансі. Відображення в обліку почнеться в момент, коли суб’єкт 
господарювання перейде до виконання обов’язків, що зазначені в угоді, 
відповідно до П(с)БО 11 «Зобов’язання», якщо оцінка зобов’язання 
достовірно визначена; існуватиме ймовірність зменшення економічних вигід 
у майбутньому внаслідок погашення зобов’язання [2]. 

Організація обліку кредиторської заборгованості по розрахунках з 
постачальниками та підрядниками повинна забезпечити: своєчасну перевірку 
розрахунків, додержання строків розрахунків, віднесення доходів на звітний 
період та інше. 

У процесі господарській діяльності підприємств можуть виникати 
обставини, що мають вплив на своєчасність виконання договірних 
зобов’язань або взагалі припиняють їх здійснення. Прикладом таких подій 
може бути тимчасова неплатоспроможність, банкрутство чи інші надзвичайні 
події. Це призводить до виникнення дебіторської заборгованості – якщо було 
здійснено передоплату, або ж кредиторської заборгованості – за умов такої 
оплати або іншого погашення зобов’язань. 

Ситуація, де умови договору були порушені може призвести до 
штрафних санкцій. Такі обставини мають негативний вплив на формування 
звітної інформації щодо фінансового стану підприємства. Чим швидше 
здійснюється процес розрахунків тим ефективніше працює економіка [5]. 

В такому випадку слід використовувати позабалансовий рахунок 042 
«Непередбачені зобов’язання». Після виконання суб’єктами господарювання 
обов’язків, які було на нього покладено, та за наявності умов відповідно до 
П(С)БО 11, їх слід відображати на рахунках бухгалтерського обліку та 
балансі. Це забезпечить користувачів фінансової звітності достовірною і 
обґрунтованою інформацією про борги підприємства та рівень його 
платоспроможності. Заборгованість за надані послуги доцільно акумулювати 
на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» [6]. 

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані 
товарно-мaтеріальні цінності, виконанні роботи та надані послуги 
використовується рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками» [1]. Ведення аналітичного обліку буде дуже доречним – це 
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забезпечить можливість отримання даних в розрізі кожного рахунку на 
сплату.   

Успішна діяльність підприємства можлива, якщо чітко контролювати 
облік розрахунків з постачальниками та підрядниками і їх заборгованостями. 
В умовах сучасної економіки ці вимоги набувають більшого значення. Адже 
будь-яка затримка з розрахунками може призвести до втрати частинки 
прибутку підприємства.  

Для удосконалення обліку розрахунків слід запровадити такі зміни: 
1) потрібно стежити за співвідношенням кредиторської та дебіторської

заборгованості, адже якщо дебіторська заборгованість перевищить це 
призведе до зменшення фінансової стійкості підприємства; якщо ж 
кредиторська переважатиме це може призвести до неплатоспроможності 
підприємства; 

2) найліпше провадити аналіз структури заборгованостей у розрізі
кожного постачальника чи покупця; 

3) контролювати терміни їх виникнення та погашення для вчасного
виявлення прострочених заборгованостей, за допомогою постійного 
акумулювання документів; 

4) моніторити оборотність та стан розрахунків за простроченою
заборгованістю, тому що за умов інфляції відстрочка платежу може 
призвести до зменшення вартості продукції. Саме тому підприємствам краще 
розширювати систему авансових платежів; 

5) доречно удосконалити роботу з договорами.
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА:  
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ 

В умовах економіки ринкового типу перед вітчизняними 
підприємствами гостро постає проблема підвищення ефективності 
управління основними засобами, вирішення якої сприятиме формуванню 
передумов для успішного здійснення виробничо-господарської діяльності. 
Однією із складових управлінського механізму підприємства є система 
бухгалтерського обліку, яка покликана генерувати повне, достовірне та 
адекватне потребам менеджменту інформаційне забезпечення для 
обґрунтування, розробки та прийняття рішень, спрямованих на підвищення 
раціональності використання основних засобів [1, с. 5]. 

Методологічні принципи відображення інформації про основні засоби в 
бухгалтерському обліку та її розкриття у фінансовій звітності 
регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 
(П(С)БО 7) «Основні засоби» [2]. Відповідно до цього нормативного 
документу основні засоби - це матеріальні активи, які використовуються 
підприємством чи організацією з метою залучення їх у процес виробництва 
чи доставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим підприємствам чи 
організаціям або для здійснення адміністративних чи соціально-культурних 
функцій, термін експлуатації яких перевищує один рік чи один операційний 
цикл (якщо він становить більше одного року).   

Для визнання основного засобу як об’єкта бухгалтерському обліку 
необхідно встановити його відповідність таким критеріям: контрольованість; 
матеріальність; термін корисного використання (експлуатації) більше року; 
можливість достовірної оцінки; отримання економічної вигоди в 
майбутньому [2].  

Для цілей бухгалтерського обліку, визначення складу та структури, 
основні засоби підприємства класифікують за певними групами, кожній з яких 
призначений субрахунок у плані рахунків бухгалтерського обліку (табл. 1). 

Таблиця 1 – Класифікація основних засобів відповідно до П(С)БУ 7 
«Основні засоби» 
Субрахунок Група Об’єкти 

101 Земельні 
ділянки 

Земельні ділянки, в тому числі, отримані державними 
та комунальними підприємствами на правах постійного 
користування

102 Капітальні 
витрати на 
покращення 

земель 

Капітальні вкладення у поліпшення земель 
(меліоративні, осушуючі та ін. види робіт), не пов’язані 
з будівництвом 

103 Будівлі, споруди 
та передавальні 

пристрої 

Будинки, споруди, їх структурні компоненти, 
передавальні пристрої, а також житлові приміщення 
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Продовження таблиці 1  
Субрахунок Група Об’єкти 

104 Машини та 
обладнання 

Обладнання для приміщень різного типу діяльності, 
машини та устаткування для безпосереднього 
виробництва

105 Транспортні 
засоби 

Транспортні засоби різної категорії, комплектації та 
спеціалізації

106 Інструменти, 
прилади, 
інвентар 

Інструменти для поліпшення процесу виробництва, 
багатофункціональні прилади та інвентар (меблі) 

107 Тварини Довгострокові біологічні активи – тварини (для 
фермерських господарств)

108 Багаторічні 
насадження 

Довгострокові біологічні активи – рослини (для 
аграрних підприємств)

109 Інші основні 
засоби 

Основні засоби, які не входять до попередніх 
субрахунків

 
У бухгалтерському обліку основні засоби відображаються за їх 

первісною вартістю, однак в процесі їх експлуатації на них нараховується 
амортизація, що призводить до подальшого відображення в бухгалтерському 
балансі вже залишкової вартості даного виду активів [3].  

Важливим питанням в процесі обліку основних засобів є правильне 
визначення їх первісної вартості, порядок визначення якої залежить від 
способу надходження основних засобів на підприємство (табл. 2). 
 

Таблиця 2 – Формування первісної вартості основних засобів 
підприємства 
№ 
з/п 

Спосіб надходження 
основних засобів 

Метод визначення первісної вартості 

1 Покупка за грошові 
кошти 

Вартість, виплачена постачальнику + додаткові витрати 
(транспортування, страхування, встановлення чи монтаж 
тощо)

2 Виготовлення 
підприємством 
самостійно 

Витрати на виготовлення + витрати для введення 
виготовленого основного засобу в експлуатацію + 
витрати сторонніх організацій 

3 Отримання безоплатно Справедлива вартість на дату отримання + додаткові 
витрати

4 Отримання у вигляді 
внеску до статутного 
капіталу 

Узгоджена засновниками справедлива вартість основного 
засобу + додаткові витрати для введення його в 
експлуатацію

5 Отримання в обмін на 
подібний об’єкт 

Залишкова вартість переданого основного засобу (якщо 
залишкова вартість перевищує його справедливу 
вартість, то первісною вартістю даного основного засобу 
є справедлива вартість переданого об’єкта, включаючи 
різницю у витрати звітного періоду) 

6 Отримання в обмін на 
неподібний об’єкт 

Справедлива вартість отриманого основного засобу, 
збільшена/зменшена на суму грошових коштів або їх 
еквівалентів, яка була отримана/передана під час обміну 

7 Переведення із 
товарів, запасів, 
готової продукції 

Собівартість даних товарів, запасів чи готової продукції 
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Таким чином,  основні засоби є матеріальною складовою необоротних 
активів, що можуть бути використані для досягнення конкретних цілей 
певного підприємства чи організації. Цей вид активів включає в себе різні 
об’єкти (будівлі, земельні ділянки, устаткування та ін.), які відображаються в 
бухгалтерському обліку за первісною вартістю. Саме від стану та 
ефективності використання основних засобів залежить успішність 
виробничо-господарської діяльності підприємства та перспективи його 
економічного зростання. 
Список використаних джерел:      

1. Покиньчереда В.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління
основними засобами підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. 
№17. С. 5-11. 

2. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і
звітність: підручник. Київ, 2013. 1080 с. 

4. Чеснакова Л.С., Алексєєва А.В., Масалітіна В.В. Бухгалтерський
облік: навч. посібн. Київ, 2010. 397 с. 

Полякова Каріна 
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ НА               
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» У 2017-2018 РР. 

В сучасних умовах ринкової економіки трудові відносини — один із 
найскладніших аспектів роботи підприємства. Набагато простіше впоратися з 
технічними і технологічними недоліками, ніж розв’язувати конфліктні 
ситуації, які виникли в колективі, де потрібно враховувати індивідуальні 
інтереси, психологічні аспекти. Тому формування трудового колективу є 
пріоритетним завданням, що стоїть перед підприємцем. Однак не лише 
команда однодумців і партнерів, здатних розуміти та швидко реалізовувати 
накази керівництва, є запорукою успіху діяльності підприємства. Ефективне 
використання, аналіз та планування трудових ресурсів також є умовою 
процвітання підприємства. 

Розробку питань теорії та методології визначення, аналізу та аудиту 
трудових ресурсів та ефективності їх використання ґрунтовно досліджували 
вітчизняні вчені Ф. Ф. Бутинець, Л. С. Шевченко, Л. В. Мішковець,   
О. А. Грішнова, А. В. Линенко, Н. В. Кальєніна, І. О. Чаюн,  
Г. М. Богославець, Н. С. Довгаль, Л. Л. Стасюк, І. Ю. Бондар, О. О. Гетьман , 
В. М. Шаповал, О. С. Іванілов, М. О. Никонович, К. О. Редько,  О. Ю. Редько,  
В. В. Немченко та ін. 
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Сьогодні економісти-дослідники докладають чимало зусиль, щоб 
остаточно з’ясувати сутність поняття «трудові ресурси» в умовах 
функціонування та розвитку економіки ринкового типу. Однак незважаючи 
на ґрунтовні дослідження цієї проблеми, вченим досі не вдалось виробити 
чітку, єдину позицію у трактуванні даного поняття, а деякі представники 
наукової спільноти взагалі заперечують доцільність закріплення за 
трудовими ресурсами статусу економічної категорії, апелюючи до того, що 
це поняття статистичне, а не економічне за своєю природою [1, с. 12]. В 
науковій думці існує велика кількість трактувань сутності терміну «трудові 
ресурси» (табл. 1.1). 

Таблиця 1 – Трактування поняття «трудові ресурси» різними 
авторами 

Автор Зміст 

Гриньова В. М. під трудовим потенціалом розуміє граничну величину можливої 
участі працюючих у виробництві з урахуванням інших 
психологічних особливостей, рівня професійних знань і 
накопиченого досвіду [3, с. 61]. 

Кальєніна Н. В. пропонує визначати трудовий потенціал підприємства як наявні та 
потенційні можливості його працівників забезпечити реалізацію 
цілей підприємства з найраціональнішими витратами всіх 
виробничих ресурсів за умови впливу сприятливих соціально-
демографічних, екологічних та економічних факторів [4, с. 113]. 

Буряк П. Ю. Вважає, що «трудові ресурси» працездатна частина населення, яка 
має фізичний розвиток, розумові здібності, знання, які необхідні 
для роботи [5, с. 40]. 

Анпілогова Ж.Д. Трудові ресурси підприємства – промислово-виробничий персонал 
підприємсвтва, який володіє певною освітою та кваліфікацією, 
вагомою складовою якого є робітники [6]. 

 
Як бачимо, в економічній літературі більшість дослідників сходяться в 

думці і розглядають трудові ресурси як частину населення країни, що за 
своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна 
працювати в господарстві. 

Діагностика трудових ресурсів підприємства має велике значення, 
оскільки саме від їх ефективного використання залежить успіх діяльності 
суб’єкта господарювання. Достатня забезпеченість підприємств необхідними 
трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень 
продуктивності сприяє збільшенню обсягів продукції та підвищенню 
ефективності виробництва. 

Завдання аналізу трудових ресурсів: 
 вивчення та оцінка забезпеченості підприємства і його структурних 
підрозділів персоналом загалом, а також за категоріями і професіями; 
 дослідження показників руху та плинності кадрів; 
 оцінка за правильним і ефективним використанням трудових ресурсів; 
 дослідження та оцінка трудомісткості продукції; 
 дослідження та оцінка продуктивності праці; 
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 оцінка фонду заробітної плати та ефективності його використання; 
 виявлення резервів підвищення ефективності використання трудових 
ресурсів. 

Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують 
динаміку таких показників [2, с.131]: 
 Коефіцієнт обороту робочої сили: 

Коб = 
Кількість	прийнятих кількість	звільнених	за	звітний	період

Середньооблікова	чисельність	персоналу
 ;      (1) 

 Коефіцієнт обороту з приймання працівників (Кпр): 

Кпр = 
Кількість	прийнятого	на	роботу	персоналу

Середньооблікова	чисельність	персоналу
 ;                        (2) 

 Коефіцієнт обороту з вибуття (Кв): 

Кв = 
Кількість	працівників,що	звільнилась

Середньооблікова	чисельність	персоналу
;             (3) 

 Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк): 

Кпк = 

Кількість	працівників,яких	звільнено	за	власним	бажанням	
і	за	порушення	трудової	дисципліни

Середньооблікова	чисельність	персоналу
;        (4) 

 Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства (Кпс): 

Кпс = 
Кількість	працівників,які	пропрацювали	весь	рік

Середньооблікова	чисельність	персоналу
; (5) 

Проведемо аналіз трудових ресурсів на ПАТ «Вінницяобленерго» у 
2017-2018 рр., використовуючи дані табл. 2  та вищезазначені формули. 

Таким чином, можна зробити висновки, що у динаміці спостерігається 
тенденція до зменшення чисельності працівників на 63 чол. У 2017 році, 
порівняно з попереднім роком,  коефіцієнт обороту з прийому працівників 
зріс на 0,21 %, а у 2018 році, порівняно з 2017, зріс на 0,09%. Тобто 
найбільший оборот працівників відносно їх середньої чисельності 
спостерігався у 2018 році – 5,45% від загальної кількості. Загалом 
найбільший оборот робочої сили спостерігався у 2017 році – 9,91% від 
загальної середньої чисельності, а плинність у т.ч. через порушення трудової 
дисципліни – у 2018 році – 1,45%. 
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Таблиця 2 – Показники аналізу трудових ресурсів             
ПАТ «Вінницяобленерго» у 2017-2018 рр. 

Показники Формули 
2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

Відхилення 2018 р.  
порівняно з 2017 р. 

Абс.  (+;-) Відн.,% 
1. Середня чисельність 
працівників, чол 

ряд.1 4 691 4 670 4 607 -63 -1,35 

2. Кількість прийнятих 
працівників за рік, чол 

ряд.2 241 250 251 1 0,40 

3. Кількість звільнених за рік,  ряд.3 206 213 200 -13 -6,10
4. у т.ч. за порушення трудової 
дисципліни, чол 

ряд. 4 28 15 19 4 26,67 

5. Загальна кількість прийнятих і 
звільнених працівників  

(ряд. 2+ ряд.3) 447 463 451 -12 -2,59 

6. Коефіцієнт обороту з прийому 
працівників 

(ряд. 2 / ряд.1)*100 5,14 5,35 5,45 0,09 1,77 

7. Коефіцієнт звільнення працівників (ряд. 3 / ряд.1)*100 4,39 4,56 4,34 -0,22 -4,82 

8. Коефіцієнт загального обороту 
робочої сили  

(ряд. 5 / ряд.1)*100 9,53 9,91 9,79 -0,12 -1,26 

9. Коефіцієнт плинності кадрів  (ряд. 4 / ряд.1)*100 0,60 1,43 1,45 0,02 1,37 
 

Отже, з усього вище сказаного можна зробити висновок, що ефективне 
функціонування системи управління підприємством можливе лише за умови 
високого рівня кадрового потенціалу. Саме від трудових ресурсів залежить 
ефективне функціонування системи менеджменту.  
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ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ У 2019 РОЦІ 

 

Вільний рух капіталу – це один із основоположних принципів 
функціонування Європейського Союзу та ціль, до якої прагне України при 
реформуванні національного законодавства.  
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Платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому, 
електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює 
переказ коштів з відповідного рахунку платника. 

В Україні платіжні інструменти, що застосовуються при безготівкових 
розрахунках, заведено називати розрахунковими документами. Перелік їх 
значно вужчий, ніж у світовій практиці. 

Правові основи застосування вказаних документів та організації 
безготівкових міжгосподарських розрахунків визначені чинним банківським 
законодавством України та Інструкцією про безготівкові розрахунки в 
Україні в національній валюті, яка затверджена Постановою Правління 
Національного банку України від 21.01.2004  № 22 [1]. 

Також ця інструкція регламентує Правила використання під час 
здійснення розрахункових операцій таких платіжних інструментів: 
меморіальні ордера, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, 
платіжні вимоги, розрахункові чеки, інкасові  доручення (розпорядження). 

Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахункові 
документи на паперових носіях та в електронному вигляді. 

Використання векселів та спеціальних платіжних засобів, зокрема 
платіжних карток (у тому числі корпоративних платіжних карток), 
регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими 
актами Національного банку. 

Платіжні інструменти суворо уніфіковані, мають єдину для всієї країни 
стандартну форму, визначений набір реквізитів. Значна частина реквізитів є 
спільною і обов'язковою для всіх інструментів. 

Така форма розрахунків як акредитив була виключена з переліку 
платіжних інструментів Постановою Правління Національного банку 
України від 11.04.2018  № 38 «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку України». Порядок здійснення банками 
операцій за акредитивами регулюється Положенням «Про порядок 
здійснення банками операцій за акредитивами», що затверджена Постановою 
Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38. 

Починаючи з 2016 року Національний банк України взяв курс на 
валютну лібералізацію та розпочав скасовувати введені раніше антикризові 
заходи підтримки платіжного балансу.  

За останні два роки було затверджено біля 5 десятків змін в банківському 
платіжному законодавстві, але особливої уваги заслуговує введений в дію 7 
лютого 2019 року  Закон України «Про валюту і валютні операції». 

Новий закон забезпечить поступовий перехід України до ліберальної 
моделі валютного регулювання, яка передбачає свободу здійснення валютних 
операцій при одночасному збереженні макроекономічної та фінансової 
стабільності.  

Окрім того, прийняття Закону про валюту дасть Україні змогу виконати 
зобов’язання щодо забезпечення вільного руху капіталу, яке вона взяла на 
себе за Угодою про асоціацію з ЄС. 

Основні валютні послаблення для фізичних та юридичних осіб 
представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Валютні послаблення для фізичних та юридичних осіб у 
2019 році [2] 

Критерій до 06.02.2019 р. з 07.02.2019 р.
1. Строк розрахунків за операціями з
експорту та імпорту продукції, 
транспортних та страхових послуг 

До 180 календарних 
днів 

До 365  календарних днів
(З 2021 року - без 
обмежень. Припинення 
контрактів відсутнє)

2. Вимога щодо обов’язкового
продажу на міжбанківському 
валютному ринку

50 % надходжень в 
іноземній валюті із-
за кордону

 30 % надходжень в
іноземній валюті із-за
кордону 

3. Реєстрація Національним банком
України договорів позики від 
нерезидентів в іноземній валюті з 
дотриманням максимальних розмірів 
процентних ставок 

Обов’язкова Відсутня 
(Потрібно повідомити 
Нацбанк про залучення 

коштів вже після 
настання такого факту)

4. Репатріація іноземним інвестором
дивідендів в іноземній валюті 

Обмеження до 7 млн 
дол. на місяць

Обмеження до 7 млн 
дол. на місяць 

5. Повернення закордон внесених в
Україні іноземних інвестиції 

Обмеження до 5 
млн. дол. на місяць 

Обмеження до 5 млн. 
дол. на місяць 

6. Ліцензування окремих валютних
операцій: вивезення, переказування і 
пересилання за межі України 
валютних цінностей; використання 
іноземної валюти на території України 
як засобу платежу або як застави, за 
винятком оплати за товари, роботи, 
послуги; розміщення валютних 
цінностей на рахунках та у вкладах за 
межами України; здійснення 
інвестицій за кордон, у тому числі 
шляхом придбання цінних паперів

Застосування 
генеральних і 
індивідуальних 
ліцензій 

Скасовано 
(запроваджується система 
електронних лімітів) 
Застосовуються валютні 
ліцензії (для 
небанківських фінансових 
установ та операторам 
поштового зв’язку). 
Банки здійснюють 
валютні операції на 
підставі банківської 
ліцензії 

7. Обмеження продажу готівкової
іноземної валюти 

150 000 грн.  
(в еквіваленті) 

протягом однієї доби

Без обмежень 

8. Валютне декларування Обов’язкове 
декларування 
валютних цінностей 
закордоном  

Відсутнє  
Необхідно декларувати 
переміщення фізособами 
через кордон валютних 
цінностей у сумі від 10 
тис. євро за офіційним 
курсом НБУ  

9. Строк резервування банком гривні
для купівлі іноземної валюти за 
дорученням клієнта 

1 операційний день Скасовано 

10. Спеціальні санкції за порушення у
сфері зовнішньоекономічної діяльності, 
за порушення строків розрахунків 

Штраф - 100% від 
суми операції, втрата 
статусу суб'єкта ЗЕД

Скасовано 

11. Валютний контроль для
зовнішньоекономічних операцій  

Для усіх операцій Скасовано. Встановлено 
валютний нагляд для 

операцій понад  
150 тис. гривень

12. Оnline-купівля іноземної 
валюти фізичними особами 

Не дозволено Дозволено 
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Але введення у дію Закону про валюту не призведе до автоматичної 
ліквідації усіх без винятку валютних обмежень. 

Які обмеження скасувати, а які ні, буде вирішувати Національний банк 
України, виходячи із стану національної економіки.  

Водночас, Національний банк України має 6 місяців для того, щоб 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом про 
валюту та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 
його реалізації.  

Отже, Закон повинен забезпечити перехід України до нової моделі 
валютного регулювання, яка передбачає вільне проведення валютних 
операцій на території України та вільний рух валютних коштів при 
здійсненні цих операцій між резидентами і нерезидентами. 
Список використаних джерел: 

1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті : Постанова НБУ від 21.01.2004 р. № 22. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04 (дата звернення: 28.03.2019).  

2. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 р. №
2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19 (дата звернення: 
28.03.2019). 

Прухніцький Владислав 
Науковий керівник: Супрун С.Д., к.е.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ 
МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Зростаюча інтеграція торговельних підприємств України до світового 
економічного простору характеризується кардинальними змінами в 
організації та управлінні господарською діяльністю. Економічні 
перетворення зумовлюють необхідність розробки нових підходів до 
дослідження окремих економічних категорій, зокрема матеріально – 
технічної бази й оцінки ефективності використання коштів для її розвитку. 
Саме це зумовило вибір даної теми. 

Проблема фінансування розвитку матеріально – технічної бази  
підприємств є досить актуальною; окремі питання цієї проблеми 
розглядаються в працях багатьох науковців: В.В. Баранова, І.О. Бланка, В.В. 
Бочарова, А.М. Ковальової, Д. Фіннерті, А.А. Мазаракі, Н.В. Колчиної. В цих 
наукових працях визначаються джерела фінансування активів підприємства, 
розглядаються принципи здійснення такого фінансування, пропонуються 
окремі моделі визначення потреби у фінансуванні окремих видів активів. 

Важливою умовою організації ефективного функціонування 
підприємства, що займається торговельною діяльністю – є оптимальне 
формування і ефективне використання матеріально-технічної бази 
підприємства – сукупність матеріальних, речових елементів, засобів 
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виробництва, які використовуються і можуть бути використані в 
економічних процесах. Для підприємства поняття матеріально-технічної бази 
враховує стан компонентів: наявність і пристосування виробничих площ, 
ступінь новизни обладнання, його вік, відповідність наявних матеріальних 
ресурсів торговельній програмі [3, с. 277]. 

Розглядаючи загальні підходи до здійснення фінансування активів 
підприємства сучасні науковці виділяють, як правило, наступні три його 
методи, а саме: самофінансування (за рахунок всіх видів власних джерел 
залучення фінансових ресурсів), боргове фінансування (за рахунок всіх видів 
джерел залучення кредитних ресурсів) та комбіноване фінансування, що 
передбачає залучення з цією метою як власних, так і кредитних джерел 
фінансування [1, с. 344]. 

Такий підхід до можливих методів фінансування активів підприємства є 
занадто узагальненим – він може бути використаний лише для вищої форми 
узагальнення такого поділу. Деякі науковці пропонують інші методи 
здійснення такого фінансування. Так, зарубіжні науковці вважають, що таких 
методів є лише два: внутрішнє та зовнішнє фінансування (без визначення 
форм власності окремих джерел). Німецькі науковці виділяють тільки два з 
таких методів: самофінансування та боргове фінансування. Науковці 
пропонують розглядати такі методи, як акціонування та фінансовий лізинг, 
банківське кредитування та взаємне фінансування господарюючими 
суб’єктами. Ці методи певною мірою диференціюють наведені вище 
найбільш узагальнені форми фінансування, але не забезпечують при цьому 
комплексного підходу до здійснення їх господарської діяльності. Для 
забезпечення такого комплексного підходу ми вносимо наступні пропозиції 
[2, с. 623]:  

1. В загальній системі фінансування розвитку необоротних активів
торговельних підприємств в першу чергу слід виділяти три основні 
(найбільш узагальнені) його методи – самофінансування, боргове 
фінансування та комплексне фінансування (як це і пропонується сучасними 
науковцями). Але в межах кожного з таких інтегрованих методів ми 
вважаємо за необхідне виділяти більш конкретні методи їх можливої 
реалізації.  

2. В межах інтегрованого методу «самофінансування» ми пропонуємо
виділяти наступні конкретні методи його здійснення: а) внутрішнє 
самофінансування (за рахунок всіх власних внутрішніх джерел його 
здійснення); б) зовнішнє самофінансування (за рахунок виключно залучених 
зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів); в) комбіноване 
самофінансування (коли до фінансування необоротних активів залучаються 
власні фінансові ресурси як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел).  

3. В межах інтегрованого методу «боргове фінансування» ми вважаємо
за необхідне виділити наступні конкретні методи його здійснення: 
довгострокове банківське кредитування (короткострокові види банківського 
фінансування, як правило, до забезпечення розвитку необоротних активів 
торговельних підприємств залучатись не повинні, бо вони створюють суттєві 
ризики порушення їх фінансової стійкості); позабанківське боргове 
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фінансування (воно акумулює в собі всі інші форми довгострокового 
залучення кредитів для здійснення фінансування розвитку необоротних 
активів); комбіноване боргове фінансування (коли для розвитку цих активів 
використовуються всі види залучення довгострокових кредитних ресурсів – 
як банківських, так і позабанківських установ).  

4. В межах інтегрованого методу «комплексне фінансування» за рахунок 
власних і позикових джерел ми пропонуємо виділяти два принципові підходи 
до його здійснення: а) традиційне фінансування (яке інтегрує в собі 
традиційні джерела залучення власних і позикових фінансових ресурсів); б) 
проектне фінансування (що використовує принципи та підходи дисципліни 
«Проектне фінансування»). Ці обидва методи фінансування необоротних 
активів мають використовуватись для забезпечення розвитку загального їх 
комплексу, а не окремих їх видів. 

Таким чином, розвиток матеріально – технічної бази торговельного 
підприємства повинен забезпечуватися необхідними фінансовими ресурсами. 
При плануванні обсягу і структури цих ресурсів розглядається: вибір 
основних методів фінансування розвитку необоротних активів торговельного 
підприємства та вибір основних джерел формування фінансових ресурсів, що 
забезпечують цей розвиток. В загальній системі фінансування розвитку 
необоротних активів торговельних підприємств виділяються три основні 
його методи: самофінансування, боргове фінансування та комплексне 
фінансування. Невід’ємною частиною діяльності будь-якого підприємства є 
управління необоротними активами. Створення оптимальної матеріально-
технічної бази торгівельного підприємства сприяє підтриманню його 
фінансової стійкості та розвитку. 
Список використаних джерел: 

1. Бланк І.О., Ситник Г.В. та ін. Фінансове забезпечення розвитку 
підприємств. / За ред. проф. І.О. Бланка К.:КНТЕУ, 2011. 344 с.  

2. Копиця І. М. Оцінка джерел коштів для формування та розвитку 
матеріально – технічної бази торгового підприємства. «Молодий вчений». 
2016 р. С. 623.  

3. Васильців Г.Г. Стратегічні засади управління використанням 
матеріально-технічної бази підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 
2011. Вип. 18. С. 277. 
 

Пшенична Ілона 
Науковий керівник: Копчикова І.В., к.е.н., ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 
Питання щодо стану бухгалтерського обліку в нашій державі можуть 

здаватися не досить важливими. Водночас за даними статистичних 
спостережень в Україні налічується понад півтора мільйона юридичних осіб, 
і всі ці суб’єкти здійснюють облік результатів господарської діяльності так, 
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як вони вміють і розуміють. Зазначене приводить до наявності недостовірних 
даних, які не відображають реального стану вітчизняної економіки і не дають 
змоги управлінцям приймати виважені управлінські рішення. 

Кризовий стан вітчизняної економіки у пострадянські часи гальмував 
розвиток постіндустріальних процесів у нашій державі. Проте процес 
становлення відкритого суспільства спричинив вплив глобальної 
інформаційної хвилі і на економіку України. 

Бухгалтерський облік охоплює всю сукупність господарської та 
фінансової діяльності підприємств; забезпечує контроль за виробництвом і 
розподілом матеріальних благ, рухом і збереженням майна підприємства; 
відображає весь процес виробництва і надає можливість простежити за 
змінами, що відбуваються. 

Огляд літературних джерел показує, що окремі аспекти проблем та 
перспектив розвитку бухгалтерського обліку в різному обсязі висвітлюють 
автори: ., Білуха М. Т., Безруких П. С., Бородкін О. С., Бутинець Ф. Ф., 
Валуєв Б. І., Герасимович А. М., Гуцайлюк З. В., Завгородній В. П. 

Дослідження бухгалтерського обліку з позиції практичної діяльності, 
науки та освіти зумовлює необхідність у зосередженні уваги на сучасних 
вимогах до бухгалтерської професії, що зумовлені переходом до 
постіндустріального суспільства. Сьогодні бухгалтери вже перестають бути 
фіксаторами здійснених подій, а стають активними учасниками системи 
менеджменту підприємства, приймаючи на себе додаткові функції аналітика, 
прогнозиста, контролера тощо. За таких умов «бухгалтер не лише стає 
фінансовим порадником, а й бере участь у формуванні управлінської 
політики, значну частину робочого часу приділяє прогнозуванню, 
плануванню, прийняттю рішень, контролю в забезпеченні системи 
управління необхідною інформацією» [4]. 

Серед основних проблем організації бухгалтерського обліку можна 
виділити такі: 

- галузева специфіка обліку та звітності. Держава в особі Міністерства 
фінансів встановлює певні вимоги і стандарти фінансової звітності, контроль 
за виконанням цих вимог знаходиться на неприйнятно низькому рівні.  

- недосконалість законодавчого регулювання. Досить вагомим є питання 
визначення переваг ведення бухгалтерського обліку за національними чи 
міжнародними стандартами. Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність» визначає перелік суб’єктів господарювання, які за тим 
чи іншим критерієм повинні вести бухгалтерський облік за МСФЗ, але це 
стосується переважної меншості підприємств. [5, с. 89-92]. 

- підготовка бухгалтерських кадрів. В Україні потрібно створити 
систему постійного підвищення бухгалтерських кадрів, яка б відповідала 
міжнародним вимогам, а саме стандартам освіти Міжнародної федерації 
бухгалтерів. Мета такої системи – кваліфікаційний рівень нашого 
професійного бухгалтера як загальноприйнятий у міжнародній практиці має 
відповідати європейському рівню.  
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Сьогодні відбувається активний розвиток недержавних форм власності 
та різних організаційних форм бізнесу. Разом з цим повинен розвиватися і 
бухгалтерській облік, адаптуючись до реалій господарювання. 

Сучасна система обліку не лише має забезпечувати виявлення, 
вимірювання, реєстрацію, узагальнення та передачу інформації користувачам 
фінансової звітності, а й безпосередньо повинна впливати на досягнення 
довгострокових конкурентних переваг підприємства. Це викликає потребу не 
лише в оцінці та аналізі результатів поточної діяльності підприємства, але й у 
максимальній поінформованості працівників, покупців на інших 
зацікавлених осіб про стратегічні цілі розвитку підприємства [1]. 

Наукове співтовариство призване дати для бізнесу якісний продукт у 
вигляді наукових концепцій функціонування і розвитку системи обліку в 
постіндустріальному суспільстві, моделей обліку, проектів генерування 
корисної інформації, методик оброблення даних тощо. Без цього облік як 
наука не має майбутнього, і він втратить статус окремої наукової діяльності, 
перетворившись на складову частину статистики чи економіки [3]. Така 
наукова діяльність передбачає необхідність побудови мислення у глобальних 
економічних масштабах, розуміння сучасного значення системи 
бухгалтерського обліку у національній та світовій економіці, здатності до 
прогнозування майбутніх явищ та подій, їх впливу на облікову теорію і 
практику. 

Передумовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні є: 
- диференціація вимог до фінансової звітності. Так, суб’єкти 

господарської діяльності повинні застосовувати єдині принципи оцінки та 
розкриття інформації, але обсяг інформації визначається винятково 
потребами користувачів; 

- перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку з урахуванням 
ускладнення управління, зростання ролі інтелектуального капіталу як 
ключового чинника конкурентоспроможності, сучасних інформаційних 
технологій тобто вивчення сучасних теорій, перегляд предмета й методу 
бухгалтерського обліку; 

- безперервна професійна освіта, сертифікація бухгалтерів, що сприяє 
зростанню кваліфікації бухгалтерів і престижу професії;  

- реуніфікація обліку та звітності, що передбачає відмову від жорстких 
форм фінансової звітності з обов’язковими кодами рядків, і збереження лише 
загальної структури фінансових звітів і мінімальних вимог до розкриття 
інформації тощо; 

- формування сучасної парадигми обліку та звітності, метою якої є 
створення інформаційної інфраструктури, адекватної вимогам ринкової 
економіки в інтересах усіх членів суспільства. 

Важливо також збалансувати інтереси студентів, не відлякувати їх від 
майбутньої роботи за спеціальністю складними обліково-аналітичними 
процедурами. Одним словом, на часі – побудова сучасної еволюційної 
парадигми системної ідеології набуття студентами теоретичних знань і 
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практичних умінь із бухгалтерського обліку. Формування цієї ідеології 
можливе, якщо викладачі поєднують як педагогічну, так і наукову 
діяльність» [2]. 

Розв’язання вищезазначених проблем можливе за умови створення 
ефективного механізму регулювання бухгалтерської діяльності, в якому 
системно працюватимуть усі складники – методологія, система нагляду та 
контролю виконання. Окрім цього, злагоджено мають працювати системи 
навчання, мотивацій та санкцій. Система державного регулювання є 
безнадійно застарілою та не здатна продукувати якісний кінцевий результат – 
своєчасну, повну та достовірну інформацію для прийняття необхідних 
рішень на мікро- та макрорівні. 
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СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 
 ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Невід’ємною складовою системи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, що здатна забезпечити інформаційні потреби різних категорій 
внутрішніх і зовнішніх користувачів та основним джерелом інформації про 
фінансово-майновий стан підприємства виступає бухгалтерський баланс. 

Теоретичні положення та практичні рекомендації щодо методики 
складання та використання бухгалтерського балансу обґрунтовано в працях 
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Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Ю.А. Вериги, О.М. Ганяйло, Г.Г. Кірейцева,  
М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, С.О. Олійник, М.С. Пушкаря, 
В.В. Сопка, Л.К. Сука, Л.В. Чижевської, П.Я. Хомина, В.О. Шевчука,  
І.Й. Яремка та ін. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність» усі суб’єкти господарювання на основі даних бухгалтерського 
обліку в кінці звітного періоду повинні складати фінансову звітність, 
основною формою якої є баланс (звіт про фінансовий стан) [3]. 

Баланс – це один із елементів методу бухгалтерського обліку, який 
виступає основним джерелом інформації про фінансово-майновий стан 
підприємства. Баланс (французьке balance – ваги) – система показників, 
згрупованих у зведену відомість у вигляді двосторонньої таблиці, яка буде 
показувати наявність господарських засобів та джерел їх формування в 
грошовій оцінці на певну дату. 

Бухгалтерський баланс є способом економічного групування і 
узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів 
за складом і розміщенням, за джерелам їх утворення і цільовим 
призначенням на певну дату . Він є центральною обліковою категорією, 
квінтесенцією, серцевиною бухгалтерської діяльності. У ньому як в  
дзеркалі відображається рівень фінансового благополуччі суб’єкта 
господарювання [1]. 

З економічної точки зору, баланс – система взаємопов’язаних 
показників, які характеризують наявність матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів та їх використання. Економічні баланси характеризують 
сукупність предметів і явищ, які, як правило, зіставляються один з одним не 
тільки в грошовому виразі, але й в натуральній формі. Найбільш поширене, 
приблизно, таке визначення: баланс – це метод бухгалтерського обліку, що 
дозволяє в грошовій оцінці і на визначений момент часу навести стан засобів 
підприємства і джерела їх формування [5]. 

Серед інших складових методу бухгалтерського обліку двоїсте 
призначення характерно тільки для бухгалтерського балансу. У цій 
подвійності не тільки суть закону єдності протилежностей, а й основа для 
оцінки фінансового становища підприємства. З метою більшої доступності 
розуміння економічної сутності об’єктів, що відображаються у складі 
окремих статей, в балансі дане їх групування. Потенційні інвестори i 
кредитори вивчають i оцінюють зміст i відносини між окремими групами i 
підгрупами активу i пасиву балансу, їх взаємозв'язок між собою. 
Бухгалтерський баланс є найбільш інформативною формою, яка дозволяє 
приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

Дослідження наукових праць вчених, присвячених класифікації 
бухгалтерського балансу, дали можливість узагальнити класифікаційні 
ознаки, характерні для бухгалтерського балансу на сучасному етапі його 
розвитку (див. табл. 1) 
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Таблиця 1 – Класифікація бухгалтерського балансу 
Класифікаційна ознака Види бухгалтерського балансу 

Стадія життєвого циклу 
підприємства 

Вступний 
Поточний  
Реорганізаційний  
Ліквідаційний  

Відображення у балансі регулюючих 
статей 

Баланс-брутто 
Баланс-нетто 
Змішана форма балансу 

Спосіб оцінки статей 
Динамічний  
Статичний  

Формат представлення даних 
Горизонтальний 
Вертикальний  

Сфера діяльності підприємства 

Баланс підприємства (повний, 
спрощений) 
Баланс банку 
Баланс бюджетної установи 

Часова спрямованість 
Звітний 
Прогнозний  

Запити користувачів інформації 
бухгалтерського балансу 

Бухгалтерський баланс, призначений для 
зовнішніх користувачів 
Бухгалтерський баланс, призначений для 
внутрішніх користувачів 

Бухгалтерський баланс, як інформаційна база використовується у 
більшості економічних наук, його називають «складова інформаційного 
забезпечення аналізу» - для потреб аналізу, складова інформаційної бази 
управління – для потреб фінансового менеджменту, джерело отримання 
аудиторських доказів – для потреб аудиту [2]. 

Інформаційна потужність бухгалтерського балансу – це здатність 
бухгалтерського балансу задовольнити інформаційні потреби користувачів 
при прийнятті управлінських рішень [4]. 

Основними принципами побудови балансу є: принцип подвійності, 
роздвоєння сутності на протилежності, симетрії та відповідності, 
необхідності та достатності, ієрархічності, стичності та динамічності, 
незгортання статей активів та зобов’язань. 

Таким чином, бухгалтерський баланс – це одна із головних форм 
фінансової звітності, яка є джерелом інформації про фінансово-майновий 
стан підприємства. Головне призначення балансу полягає у наданні 
необхідної інформації про майно підприємства та джерела його утворення 
зовнішнім та внутрішнім користувачам. 
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ОБЛІКОВІ КАТЕГОРІЇ «АМОРТИЗАЦІЯ» ТА «ЗНОС»  
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:  АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ 

Питання амортизаційних відрахувань та зносу основних засобів є 
актуальним на сьогоднішній день, оскільки амортизація як економічна 
категорія, як складова фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
господарювання була і залишається одною з важливіших тем, що знаходяться 
на перехресті науки і практики. 

Наукові дослідження пов’язані з проблемами обліку, контролю і аналізу 
господарських операцій з нарахування амортизації та зносу основних засобів 
повинні враховувати досвід не лише сучасників але й попередників, а також 
мають міждисциплінарний характер з ціллю виявлення напрямків 
невирішених проблем, що дозволяє всесторонньо розглянути проблеми. 

В даний час проблема трактування сутності та розкриття економічного 
змісту амортизації та зносу основних засобів є досить важливою, тому що й 
досі немає єдиного підходу до визначення даних понять. 

Розглянемо трактування поняття амортизації, яке наведено в науковій 
економічній літературі (табл.1). 

Отже, на підставі даних приведених в таблиці 1 можна зробити 
висновок, що більшість науковців дотримуються думки, що амортизація 
являє собою обчислювальний у грошовому вираженні знос необоротних 
активів в процесі їх використання. 

Таблиця 1 – Визначення поняття «амортизація» на підставі 
літературних джерел 

Джерело Визначення 

Азріліян А.Н. 
[3] 

Амортизація – 1) перенесення вартості поступово зношуваних основних 
фондів на вартість продукції, що виробляється; 2) цільове накопичення 

грошових засобів і їх наступне застосування для відшкодування 
зношених основних фондів 
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Продовження таблиці 1

Баранов А. 
[1] 

Амортизація – це процес поступового перенесення вартості засобів 
праці у міру зносу їх на вироблений продукт і використання цієї 
вартості для наступного відтворення (заміщення, відновлення) 

засобів праці 

Білуха М.Т. 
[2] 

Амортизація – це процес поступового перенесення вартості основних 
виробничих засобів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на 

їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нормами 
амортизаційних відрахувань, установленими законодавчими актами 

Борисов А.Б. 
[4] 

Амортизація – поступове зношування основних засобів і перенесення 
їх вартості на продукцію, що випускається 

Бутинець Ф.Ф. 
[5] 

Амортизація – це обчислювальний у грошовому виразі знос основних 
засобів в процесі їх застосування та виробничого використання 

Гальчинський А.С., 
Єщенко П.С. 

[6] 

Амортизація – це заміщення в грошовій формі зношених засобів 
праці поступовим перенесенням вартості на продукт, що 

виробляється 

Грабова Н.Н. 
[7] 

Амортизація – це форма зношення основних засобів. Розрізняють дві 
форми фізичного і морального зношення.  Перша форма фізичного 
зношення виникає в процесі використання засобів праці, коли їх 

робочі органи внаслідок тертя втрачають свої якості. 
Друга – пов'язана з недовикористанням засобів праці, коли під дією 
природного і часового факторів метал, вузли і механізми машин і 

знарядь іржавіють, а пластмасові частини і гума «старіють» 

Загородній А.Г. 
[8] 

Амортизація – це знос основних засобів, основою обчислення 
якого є первісна вартість основних засобів, а їх відновлювальна 
вартість на момент їх зносу, тобто вартість їх відтворення на цей 

момент 

Ковальов В.В. 
[10] 

Амортизація – це знос, основою для встановлення норм якого 
служить відновлювальна вартість основних фондів, яка представляє 

собою їх відтворення222в сучасних цінах 

Потрібно відмітити, що наведена різноманітність поглядів притаманна 
не лише для початкового періоду розвитку теорії амортизації, а й для 
сучасного періоду дослідження. Проте, зважаючи на неоднозначне 
трактування поняття амортизації, єдиної точки зору до нинішнього часу не 
існує, хоча принципове вирішення цього питання є доволі важливим. Досить 
не зрозумілим вважається те, що більшість фахівців зводять амортизацію до 
відшкодуванню зносу необоротних активів, причому значно змішуючи 
зазначені поняття. 

Слід наголосити, що це зовсім не так, тому що поняття «знос» та 
«амортизація»  різні між собою за змістом та характеристикою.  

З приведених даних можливо зробити висновок, що поняття 
«амортизація», яке використовується в обліку, розуміється не як фізичний 
знос або зниження ринкової вартості об’єкту, а як списання вартості 
виробничих активів протягом періоду їх корисного використання. Термін 
застосовується для відображення поступового списання вартості 
необоротних активів, зокрема основних засобів на витрати підприємства [9]. 

В економічних дослідженнях розрізняють три типи зносу (рис. 1). 
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Рисунок 1  – Типи зносу визначені  в економічних дослідженнях 

Знос – це знецінення довгострокових виробничих матеріальних активів 
(основних засобів), що спричиняється втратою їх техніко-економічних 
характеристик. 

Узагальнюючи вищевказані визначення, науковці схиляються до того, 
що амортизація є систематичним розподілом первісної вартості або 
переоціненої вартості необоротних активів, зокрема основних засобів за 
мінусом їх ліквідаційної вартості протягом терміну їх корисного 
застосування на продукт, що виробляється. На нашу думку, наведене 
визначення є найбільш достовірним, так як найповніше зазначає  сутність 
даної облікової категорії, трактуючи її як систематичний розподіл вартості 
основних засобів, протягом визначеного терміну через однакові проміжки 
часу. Тобто амортизація нараховується за допомогою окремих методів 
бухгалтерського обліку (певна система). 

Дослідивши  підходи і визначення, що були запропоновані різними 
науковцями та економістами-практиками різного часу існування, виявили, 
що жоден з авторів не надав повного, найбільш поширеного та 
всеохоплюючого визначення облікових категорій «амортизація» та «знос» 
основних засобів. 
Список використаних джерел: 

1. Баранов А. Теория амортизации и технический прогресс. Научное
издание. М.: Экономика, 2005. 320 с. 

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. Київ : 2000. 692 с.
3. Большой бухгалтерский словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.:

Институт новой экономики, 2007. 554 с. 

І тип зносу

Фізичний знос (фізичне зношування основних фондів) поступова втрата основними 
фондами своєї споживчої вартості у процесі їх виробничого використання і під 

впливом несприятливих умов і сил природи 

ІІ тип зносу 

Моральний знос (моральне зношування основних фондів) зниження вартості 
основних фондів внаслідок зростання продуктивності праці та технічного прогресу в 
галузях, де їх виробляють, пов’язане з втратою доцільності використання застарілих 
основних виробничих фондів через появу досконаліших предметів і засобів праці (з 

поліпшеними технічними і технологічними параметрами) 

ІІІ тип зносу 

Амортизація основних виробничих фондів (вартісний знос) поступове перенесення 
вартості засобів праці в міру їх фізичного і морального зношування на продукцію, яку 

виготовляють з їх допомогою, та на послуги 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ГРОШОВИХ 
КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Основою успішної діяльності підприємства є безперервний рух коштів. 
Грошові кошти, будучи найліквіднішими активами підприємства, визначають 
ефективність їх фінансово-господарської діяльності та здатність 
підприємства вчасно та в повному обсязі розраховуватися зі своїми 
борговими зобов’язаннями. З огляду на це, питання ефективної організації та 
методики обліку операцій з грошовими коштами є досить важливими для 
підприємства та потребують свого вирішення. 

Важливе значення правильної організації та методики обліку касових 
операцій обумовлюється необхідністю забезпечення користувачів повною та 
неупередженою інформації про фінансовий стан підприємства та результати 
його діяльності в процесі розробки, обґрунтування та прийняття 
управлінських рішень.  

Теоретичні та практичні аспекти обліку грошових коштів висвітлено в 
наукових працях таких учених, як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.М. 
Герасимович, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, В.В. Сопко, Н.М. Малюга, М.С. 
Пушкар, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук та інших вчених-обліковців [4; 5]. 
Грошовим коштам належить вагоме місце в структурі оборотних активів 
підприємства, вони виступають важливим об’єктом бухгалтерського обліку 
та водночас універсальним вимірником для інших об’єктів обліку. 

В економічній літературі грошові кошти трактують по-різному: як 
економічні відносини між суб’єктами господарювання, як товар, титул 
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вартості, загальний еквівалент тощо. Гроші – найдинамічніше складова 
економічної системи, а їх обіг формує кровоносну систему підприємств. 

Виконувані грошима функції надають цілісності національній економіці 
та окремому підприємству. В свою чергу, стабільність національних грошей 
залежать від економічної могутності країни, конкурентоспроможності її 
товарів, соціально-економічної та політичної злагоди в державі та ін. [5].  

Для розуміння сутності грошових коштів потрібно уяснити їхню роль. 
Прийнято вважати, що найкраще економічна суть грошей проявляється в їх 
функціях. Традиційно в економічній науці виділяють п’ять основних функцій 
грошей: міра вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб нагромадження; 
світові гроші. Перелічені функції у своїй системній єдності становлять 
реальне функціонування грошової маси.  

Предметом бухгалтерського обліку грошових коштів є процеси 
документального оформлення руху коштів у касі підприємства та на рахунках 
у банку, господарські операції, пов'язані з надходженням і видатками 
грошових коштів. Здійснення процедури відображення в бухгалтерському 
обліку і розкриття інформації про грошові кошти у фінансовій звітності 
регламентує НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2]. До 
грошових коштів підприємства, згідно з НП(С)БО 1, належать готівка в касі, 
кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. 

Порядок здійснення розрахунків грошовими коштами чітко 
регламентований чинним законодавством. Звичайно, існують певні правила, 
установлений порядок для здійснення операцій з готівкою. Це – касова 
дисципліна. Готівковий і безготівковий грошові обороти органічно пов'язані 
між собою, що реалізується через перехід однієї форми в іншу. Наприклад, 
виручка надходить до каси підприємства, а потім здається до установи банку 
для зарахування на поточний або інший рахунки. Із цих рахунків у банку 
проводяться розрахунки між господарюючими суб'єктами та надходить 
готівка в касу підприємства для видачі заробітної плати, авансу підзвітним 
особам тощо.  

Останнім часом все більшого поширення набуває застосування 
електронних грошей в практичній діяльності господарюючих суб’єктів. 
Електронні гроші починають використовуватися вітчизняними економічними 
агентами для розрахунків в українському сегменті мережі Інтернет. Однак 
темпи зростання емісії електронних грошей в Україні є значно меншими, що 
зумовлено чинниками як мікро-, так і макрорівня.  

В Україні нормативне регулювання обігу електронних грошей вперше 
було здійснено 25.06.2008 затвердженням НБУ «Положення про електронні 
гроші в Україні» . У 2010 р. з метою відповідності регулювання емісії й обігу 
електронних грошей до Директиви 2009/110/ЄС Національний банк України 
затвердив нову редакцію «Положення про електронні гроші в Україні» (№ 
481 від 04.10.2010) [6]. Відповідно до згаданого вище нормативно-правового 
акту електронними грошима в Україні визнаються одиниці вартості, які 
зберігаються на електронному пристрої, є грошовими зобов'язаннями 
емітента і приймаються як одиниці платежу іншими, відмінними від емітента 
особами.  
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На сьогодні кількість електронних грошей в обігу незначна, і вони 
суттєво не впливають на монетарну політику. Проте, враховуючи потенційну 
можливість росту емісії електронних грошей, необхідним є створення 
відповідної регуляторної бази. Разом з цим очевидно, що електронні гроші, 
з’явившись на ринку, вже не здадуть своїх позицій і, долаючи перешкоди, 
утвердяться на ньому назавжди та набуватимуть все більшої популярності як 
засобу платежу між суб’єктами господарської діяльності [4; 5].  

Таким чином, облік операцій з грошовими коштами є важливою 
ділянкою облікової роботи на будь-якому суб’єкті господарювання, від 
раціональності організації якої залежатиме ефективність управління 
фінансовими ресурсами підприємства. Саме від наявності оперативної, 
достовірної та неупередженої облікової інформації залежатиме здатність 
підприємства вчасно та у повному обсязі розраховуватись за своїми 
борговими зобов’язаннями та дотримуватись фінансової дисципліни при 
розрахунках, що, зрештою, корелюватиме з ефективністю всієї фінансово-
господарської діяльності підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ 

Державна політика у сфері регулювання оплати праці є одним із 
ключових факторів боротьби з бідністю, тому оплата праці має стати одним 
із важливих об'єктів соціальної політики держави.  
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Заробітна плата є основною складовою грошових доходів населення, 
впливає на загальні показники соціально-економічного розвитку держави. 

Важливе значення має чітка організація обліково-аналітичної роботи 
розрахунків з оплати праці на підприємстві, оскільки вона є найбільш 
відповідальною і трудомісткою.   

Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні 
завдання, має специфічні об'єкти, ведеться за окремим планом рахунків і 
балансу, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств та 
організацій.  

Оплата праці - система відносин, пов'язаних із забезпеченням 
встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю 
відповідно до законів, іншими нормативними актами та трудовими 
договорами [3]. 

Найбільш поширеними в трудовому законодавстві є терміни «заробітна 
плата» та «оплата праці». Саме вони стали об’єктом більш ретельної уваги 
науковців. Але вчені досі не досягнули одностайності в розумінні змісту цих 
термінів.  

Базуючись на дослідженому матеріалі, нами розроблено та пропонується 
власне визначення економічної сутності поняття «заробітна плата», яке 
полягає в наступному: «заробітна плата – це економічна категорія, рівень 
якої залежить від умов і складності виконаної працівником роботи і 
встановлюється у розмірі, не менше за вартісну величину межі 
малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу»[3]. 

Серед усіх ресурсів, що використовуються у процесі діяльності будь-
якої установи, виняткове місце належить праці. В умовах недосконалості 
ринкових регуляторів формування заробітної плати, процеси у сфері оплати 
праці набули значною мірою стихійного характеру. 

Рівень заробітної плати є важливим якісним показником економічного 
господарювання країни [1]. 

Заробітна плата при правильній організації забезпечує прямий і 
безпосередній зв’язок доходів з кількістю і якістю витраченої праці. Саме за 
її допомогою оцінюється кваліфікація працівника, складність виконуваної 
ним роботи, обсяг та якість вироблених матеріальних благ, наданих послуг. 
Тобто, показники оплати праці дають загальне уявлення про внутрішню 
діяльність бюджетної установи та виступають засобом контролю за мірою 
праці [1].            

Від організації обліку оплати праці залежить якість, справедливість, 
повнота і своєчасність розрахунків з робітниками з оплати праці. 
Здійснюючи удосконалення організації обліку оплати праці, установа має 
підходити до цього питання обґрунтовано, враховуючи доцільність, 
використовуючи результати наукових досліджень і передового досвіду [2]. 

В Україні практично створено законодавчо-нормативну базу 
регулювання оплати праці відповідно до міжнародних трудових норм, що 
діють у ринковій економіці [2]. 
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Водночас механізми державного і колективно-договірного регулювання 
оплати праці ще не спрацьовують в повному обсязі. На сьогодні у цій сфері 
існує велика кількість невирішених питань і суперечностей. Для більшості 
населення заробітна плата втратила свою відтворювальну та стимулювання 
функції і фактично перетворилася на різновид соціальних виплат, не 
пов’язаних з кількістю, якістю та кінцевими трудовими результатами. При 
цьому, її рівень у нашій країні значно нижчий порівняно з розвиненими 
державами світу.[2]. 

Заробітна плата в бюджетних установах є виплатами працівникам, що 
надаються за використану працю та є ціною витраченої праці. Національним 
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 
«Виплати працівникам», встановлено методичний фундамент для створення 
в бухгалтерському обліку інформації щодо виплат працівникам, та її 
розкриття у фінансовій звітності [2]. В цілому виплати працівникам діляться 
на три групи: 

1) Поточні виплати:  
- заробітна плата зо окладами та тарифами, інші нарахування з оплати 

праці; 
- виплати за невідпрацьований час (відпустки та інший оплачуваний 

невідпрацьований час); 
2) Виплати при звільненні; 
3) Інші виплати працівникам: 
- матеріальна допомога [2]. 
Поточні виплати включають заробітну плату за окладами та тарифами, 

інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки 
та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні 
виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні 
періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу [2]. 

Виплати при звільненні передбачають виконання зобов’язань, які 
визнаються у разі, якщо суб’єкт державного сектору має невідмовне 
зобов’язання звільнити працівника або кількох працівників до досягнення 
ними пенсійного віку або надавати виплати при звільненні згідно із 
законодавством, контрактом чи іншою угодою [2]. 

Інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визнаються 
зобов’язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у 
цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат. 

На сьогодні заробітна плата в Україні виконує такі функції:  
- збереження зайнятості, запобігання безробіттю ціною заниження 

заробітної плати;  
-  забезпечення соціальних гарантій;  
- збереження попереднього статусу, пов’язаного з попереднім робочим 

місцем;  
-  стримування інфляції (через затримку виплати заробітної плати);  
-  перерозподіл зайнятих за галузями і сферами економіки; 
-  поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості; 
-  посилення мобільності робочої сили [3]. 
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Рівень заробітної плати забезпечує не більше 21 % відтворення робочої 
сили, що не відшкодовує навіть прямих затрат праці і не забезпечує 
зацікавленості в переорієнтації робочої сили на пріоритетні сфери діяльності. 
Причинами загострення проблеми державного регулювання оплати праці є:  

– відсутність дієвого контролю з боку держави за політикою оплати
праці;  

– недосконалість науково-методичного забезпечення процесу
регулювання оплати праці;  

– невиконання чинного законодавства[3].
Отже, вважаємо за необхідне переглянути політику регулювання оплати 

праці в частині посилення контролюючих функцій держави за процесом 
формування та розподілу витрат від національного до локального рівнів 
економіки, що зумовлює необхідну розробку методології та основ 
обґрунтованого збільшення витрат на оплату праці в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ СТИПЕНДІАТАМИ  
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОГО 
ТОРГОВЕЛЬНОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНТЕУ) 

Протягом багатьох років, ключовим параметром при виборі майбутнього 
закладу вищої освіти є можливість отримувати стипендію. Цей не дивно, 
оскільки щороку вносяться зміни до механізму нарахування та отримання 
цих коштів. Раніше, перед початком вступної кампанії, заклади вищої освіти 
закріплювали чітко регламентовану кількість державного замовлення за 
кожною із спеціальностей. Відповідно, абітурієнт, виходячи із власних балів 
міг спрогнозувати ймовірність здобуття освіти за кошти бюджету. Однак, 
відповідно до законодавчих змін з 2018 року бюджетне місце не фіксується 
за закладом вищої освіти, а «ходить за абітурієнтом». Тому, щороку 
значному обговоренню піддається питання механізм розподілу фінансування 
стипендіального забезпечення між вищими навчальними закладами та 
спеціальностями.   
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Згідно законодавства стипендіальний фонд України передбачає 
отримання академічних (за результатами успішності) та соціальних (для 
соціально незахищених громадян, пільговиків) стипендій. Крім того, 
важливим критерієм при визначенні права студента на соціальну стипендію є 
матеріальний стан сім’ї. Так, відповідно до внесених у законодавство змін, 
соціальні стипендії надаються студентам (курсантам) вищого навчального 
закладу, виходячи з рівня доходу сім’ї та успіхів у навчанні, в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України [1]. 

Розмір академічних стипендій визначається виходячи з встановленого 
Урядом розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з 
урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності 
(напряму підготовки), загальної успішності (рейтингу) стипендіата [2]. 

За обліковими даними Вінницького торговельно-економічного інституту 
КНТЕУ у 2018 році спостерігається наступна картина призначення 
стипендій: 

 академічні стипендії призначено 217 студентам на суму 3 995 022 
грн.; 

 соціальні стипендії призначено 89 студентам на суму 1 633 455 грн. 
Після підписання відповідного розпорядчого документу на призначення 

стипендії вищестоячій організації надається розрахунок потреби, згідно 
якого заклади вищої освіти отримують бюджетне фінансування. Виплата 
стипендії проводиться шляхом перерахування коштів на карткові рахунки 
здобувачів вищої освіти. У бухгалтерському обліку зазначені операції 
відображаються наступним чином (табл.1). 

Щороку Урядом переглядається розмір мінімального стипендіального 
забезпечення здобувачів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. Динаміка їх 
зміни наведена на рисунку 1. 

Таблиця 1 – Бухгалтерське відображення розрахунків із 
стипендіатами 

№  
з/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
субрахунків Сума, грн
дебет кредит 

Отримано: 

1.  бюджетні асигнування для виплати академічної 
стипендії здобувачів вищої освіти 

2313 7011 3 995 022 

2.  грошові кошти для виплати соціальної стипендії 2314 2114 1 633 455 
Нараховано: 

3.  академічну стипендію здобувачам вищої освіти 8511 6512 3 995 022 
4.  соціальну стипендію здобувачам вищої освіти 2114 6512 1 633 455 

Перераховано на карткові рахунки здобувачам 
вищої освіти: 

5.  академічну стипендію 6512 2313 3 995 022 
6.  соціальну стипендію 6512 2314 1 633 455 
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Попри зростання академічної стипендії на 36,5% або 475 грн. та 
соціальної – 30,1% або 355 грн. прямопропорційно скоротилася кількість 
здобувачів вищої освіти, котрі будуть отримувати дану грошову виплату. 
Так, за даними Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ у 
2018 році кількість студентів розраховано в стипендіальному фонді 306 осіб 
(217 осіб отримують академічну стипендію, 89 осіб – соціальну), що на 22,5% 
або 89 осіб менше порівняно з 2017 роком та -122,9% або 376 осіб – з 2016 
роком. Як наслідок, зменшився загальний розмір стипендіального фонду на 
22,5% або 1,63 млн грн і становив 5,62 млн грн. 

Рисунок 1 – Динаміка зміни мінімального стипендіального 
забезпечення здобувачів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, грн 

Таким чином, процес бухгалтерського обліку розрахунків із 
стипендіатами в закладах вищої освіти супроводжується обробкою великого 
масиву даних, крім того розміри , механізм нарахування та критерії відбору 
стипендіатів постійно змінюються. На цьому етапі полегшує роботу та 
підвищує контроль автоматизація обліку та перехід до електронного 
документообігу, що дає змогу оперативно отримувати звітні данні із 
первинних джерел. Також важливим аспектом є оперативне реагування на 
зміни та доповнення до нормативної бази, що дає можливість вчасно 
здійснювати розрахунки із стипендіатами.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

На сучасному розвитку суспільства, визначення фінансового результату 
діяльності підприємства, є чи одним із головних загальноекономічних і 
бухгалтерських наукових і практичних проблем. 

Одним із найважливіших питань у бухгалтерському обліку (далі – БО) є 
структура і порядок формування фінансового результату. Наскільки 
раціонально ведеться облік фінансових результатів, залежить величина 
виплат у бюджет, розрахунки з акціонерами. Важливим аспектом 
бухгалтерського обліку і звітності є достовірне відображення всіх 
господарських операцій підприємства, врахування всіх доходів і витрат в 
розрізі видів його діяльності, галузеві особливості підприємства.  

Особливістю для визначення фінансового результату є обгрунтованість 
організації та методика його обліку. Принципи, організація й методика 
обліку, порядок формування облікової політики підприємств України 
відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності, та є ряд 
розбіжностей в окремих концептуальних підходах щодо визнання фінансових 
результатів. 

У бухгалтерському обліку на відміну від економічної теорії поряд із 
поняттям «прибуток» застосовуються поняття «дохід» і «результат 
діяльності». Якщо розглядати поняття «дохід» та «прибуток» із погляду 
бухгалтерського обліку, то можна виділити декілька основних трактувань 
цих термінів українськими вченими. Так, П.А. Костюк характеризував 
прибуток як частину чистого доходу, що залишається в розпорядженні 
госпрозрахункових підприємств та організацій [1]. 

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку витрат і 
доходів, а також фінансових результатів підприємства є забезпечення:  

– правильного визначення та достовірної оцінки витрат, доходів і
фінансових результатів діяльності;  

– розмежування витрат, доходів і фінансових результатів діяльності за
кожною класифікаційною групою; 

– правильного та повного документального оформлення та своєчасного
відображення в облікових регістрах витрат, доходів і фінансових результатів 
діяльності; 

– контролю за правильним визначенням фінансового результату від
звичайної діяльності та надзвичайних подій;  

– надання повної і достовірної інформації про витрати та доходи
діяльності, а також про наявність і використання чистого прибутку 
(непокритих збитків) для потреб управління [2]. 
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Важливим при розробці обліку підприємства є вибір конкретних методів 
щодо відображення вартісної оцінки певних об’єктів обліку, оскільки вони 
прямо впливають на кінцеве визначення фінансових результатів. Для 
забезпечення об’єктивності процесу формування фінансових результатів з 
використанням визначених у обліку методів потрібне виконання певних 
умов. Передусім, це – наявність тісного взаємозв’язку між власником 
(керівником) підприємства та головним бухгалтером, оскільки власник 
(керівник) несе відповідальність за організацію БО і за формування обліку, 
зміст якої повинен обґрунтувати головний бухгалтер [3].  

Обов’язковою умовою формування обліку підприємства є дотримання 
принципів БО, визначених у статті 4 Закону України "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні", які опосередковано визначають 
об’єкти БО та елементи обліку [4].  

Основними нормативними документами, якими керуються при 
формуванні положення про облік, є Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності. Саме стандартами 
передбачено порядок вартісної оцінки та альтернативних методів БО 
окремих об’єктів. При складанні розпорядчого документа про облік 
підприємства керуються Наказом Міністерства фінансів України від 27 
червня 2013 р. № 635 [5]. 

Організація фінансового обліку доходів, витрат і фінансових результатів 
на підприємстві залежить від організаційної форми ведення обліку. 

Разом з тим, розглядаючи повну централізацію в порівнянні з 
децентралізованою формою організації обліку, необхідно виділити її 
наступні недоліки: „контроль за здійснюваними операціями ведеться 
відірвано від місця їх проведення та документування, що знижує як його 
оперативність, так і дієвість, керівники господарських одиниць мають 
недостатнє інформаційне забезпечення під час прийняття відповідних рішень 
або здійснення поточного контролю за діяльністю підрозділу”; „збільшується 
тривалість документообігу, підвищуються витрати на переміщення носіїв 
інформації до місця їх обробки”; „жорстка централізація пов’язана з 
„розсіюванням” відповідальності на рівні виробничих підрозділів, відділів і 
служб, складністю контролю доцільності та законності господарських 
операцій” [6, с. 91–95].  

За умов повної централізації обліку на великих підприємствах, 
враховуючи специфіку їх діяльності, немає можливості раціонально 
організувати формування й облік фінансових результатів, тому що доходи й 
витрати фіксуються окремими центрами відповідальності, а обліковий апарат 
концентрується в центральній бухгалтерії, яка підпорядкована головному 
бухгалтеру. Тому для таких підприємств оптимальною є часткова 
централізація чи децентралізація обліку, що передбачає роботу бухгалтерів у 
складі окремих виробничих підрозділів підприємства (центрів виникнення 
витрат) та їх підпорядкування керівникам підрозділів (центрам 
відповідальності). Оптимальне співвідношення централізації й 



234 

децентралізації обліку має важливе значення для оперативного й 
достовірного визначення фінансових результатів та ефективного 
функціонування системи управління підприємством [6]. 

Для повноцінного аналізу фінансових результатів підприємства 
необхідно провести факторний аналіз чистого прибутку, для того, щоб 
встановити, які саме фактори впливають на формування кінцевого показника 
позитивно та негативно, найбільшим та найменшим чином. На особливу 
увагу заслуговує чотирифакторна мультиплікативна модель аналізу чистого 
прибутку підприємства. Для побудови цієї моделі використовуються такі 
чинники: власний капіталу підприємства; – коефіцієнт обігу активів; – 
мультиплікатор власного капіталу; – чиста рентабельність. Для ефективного 
управління фінансовим результатом від операційної діяльності, крім 
проведення якісного аналізу, надзвичайно важливою складовою є збір усієї 
необхідної інформації. Інформаційне забезпечення, в першу чергу, 
ґрунтується на якісній інформації, тобто на якісній організації 
бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів, що є 
чинниками економічної стійкості суб’єкта господарювання [2]. 

Таким чином, основна ефективність діяльності підприємства 
виражається у фінансових результатах. Майже всі підприємства України 
мають на меті збільшення обсягів власного виробництва, стабільний 
економічний розвиток та процвітання, а це є неможливим без збалансованого 
втручання в процес управління фінансовим результатом від операційної 
діяльності. Проблема фінансового результату від операційної діяльності 
залишається не повністю дослідженою у зв’язку з постійним оновленням 
правових баз, технічним розвитком суспільства в цілому. 
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ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ,  
ЇЇ ВИНИКНЕННЯ ТА СПИСАННЯ 

В умовах конкуренції багато підприємств змушені виробляти для 
продажу продукцію з відстрочкою платежів. Будь-яке підприємство в 
структурі поточних активів має дебіторську заборгованість, розмір якої часто 
значний. Конкуренція і прагнення до збільшення обсягів реалізації продукції 
змушують застосовувати товарний (комерційний) кредит, тобто продавати 
свою продукцію з відстроченням платежу. Однак надмірна тяга до 
розширення ринку збуту із застосуванням такого способу продажів може 
спровокувати неконтрольоване зростання обсягу дебіторської заборгованості 
і як наслідок зниження ліквідності. При цьому підприємство саме ризикує 
стати неплатоспроможним через дефіцит коштів [1]. 

Виникнення дебіторської заборгованості в системі безготівкових 
розрахунків являє собою об’єктивний процес господарювання. У процесі 
діяльності підприємство здійснює різні операції: продає або купує товари, 
роботи, послуги, сплачує податки, бере кредити, дає позики та ін. Отже, у 
ньому майже завжди виникає дебіторська заборгованість, яка може бути 
поточною, довгостроковою, сумнівною, безнадійною і т. д., а її сума 
залежить від багатьох факторів: обсягу виробництва, виду продукту, 
місткості ринку, рівня його наповнюваності продукцією, системи 
розрахунків з покупцями, їх фінансового стану тощо. Виникнення значної 
дебіторської заборгованості в основному пов’язане з наданням замовникам 
відстрочки платежу за поставлені товари, тобто постачальники кредитують 
своїх замовників [2] Підприємство-постачальник має об’єктивно оцінювати 
свої можливості і кредитувати замовників в таких розмірах, які не призведуть 
до хронічного браку коштів для власних потреб. Необхідно розробити 
обґрунтовану політику надання товарного кредиту та інкасації 
заборгованостей для різних видів продукції і груп покупців.  

Дебіторська заборгованість може бути об’єктивною, якщо вона 
сформована за рахунок власних коштів, а коли вона складається з позикових 
коштів, то підприємство несе додаткові витрати. Адже заборгованість – це 
актив підприємства, і на неї може бути накладено арешт при несплаті 
податкових зборів або порушено справу про банкрутство. Ліквідним активом 
є заборгованість, яку можна швидко вилучити. Тому роботі з дебіторською 
заборгованістю бухгалтерам і іншим службам підприємства слід приділяти 
особливу увагу. Дебіторська заборгованість – це борг зовнішніх контрагентів 
і працівників перед підприємством,що виникає в разі надання їм відстрочки 
платежу (в цьому випадку говорять про комерційний кредит), а також при 
невиконанні покупцем своїх зобов’язань за договором про оплату отриманих 
товарів, робіт, послуг. Вона характеризує відволікання коштів з обороту 
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підприємства й використання їх дебіторами і тим самим негативно впливає 
на фінансовий стан. Тому слід скорочувати строки її стягнення, а якщо в 
стягненні відмовлено судовими інстанціями або минув строк позовної 
давності,то сума дебіторської заборгованості списується на збиток 
підприємства. Значна сума дебіторської заборгованості утворюється у тих 
підприємств, де відсутня система контролю за поверненням боргів. Для цього 
необхідно встановити критерії сумнівної (проблемної) заборгованості і 
безнадійних боргів.[3] Дебіторська заборгованість – досить мобільна стаття 
балансу підприємства. Робота з дебіторською заборгованістю вимагає 
ефективного планування і чітко вибудуваного процесу управління ризиком 
неплатежів та починається з організації правильного і своєчасного 
документообігу всередині підприємства і з контрагентами. Покупців слід 
ранжувати залежно від обсягу закупівель, історії кредитних відносин та 
пропонованих умов оплати і своєчасно їх переглядати з урахуванням 
моніторингу попиту на продукцію. У всіх цих випадках головним 
інструментом кредитора повинен бути договір з дебітором. На жаль, 
договори між підприємствами - формальні папірці, які не захищають жодну 
зі сторін від свавілля іншого. Зараз підприємства все частіше стикаються з 
неоплаченими рахунками,що може призвести до банкрутства, згортання 
інвестиційних програм, необхідності брати в борг та інше. Багатьом 
керівникам не вдається вибудувати цілісну, ефективну й працездатну 
систему повернення боргів, але успішно сьогодні вести бізнес і нікому не 
позичати кошти практично неможливо, тому вкрай необхідно правильно 
організувати роботу з цього напряму.[4] 

На наш погляд, правильне складання договору допоможе уникнути 
юридичних ризиків в діяльності підприємства. Адже неграмотно складений 
договір, може бути приводом для несплати боргу покупцем. Слід 
передбачити систему мотивації клієнтів на своєчасне повернення боргів. 
Договором або додатковою угодою можна передбачити бонуси за своєчасну 
оплату за результатами місяця. Це чисто психологічний прийом, 
розрахований на бажання клієнта заплатити гроші за додаткову винагороду. 
Можна також передбачити в договорі відстрочки платежів за письмовим 
погодженням (договір комерційного кредиту). Превентивні способи слід 
застосовувати на стадії встановлення ділових контактів та укладання 
договорів. Виконавець (продавець, постачальник і т. ін.) повинен мати 
якомога більше інформації про свого потенційного контрагента (покупця, 
замовника, послугонадавача та ін.) і переконатися в його надійності та 
платоспроможності. В ході вивчення контрагента доцільно здійснити аналіз 
його статуту, що дозволить виявити можливі обмеження діяльності 
бюджетника, внутрішні ризики (залежно від орієнтації статуту – посилення 
позиції директора, ради директорів, зборів акціонерів або іншого органу, 
можна судити про протистояння між ними або як мінімум недовіру), особи, 
що приймає рішення, і здійснити перевірку законності існування 
підприємства. Рахунки дебіторів заслужили репутацію непродуктивного 
активу, який зв’язує дефіцитні фінансові ресурси. Занадто висока частка 
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дебіторської заборгованості в загальній структурі активів знижує ліквідність і 
фінансову стійкість підприємства. Це пов’язано з тим, що вона підвищує ризик 
неплатежів і пов’язаних з ним фінансових втрат. Безнадійна дебіторська 
заборгованість – це дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про 
її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності. 

Існує два методи списання безнадійних боргів: метод прямого списання 
та метод нарахування резерву. Перший метод заснований на результатах 
аналітичного обліку дебіторської заборгованості за кожним дебітором. Якщо 
конкретний дебітор визнаний неплатоспроможним, то на суму його 
заборгованості збільшується резерв сумнівних боргів. Другий метод є 
базовим і заснований на періодизації дебіторської заборгованості, для чого 
здійснюється аналіз інформації за декілька попередніх звітних періодів щодо 
виникнення безнадійної заборгованості за продукцію, товари, роботи або 
послуги [5]. Безнадійний борг відображають в обліку в той період, коли 
достовірно відомо, що рахунки не будуть оплачені. 

Згідно з П(С)БО 10, величина сумнівних боргів визначається виходячи з 
платоспроможності окремих дебіторів на основі класифікації дебіторської 
заборгованості та виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому 
доході від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на умовах наступної 
оплати. Дебіторська заборгованість,що утворена в межах узгодженого 
сторонами строку оплати, є нормальним явищем у господарському процесі. 
Але, коли вона перевищує узгоджені терміни платежів,то знижує 
платоспроможність підприємства. Залежно від виду діяльності та розміру 
підприємства дебіторська заборгованість може займати вагоме місце у 
балансі. Циклічність розвитку економіки з періодичними спадами та кризами 
призводить до погіршення стану розрахунків між суб’єктами 
господарювання. Неплатоспроможність підприємств викликає нарощування 
суми заборгованості. Менеджеру підприємства, який залучає контрагента до 
співпраці слід попередити його про необхідність здійснення перевірки; 
витребувати для ознайомлення та копіювання наступних документів: 
реєстраційне свідоцтво, свідоцтво про постановку на облік в податковому 
органі, статут, установчий договір, останній баланс, документ, що 
підтверджує правомочність представника; передати отриману інформацію в 
службу безпеки. 

Отже, робота з дебіторською заборгованістю вимагає чіткого 
планування і вибудуваного процесу управління ризиком неплатежів та 
починається з організації правильного і своєчасного документообігу 
всередині підприємства. Тому слід визначати співробітників, відповідальних 
за роботу з дебіторами, здійснювати регулярний аналіз заборгованості, 
розробляти заходи заохочення та мотивування. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Бухгалтерський облік – це складний механізм, призначенням якого є 

забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою 
здійснення ефективного управління суб’єктом господарювання в сучасних 
умовах. Саме для цього бухгалтерський облік має бути організований 
відповідно до вимог чинного законодавства та особливостей господарської 
діяльності конкретного підприємства. Особливої актуальності набуває 
питання раціональної організації бухгалтерського обліку відповідно до вимог 
системи управління підприємством у цілому. 

Ґрунтовні дослідження щодо вирішення проблемних питань та різних 
аспектів в організації обліку й обліковій політиці підприємств знайшли 
відображення в працях українських вчених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, 
Л. М. Кіндрацької, Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника та 
ін., а також зарубіжних: Р. А. Алборова, П. С. Безруких, Н. П. Кондракова, 
С. Л. Коротаєва, М. І. Кутера, Е. С. Хендриксена. Проте механізм 
формування та ефективної реалізації облікової політики підприємства 
залишається актуальним і потребує подальших досліджень. 

Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Система бухгалтерського обліку будується на єдиній методологічній 
основі, що дає змогу адекватно відобразити діяльність підприємства, 
сформувати достовірні дані про майновий і фінансовий стан на 
мікроекономічному рівні, здійснювати економічний аналіз для прийняття 
управлінських рішень та постійний контроль за його показниками. Крім того, 
нині вона набуває стратегічного напряму, тобто спостерігається поєднання 
інформації фінансового, управлінського та інших видів обліку для прийняття 
ефективних рішень на підприємстві. Запорукою ефективного 
функціонування будь-якої штучної системи, якою є система бухгалтерського 
обліку, є раціональна її організація, яка забезпечить виконання поставлених 
перед системою бухгалтерського обліку завдань [2, с. 63]. 
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Враховуючи позиції науковців, можна визначити, що факторами впливу 
на організацію обліку на підприємстві є: 

1. Форми організації бухгалтерського обліку.
Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

передбачено самостійний вибір форми організації бухгалтерського обліку: 
– введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення

бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; 
– користування послугами спеціаліста з бухгалтерського  обліку,

зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність 
без створення юридичної особи; 

– ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; 

– самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності
безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця 
форма  організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на 
підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних 
установах [1]. 

2. Застосовуваних форм облікових регістрів – форми бухгалтерського
обліку: журнал-ордер, журнал обліку гомсподарських операцій, 
меморіальний ордер, шахова відомість, оборотна відомість тощо. 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на 
кожному підприємстві здійснюється на підставі нормативно-правових 
документів, що розробляються органами, на які покладено обов'язки 
регулювання у країні питань обліку і звітності. Це дає змогу вести 
бухгалтерський облік і складати фінансову звітність за єдиними принципами 
й формою і таким чином забезпечувати порівнянність облікової інформації. 
Однак підприємство, виходячи з конкретних умов господарювання, може 
вибирати найбільш прийнятні для нього форми ведення обліку [3, с. 217]. 

Відповідно до законодавства, облікова політика визначається як 
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 
підприємством для складання та подання фінансової звітності [1]. 

На рівні підприємства (мікрорівні) облікову політику формує апарат 
управління та головний бухгалтер. 

Формування облікової політики фактично полягає в тому, що на основі 
діючих нормативно-правових актів з усієї сукупності способів реалізації 
названих прийомів вибирають прийнятні на певний час у конкретних умовах. 
Безперечно елементи облікової політики обираються підприємством 
індивідуально і можуть відрізнятися в різні періоди його діяльності. 

Облікова політика передбачає: упорядкування облікових процедур на 
підприємстві;  методологічне та методичне відображення майна 
підприємства, господарських операцій та результатів його діяльності; 
надання бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості; 
забезпечення ефективності обліку та ін. 

Відповідно до призначення, основною метою облікової політики на 
підприємстві є формування: 
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- повної об’єктивної та достовірної інформації, що максимально 
адекватно розкриває його діяльність для зацікавлених осіб; 

- правил використання прийомів первинного обліку; 
- положень з обліку майна, зобов’язань, основних засобів, фінансових 

інвестицій, запасів; 
- обліку витрат та обчислення собівартості продукції і обсягів 

незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів і джерел 
забезпечення наступних витрат, доходів від продажу продукції, робіт, послуг 
та ін. [3, с. 36]. 

Таким чином, в основу організації бухгалтерського обліку покладено 
системний підхід, який передбачає врахування взаємозв’язків між окремими 
складовими системи бухгалтерського обліку. Умовно можна виділити два 
взаємопов’язані аспекти організації бухгалтерського обліку:  організація 
праці облікового апарату;  організація процесу ведення обліку та складання 
звітності. Основним документом який врегульовує організацію 
бухгалтерського обліку на підприємстві є облікова політика. 
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АУДИТ ТА АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасних умовах формування ринкових відносин в Україні важливу 

роль відіграє вміння управляти  матеріальними активами підприємства, бо 
від цього залежить ефективний розвиток  як виробництва, так і  отримання 
максимального прибутку, а отже і підвищення конкурентоспроможності 
підприємства. Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться також і 
організації аудиту матеріальних активів на підприємстві, що дозволить  
вивчати фактичний стан справ по підприємству в цілому, об’єктивно 
відображати дійсність і  перевіряти виконання прийнятих рішень. Найкращі 
результати у господарській діяльності можна досягти, якщо підприємство 
буде постійно  відстежувати і аналізувати динаміку використання 
матеріальних активів і вдосконалювати систему планування на підприємстві. 
Все це зумовлює актуальність проведення аналізу використання  
матеріальних активів і підвищує роль такого аналізу в економічному процесі. 

Дослідженню проблем обліку, аналізу і оцінки  матеріальних активів 
приділили увагу у своїх працях такі вчені - економісти як: Білуха М. Т., 
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Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М., Завгородній В. П., Нападовська Л. В., 
Сопко В. В., Ткаченко Н. М., Усач Б. Ф., Чумаченко М. Г., Швець В. Г. 

Кожне підприємство для проведення господарської діяльності 
використовує належні йому активи. Активи - ресурси, контрольовані 
підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як 
очікується. приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. В свою 
чергу, матеріальні активи - вартість нерухомого та рухомого майна, що 
протягом тривалого часу бере участь у процесі господарської діяльності і 
амортизується. Матеріальні активи характеризують майнові цінності 
підприємства, які мають матеріальну речовинну форму. Більшість науковців 
до складу матеріальних активів підприємства відносять: основні засоби; 
незавершене будівництво; обладнання, призначене до монтажу; виробничі 
запаси сировини і напівфабрикатів; запаси малоцінних і швидкозношуваних 
предметів; обсяг незавершеного виробництва; запаси готової продукції, 
призначеної для реалізації; інші види матеріальних активів» [2, с. 64]. 

Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних 
матеріальних активів, при умові їх максимально ефективного використання, 
свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його 
ефективне функціонування. Така інформація може зацікавити різних 
користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової 
стратегії підприємства; постачальників – при прийнятті рішень про умови 
розрахунків; кредитні установи – при визначенні кредитування діяльності 
підприємств; потенціальних інвесторів – при виборі об’єкта інвестування  
[3, с. 423].  

Аудит господарської діяльності підприємств  здійснюється у 
відповідності до Закону України «Про аудиторську діяльність» № 2258-VIII 
від  21 грудня 2017 року (надалі – Закон № 2258), який  введено  в дію  з 1 
жовтня 2018 року [1]. Під час проведення аудиту матеріальних активів 
аудитор керується Міжнародними стандартами аудиту (МСА), зокрема МСА 
200 «Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів», 
МСА 230 «Документація», МСА 300 «Планування», МСА 310 «Знання 
бізнесу», МСА 520 «Аналітичні процедури», МСА 700 «Аудиторський 
висновок». 

Організація аудиту матеріальних активів  передбачає підготовки і 
проведення наступних етапів: 

1. Підготовчий етап: загальне ознайомлення з підприємством та об’єктом 
перевірки - матеріальними активами; попередня оцінка елементів 
аудиторського риску; розробка плану аудиту; складання аудиторської 
програми. 

2. Основний етап: участь або спостерігання за ходом проведення 
інвентаризації матеріальних активів; перевірка наявності та чинності 
документів, що засвідчують право власності на придбані матеріальні 
активи; перевірка правильності визначення вартості матеріальних 
активів; перевірка правильності формування показників  звітності; 
коригування оцінки елементів аудиторського ризику. 
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3. Заключний етап: складання звіту про стан обліку матеріальних активів; 
аудиторський висновок. 
1. Для проведення аудиту матеріальних активів аудитором  

складаються наступні робочі документи: План аудиторської перевірки 
матеріальних активів та Програма аудиту матеріальних активів. На 
заключному етапі перевірки аудитори повинні надати клієнтові звіти про 
зроблену роботу та видати висновок стандартного зразку. Цей процес 
включає оцінку, розгляд та вивчення обставин, які надають аудиторові 
достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 

Об’єктами аналізу матеріальних активів підприємства – є фактична 
наявність та операції по руху матеріальних активів.  Джерелами інформації 
виступають регістри бухгалтерського обліку, звітність, планово-нормативна 
документація. 

Основними завданнями аналізу матеріальних активів є: оцінка 
динаміки матеріальних активів підприємства в цілому і за структурою; 
оцінка наявності та руху матеріальних активів; аналіз якісного стану 
матеріальних активів; оцінка ефективності використання матеріальних 
активів. 

При проведенні аналізу операцій з матеріальними активами в першу 
чергу слід аналізувати  динаміку матеріальних активів, зміну в їх складі і 
структурі. Для цього використовують методи вертикального і 
горизонтального аналізу, джерелом інформації  є залишки матеріальних 
активів, що містяться у розділі 1 і 2 активу балансу. Горизонтальний аналіз 
матеріальних активів ТОВ «Колорит АГРО» наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 - Горизонтальний аналіз матеріальних  активів ТОВ 
«КОЛОРИТ АГРО» , тис. грн. 

№ 
з/п 

Показники 

2 016 р. 2 017 р. 2 018 р.

Абсолютне відхилення, 
+- 
2017/ 
2016 

2018 
/2017 

2018/ 
2016 

1 Основні засоби 30045 29074 47313 -971 18239 17268
2 Запаси,  з них 86302 92020 112389 5718 20369 26087
 -виробничі запаси 7181 5358 8392 -1823 3034 1211 
 -незавершене виробництво 14239 11822 16340 -2417 4518 2101 
 -готова продукція 64882 74840 87483 9958 12643 22601
 -товари 0 0 173 0 173 173 
3 Матеріальні активи-разом 116347 121094 159702 4747 38608 43355

 
Горизонтальний аналіз матеріальних активів Товариства показав, що 

абсолютна їх сума за три аналізованих періоди зросла на 43355 тис. грн. 
Найбільше зростання у складі матеріальних активів становлять запаси, за три 
роки запаси збільшилися на 26087 тис. грн. У складі запасів  найбільше 
зросли залишки готової продукції – 22601 тис. грн, що може свідчити про 
спад попиту на готову продукцію Товариства. 

2. Отже, матеріальні активи - активи, які можна побачити або 
доторкнутися до них, мають матеріальну форму. Матеріальні активи є 
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необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз та аудит 
наявності, ефективності їх використання мають важливе значення, оскільки 
вони відіграють значну роль в фінансово-господарській діяльності, 
забезпечують ефективність безперебійної роботи будь-якого підприємства. 
Проте питання залучення активів носить як позитивний, так і негативний 
характер, адже потребує значних фінансових вкладень – обмеженість обсягів 
залучення, тобто залежить від фінансових можливостей та ефективної 
діяльності за попередній період; висока вартість залучення у порівнянні з 
іншими альтернативними; стримує зростання рентабельності власних коштів. 
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АУДИТ ТА АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Виконання сформульованих завдань діяльності підприємств в умовах 
динамічних економічних змін, посилення конкурентної боротьби 
визначається наявним економічним потенціалом і його відповідністю 
можливостям ринку. Втримати та зміцнювати свої позиції на ринку є чи не 
найважливішим завданням для кожного підприємства.  

Економічний потенціал окреслює наявні та приховані можливості, 
кількісний і якісний склад ресурсів, визначає стан підприємства в 
перспективі, шлях подальшого розвитку. Розвиток підприємства настає тоді, 
коли покращуються виробничі або бізнес-процеси чи управління ними і 
внаслідок цього підвищується ефективність діяльності підприємства в 
поточному періоді часу порівняно з базовим.  

Складна ситуація на вітчизняних підприємствах в період кризи, 
відсутність необхідного розвитку і навіть стабільності відображає 
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недостатньо враховані можливості чи нераціонально використані ресурси, а в 
підсумку – невикористаний потенціал. Це зумовлює необхідність аудиту та 
аналізу економічного потенціалу, дослідження його сутності та структури, 
для забезпечення стійких позицій підприємства на ринку, завоювання 
хорошої репутації, виявлення можливостей підвищення 
конкурентоспроможності з врахуванням перспектив прибутковості та 
зростання.  

Питання аудиту та аналізу економічного потенціалу, проблеми його 
формування, оцінки та управління розглядаються у працях вітчизняних 
вчених,таких як О.Ф. Балацький, Б.Є. Бачевський, В.Г. Бикова,  
Л.С. Головкова, Т.В. Калінеску, Н.С. Краснокутська, І.В. Заблодська, 
Є.В. Лапін, Б.М. Мізюк, О.І. Олексюк, І.П. Отенко, О.О. Решетняк,  
І.М. Рєпіна, В.В. Россоха, В.Ф. Савченко, М.В.Савченко, Л.В. Скоробогата, 
О.С.Федонін та ін. Дослідженню структури потенціалу приділяють увагу і 
найповніше висвітлюють його в своїх роботах науковці О.В. Ареф’єва,  
Н.С. Краснокутська, Є.В. Лапін, О.І. Олексюк, І.М.Рєпіна, О.С. Федонін та ін.  

Термін «потенціал» в економічній літературі розуміють неоднозначно. 
Відповідно до словникових визначень це поняття походить від латинського 
«potential» – міцність, сила. У «Великому економічному словнику» потенціал 
розглядається як сукупність усіх наявних засобів, можливостей, 
продуктивних сил, що можуть бути використані у певній сфері, галузі, 
ділянці; запас чого-небудь, резерв; приховані здатності, сили якої-небудь 
діяльності, що можуть виявлятись за певних умов. Отже, це багатозначний 
термін, який може вживатись в багатьох галузях знань (зокрема економіки) 
та на різних рівнях (держави, підприємства, окремої людини) [1].  

Під аудитом економічного потенціалу підприємства необхідно розуміти 
організовану на самому підприємстві, чи поза його межами, що діє в 
інтересах інвесторів та власників підприємства, регламентовану 
нормативними документами систему оцінки та аналізу фінансово-
господарської діяльності підприємства, перспектив його розвитку, надійності 
функціонування внутрішньої системи обліку та контролю на підприємстві.  

Аудит слугує своєрідною базою для проведення аналізу економічного 
потенціалу. Основним завданням аудиту економічного потенціалу 
підприємства є підтвердження достовірності наданої користувачам 
інформації для проведення аналізу, її відповідності реальній ситуації, що 
склалася на підприємстві, та її релевантності по відношенню до мети та 
предмета проведення аналізу [3].  

Оскільки поняття економічного потенціалу в загальному аспекті можна 
розуміти набагато ширше, аніж поняття фінансового стану, - тобто 
економічний потенціал охоплює елементи внутрішнього та зовнішнього 
середовища функціонування підприємства, то аудит економічного 
потенціалу насамперед спрямовується на дослідження цих елементів. При 
цьому проводиться визначення основних елементів, необхідних для 
проведення аналізу, та оцінка рівня їх достовірності.  
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Аудит економічного потенціалу підприємства в переважній мірі є 
зовнішнім аудитом. При цьому основним джерело інформаційного 
забезпечення для проведення аудиту економічного потенціалу є публічна 
фінансова звітність, на основі якої проводиться аналіз основних показників 
фінансово-господарської діяльності підприємства, а також виявляються 
перспективи його розвитку при наявній інформації про зовнішнє середовище 
його функціонування (наприклад, стан зовнішнього регіонально ринку, на 
якому працює підприємство; конкурентне середовище його діяльності, 
тощо)[3]. 

Основними користувачами інформації під час проведення аудиту 
економічного потенціалу є:  

1)Потенційні та наявні інвестори: - банки; страхові компанії;
інвестиційні компанії та фонди; 

2)Потенційні та наявні партнери - в основному постачальники.
Вивчення економічного потенціалу підприємства, динаміки його 

розвитку дозволяє аудитору висловити думку щодо фінансового стану 
підприємства, його економічності та ефективності діяльності та розробити 
обґрунтовані пропозиції з поліпшення  фінансового становища та 
платоспроможності підприємства.  Основними факторами, що зумовлюють 
підвищення ролі аналізу в проведенні аудиту економічного потенціалу 
можна вважати наступні:  

- встановлення резервів зростання потенціалу; 
- необхідність зниження витрат на проведення аудиту при збереженні 

якості аудиту; 
- необхідність виявлення помилок при складанні фінансової звітності; 
- контроль за реалізацією резервів підвищення ефективності 

використання потенціалу на підприємстві. Такими факторами обумовлюється 
розвиток аналізу, як супутніх аудиту послуг [3]. 

З точки зору аналізу під економічним потенціалом розуміють сукупність 
наявних засобів, коштів, яку підприємство може мобілізувати для здійснення 
господарської діяльності; сума необоротних та оборотних активів; як 
правило - підсумок Активу чи Пасиву балансу; «валюта балансу», рядки 280 
або 640 форми 1 Баланс [2]. 

При проведенні аналітичних операції здійснюється аналіз взаємозв’язків 
між даними різних форм фінансової звітності та синтетичних рахунків, а 
також між даними фінансової звітності та поза фінансовою інформацією, 
порівнюються фактичні дані з даними за минулі періоди. Виконання  аудиту  
передбачає здійснення оцінки економічного потенціалу підприємства, 
результативності фінансово-господарської діяльності - прибутковість або 
збитковість, ефективності використання економічного потенціалу тощо [4]. 

Аналіз та оцінка економічного потенціалу здійснюється на підставі 
розрахованих значень певної кількості показників. Вибір показників 
зумовлений метою аналізу та досвідом аналітика.  

Основні принципи відбору показників - їх достатність та суттєвість для 
розкриття характеристики діяльності підприємства.. 
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Основними напрямками аналізу є наступні:  
- експрес аналіз – його метою є наочна і нескладна за часом виконання 

та трудомісткістю алгоритмів, що реалізуються, оцінка фінансового 
добробуту і динаміки розвитку підприємства і здійснюється він за даними 
балансу;  

- поглиблений аналіз економічного потенціалу, який включає в себе 
оцінку економічного потенціалу суб’єкту господарювання (оцінку майнового 
та фінансового стану, аналіз «хворих» статей у звітності) та аналіз 
ефективності використання економічного потенціалу; 

- деталізований аналіз економічного потенціалу, при якому 
використовуються спеціальні методи фінансового аналізу для розрахунку 
фінансового та виробничого важеля [2]. 

Отже, алгоритм розрахунку економічного потенціалу підприємства 
залежить від кінцевої мети визначення (для управління поточним 
функціонуванням, для управління розвитком, для визначення вартості 
об’єкту). Аудит та аналіз економічного потенціалу підприємства і в тому 
числі фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства 
характеризує його інвестиційну привабливість і є не мов би його 
«економічним паспортом». 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
 РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 

Однією з важливих передумов успішної діяльності підприємства є 
наявність висококваліфікованих працівників. Без трудового колективу немає 
організації, а без фахівців жодна організація не здатна досягти своїх цілей.  

Питанням обліку оплати праці та шляхів його вдосконалення 
присвячено праці вітчизняних і зарубіжних науковців: Ф. Бутинця,             
Л. Герасимчуку, О. Кантаєва, О. Покатаєва, Г. Кошулинської, Н. Потриваєва, 
І. Савченко та інших. Проте постійна зміна економіки вимагає нових під-
ходів до покращення організації обліку розрахунків з оплати праці на 
підприємстві. 
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Матеріальне стимулювання в сучасних умовах застосовується 
здебільшого в комплексі з організаційно-технічними заходами, пов’язаними з 
підвищенням змістовності праці, поліпшенням її умов та виплатами 
заробітної плати [1]. 

Заробітна плата складається з основної,  додаткової заробітної плати та 
інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Відповідно до Закону 
України «Про оплату праці» основна заробітна плата - це винагорода за 
виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, 
виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) . Вона встановлюється у 
вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та 
посадових окладів для службовців[2]. 

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 
включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 
чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і 
функцій[2]. 

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у 
формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними 
системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні 
виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які 
провадяться понад встановлені зазначеними актами норми[2]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 
про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані 
працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 26 
«Виплати працівникам». Норми Положення (стандарту) 26 застосовуються 
роботодавцями - підприємствами, організаціями, іншими юридичними 
особами незалежно від форм власності[3]. 

Інформацію про розрахунки з персоналом підприємства з оплати праці 
(за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою тощо), а також про 
розрахунки за не одержаними працівниками в установлені строки сумами 
оплати праці (розрахунки з депонентами) узагальнюють на рахунку 66 
«Розрахунки за виплатами працівникам». Установлено Інструкцією «Про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 
30.11.1999 р.  № 291. 

За кредитом цього рахунка відображають нарахування працівникам 
підприємства належних їм сум, а за дебетом — погашення заборгованості 
роботодавця за такими виплатами, утримання ПДФО і ВЗ, платежів за 
виконавчими документами, а також інші утримання.  

Облік на рахунку 66 ведуть у розрізі таких субрахунків: 
• 661 «Розрахунки за заробітною платою»;
• 662 «Розрахунки з депонентами»;
• 663 «Розрахунки за іншими виплатами».
За кредитом субрахунку 661 відображають нарахування працівникам 

підприємства: 
• основної заробітної плати;
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• додаткової заробітної плати;
• премій;
• інших виплат, що входять до фонду оплати праці.
За дебетом субрахунку 661 показують: 
• виплату заробітної плати, премій, інших виплат, що входять до фонду

оплати праці; 
• вартість одержаних працівниками матеріалів, продукції та товарів у

рахунок заробітної плати; 
• депоновані суми заробітної плати;
• суми утриманих ПДФО і ВЗ;
• суми утриманих платежів за виконавчими документами;
• інші утримання з виплат працівникам.
Отже, підвищення ефективності виробництва, збільшення прибутку 

досягаються нині не шляхом збільшення обсягів виробництва із залученням 
додаткових ресурсів, а на основі ефективнішого використання всіх наявних 
ресурсів і всебічного зниження витрат виробництва. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ 
 ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Аналіз основних фінансових показників діяльності надає можливість 
зробити висновки щодо забезпеченості підприємства ресурсами, 
ефективності їх використання. 

Головною метою фінансової діяльності підприємства є отримання 
прибутків шляхом збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, 
нарощування власного капіталу й забезпечення стійкого фінансового стану. 
Для цього необхідно постійно підтримувати платоспроможність і 
рентабельність підприємства, а також оптимальну структуру активу та 
пасиву балансу. 

Для того, щоб дати характеристику основним фінансовим показникам 
виробничого підприємства, необхідно дослідити показники фінансового 
стану. Фінансовий стан підприємства є однією з найважливіших 
характеристик економічної діяльності підприємства у зовнішньому 
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середовищі. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його 
потенціал у діловому співробітництві, оцінює, наскільки гарантовані 
економічні інтереси самого підприємства та його партнерів з фінансових, 
виробничих та інших відносин. Тому однією з основних задач фінансового 
аналізу є необхідність показати реальний фінансовий стан підприємства для 
зовнішніх партнерів, інвесторів, органів влади[2, c.13]. 

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його 
виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Він 
характризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, 
фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності 
розраховуватися за борговими зобовязаннями. 

Загальна оцінка ефективності управління підприємством та 
використання його активів проводиться за сукупністю коефіцієнтів, які 
характеризують прибутковість активів, майновий стан, платоспроможність та 
ліквідність підприємства. До таких показників належать: коефіцієнт 
рентабельності активів,  коефіцієнт рентабельності власного капіталу, 
коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу, коефіцієнт рентабельності 
діяльності, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення 
основних засобів, коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт фінансової 
стійкості підприємства, коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної 
ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт заборгованості, 
коефіцієнт концентрації залученого капіталу, прибутковість інвестицій (за 
методом участі в капіталі) та інші[4, c.194]. 

Окрім визначення фінансового стану виробничого підприємства, для 
проведення глибокого аналізу, здійснюють аналіз виробничої програми 
підприємства. 

Виробнича програма підприємства – це система планових завдань з 
виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, 
асортименті, відповідної якості у встановлені строки згідно угодам 
постачання.  

Виробнича програма підприємства є планом виробництва та реалізації 
продукції та основним розділом плану господарсько-фінансової діяльності 
підприємства. Вона визначає: обсяги випуску продукції, номенклатуру 
продукції, асортимент продукції, кількість, якість, строки, вартість продукції. 

Показники виробничої програми підприємства можна поділити на дві 
головні групи: 

1) якісні ( сортність, марка, частка продукції, що відповідає світовим
стандартам, тощо); 

2) кількісні:
- натуральні показники; 
- трудові показники - використовуються для оцінки трудомісткості 

продукції; 
- вартісні показники - необхідні для узагальненої оцінки обсягів 

діяльності підприємства, для співставлення витрат та отриманого прибутку, 
оцінки ефективності діяльності підприємства. 
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Ефективність виробничої діяльності підприємства є узагальнюючим 
показником ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів. 

Інформація для здійснення аналізу основних фінансових показників 
міститься у відповідних формах фінансової звітності: 
1. форма 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан).
2. Форма 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід).
3. Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів».
4. Форма 4 «Звіт про власний капітал».
5. Примітки до річної фінансової звітності.

Рисунок 1 – Напрями аналізу фінансових показників діяльності 
підприємства 

Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства 
опрацювала певні прийоми і методи його здійснення. У практиці фінансового 
аналізу вироблено основну методику аналізу фінансових звітів. Виділяють 
такі основні прийоми аналізу:  
 горизонтальний (часовий) аналіз
 вертикальний (структурний) аналіз
 трендовий аналіз
 коефіцієнтний аналіз
 порівняльний аналіз
 факторний аналіз

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 %). 

Таким чином, до основних фінансових показників виробничого 
підприємства належать показники, які використовують для аналізу 
фінансового стану, такі як коефіцієнт ліквідності, платоспроможності, 
фінансової стійкості, коефіцієнт концентрації власного капіталу, показники 
ділової активності та рентабельності та показники виробничої програми 
підприємства, до яких належать товарна продукція, валова продукція, 
валовий оборот, внутрішньозаводський оборот, реалізована продукція, чиста 
продукція. 

Аналіз основних 
фінансових показників 

Аналіз  
виробничої 
програми 

Аналіз 
грошових 
потоків 

Аналіз прибутку та 
рентабельності 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПОВ’ЯЗАНИХ 
 З РЕМОНТОМ ТА ПОЛІПШЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

На сьогодні в чинному законодавстві та нормативно-правовій базі 
України не розкрите повністю поняття «ремонт основних засобів» та вимог 
до відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів. 

Залишаються спірними деякі неузгоджені питання щодо відображення 
витрат на ремонт та поліпшення основних засобів у фінансовому та 
податковому обліках. І вирішення цих питань є важливим для вдосконалення 
методики системи бухгалтерського обліку [15]. 

П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає критерії віднесення ремонтних 
витрат на збільшення первісної вартості об’єктів основних засобів. До них 
відноситься вплив проведених ремонтних робіт на майбутні економічні 
вигоди від використання об’єкта.  

За Податковим кодексом критерій майбутніх економічних вигод також 
застосовується, при цьому встановлюється вартісний критерій. Так, первісна 
вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із 
ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів (модернізація, 
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до 
зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від 
використання об’єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової 
вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок 
звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об’єкт 
основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.  

Треба погодитись із Я.Д. Крупка, що така відсоткова ставка не може 
виступати об’єктивним критерієм розмежування витрат на поліпшення 
основних засобів на капітальні і поточні [1, c. 254].  

Головною ознакою розподілу таких витрат Я.Д. Крупка вважає їхній 
вплив на майбутні вигоди, тому треба капіталізувати і відносити на 
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збільшення вартості відповідних активів витрати, пов’язані з продовженням 
строку корисної експлуатації об’єктів; збільшенням їх виробничої 
потужності; поліпшенням якості продукції внаслідок реконструкції, 
модернізації об’єктів; зменшенням операційних витрат у результаті 
запровадження нових технологій.  

До поточних витрат Я.Д. Крупка справедливо відносить витрати на 
збереження активів у робочому стані, підтримання раніше визначеного рівня 
продуктивності тощо [1, c. 255].  

Для відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів необхідно 
задіяти рахунок, що дозволить: по-перше, зібрати витрати на ремонт 
основних засобів; по-друге, розподілити витрати за їх призначенням; по-
третє, інформує про суму витрат у незавершених ремонтах. Вимоги, яким 
повинен відповідати рахунок, обумовлюють таку його економічну 
характеристику: це рахунок активний, калькуляційний, відноситься до 2 
класу рахунків.  

Тому було б доречно ввести рахунок 29 «Ремонт основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів» та відкрити до нього субрахунки:  

 291 «Капітальний ремонт основних засобів»; 
 292 «Поточний ремонт основних засобів»; 
 293 «Капітальний ремонт інших необоротних матеріальних активів»;  
 294 «Поточний ремонт інших необоротних матеріальних  

активів» [2, c. 50].  
Введення рахунку 29 «Ремонт основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів» забезпечить відображення в обліку за дебетом рахунку 
протягом звітного місяця зазнаних витрат на ремонт основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів, у кінці місяця за кредитом – 
списання витрат за закінченими ремонтами основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів на витрати підприємства за місцем 
використання об’єкта. Дебетове сальдо рахунку 29 «Ремонт основних засобів 
та інших необоротних матеріальних активів» показує витрати за 
незавершеними ремонтами основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів, яке рекомендуємо відображати у другому розділі 
активу балансу. 

Аналітичні рахунки з обліку витрат на ремонт треба відкривати на 
кожний об’єкт основних засобів, що ремонтується. З метою систематизації 
інформації рекомендуємо відкривати Картку аналітичного обліку витрат на 
тошнитьремонт основних засобів за об’єктами. Застосування такої картки 
надасть можливість контролювати фактичні витрати та порівнювати їх з 
витратами за кошторисом, що сприяє покращенню інформативності, контролю 
та аналізу за спрямованістю та обґрунтованістю витрат на ремонти [3].  

Аналітичний облік витрат на капітальний ремонт господарським 
способом ведеться у розрізі як видів витрат, так і за кожним об’єктом при 
позамовному методі у розрізі статей витрат, за підрядного методу витрати на 
поточні ремонти та обслуговування відносяться безпосередньо на об’єкти їх 
виконання.  
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Отже, незважаючи на кроки держави щодо гармонізації бухгалтерського 
та податкового обліку основних засобів, можна зробити висновок, що їх 
методологічна основа в переважній більшості збігається, але арифметичні 
суми по групах основних засобів відрізняються.  

Для покращення методології обліку витрат на ремонти основних засобів 
запропоновано використовувати рахунок 29 «Ремонт основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів», а також відкривати субрахунок 
157 «Модернізація, реконструкція, добудова основних засобів», що надасть 
можливість підприємствам накопичувати інформацію про ремонти та 
покращення основних засобів, контролювати цільове використання коштів та 
обґрунтовано розподіляти витрати за ремонтами на собівартість продукції.  
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО 
УДОСКОНАЛЕННЯ 

Основні засоби є одним з найважливіших чинників будь-якого 
виробництва, від їх стану та ефективності використання залежать кінцеві 
результати господарської діяльності. Глибокі кризові явища у економіці 
країні, недосконала амортизаційна політика спричинила спад інвестиційної 
активності економіки в цілому та окремих підприємств, підвищення ступеню 
зношеності основних засобів. 

Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і методичних підходів до 
вирішення проблем оцінки та обліку основних засобів внесли вчені-
економісти - Бортнік Н. А., Бутинець Ф. Ф., Власюк Г. В., Граковський Ю., 
Зиміна О. І., Зюкова М. М., Кучеренко Т., Лінник В. Г., Пащенко Н. В., 
Ткаченко Т., Шайко О., Шпакович М. та інші. Проведені науковцями 
дослідження направлені на вирішення проблем теоретичного і практичного 
характеру в частині розкриття сутності та класифікації основних засобів, 
порядку документування, оцінки та відображення операцій з необоротними 
активами у звітності підприємства. 

Метою дослідження є узагальнення та поглиблення теоретичних і 
методологічних питань та розробка пропозицій щодо вдосконалення  
обліку. 
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Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік) [3]. 

Згідно Податкового кодексу України основні засоби це — матеріальні 
активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування 
ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, 
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних 
фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 грн, 
невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються 
платником податку для використання у господарській діяльності платника 
податку, вартість яких перевищує 6000 грн і поступово зменшується у 
зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких із дати введення в експлуатацію становить 
понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [4]. 

Дещо інакший підхід до цього питання демонструє міжнародна 
практика. Так, за визначенням із п. 6 МСБО 16 «Основні засоби» до основних 
засобів потрапляють лише необоротні матеріальні активи, які «утримують 
для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг 
для надання в оренду або для адміністративних цілей» [2]. Як бачимо, у 
ньому не знайшлося місця для соціально-культурної функції. Тому якщо 
матеріальний об’єкт придбано саме для цього, його, по суті, не можна 
відобразити в звітності, що складена за міжнародними стандартами в складі 
основних засобів. У разі, якщо підприємство може продемонструвати 
ймовірність надходження майбутніх економічних вигід від такого об’єкта, 
його доведеться визнати в складі необоротних активів. 

Облік основних засобів - це облік операцій з надходження основних 
засобів (придбання, створення, виготовлення чи капітальне будівництво), 
облік витрат, що понесені у зв’язку з таким придбанням, облік витрат на 
модернізацію та ремонт основних засобів, облік результатів переоцінки 
основних засобів, облік вибуття основних засобів.  

Облік основних засобів, що використовується у виробничій діяльності 
підприємств, ведеться за сумою витрат, пов'язаних із виготовленням, 
придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, страхуванням під 
час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією, 
модернізацією та іншим поліпшенням основних засобів. 

Одиниця обліку основних засобів – конкретний об’єкт. Під ним треба 
розуміти: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до 
нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання 
самостійних функцій; інший актив, що відповідає призначенню основних 
засобів, або частина активу, яка контролюється підприємством [1].  

Бухгалтерський облік основних засобів, що використовуються у 
виробничій діяльності підприємств, за сумою витрат, пов'язаних із 
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виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, 
страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією, 
реконструкцією, модернізацією основних засобів, ведеться на рахунку № 10 
«Основні засоби» із застосуванням субрахунків (рахунків другого порядку). 
Облік основних засобів поділяється на аналітичний і синтетичний. 

Аналітичний облік ведеться по кожному інвентарному об’єкту в 
натуральній та грошовій формі, а синтетичний облік – це узагальнюючий 
облік у грошовій оцінці. 

Для покращення ведення обліку основних засобів потрібно: вибрати 
оптимальну за складом і обсягом облікову інформацію, яка забезпечить 
реалізацію тих завдань, які поставлені перед обліком основних засобів; 
удосконалити зміст та склад носіїв інформації з обліку основних засобів; 
провести повну комп’ютеризацію обліку основних засобів та удосконалити й 
відобразити переоцінку основних засобів в обліку. 

Отже, для здійснення своєї виробничо-господарської діяльності 
підприємства повинні мати необхідні засоби праці і матеріальні умови. Вони 
є найважливішим елементом продуктивних сил і визначають їх розвиток. У 
бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий об'єкт обліку, який 
називається основні засоби. Проблеми обліку основних засобів підприємства 
в умовах реформування економіки набувають особливої актуальності з 
огляду на потребу в отриманні інвесторами та іншими зацікавленими 
користувачами точної й достовірної інформації про стан і ефективність 
використання необоротних активів. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  
ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Фінансова звітність є важливим джерелом інформації про загальний стан 
підприємства. Саме в звітності надається достовірна та правдива інформація 
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яка перевіряється як органами державної влади так і зовнішніми та 
внутрішніми користувачами. 

Для внутрішніх користувачів фінансова звітність має важливу роль в 
управлінні підприємством. Згідно з цими даними управлінський персонал 
може вчасно відреагувати на негативні зміни у поточному стані і результатах 
діяльності підприємства. 

Завдяки звітності інвестори та кредитори можуть побачити стан 
підприємства та на їх підставі вирішувати чи доцільно працювати з даною 
організацією.  

Представники державних органів перевіряючи звітність можуть 
побачити чи відбувалися незаконні дії та чи правильно сплачуються податки 
до державного бюджету. 

Згідно з Законом України «Про бухгалтерських облік» визначаються 
правові засади організації, ведення та регулювання самого бухгалтерського 
обліку та безпосереднє складання фінансових звітів. 

В Національному Положенню (Стандарті) Бухгалтерського Обліку №1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» прописано мету, принципи 
підготовки фінансової звітності, її склад та розкриття елементів у самій 
звітності. 

Закон України «Про бухгалтерських облік»  та Національне Положення 
(Стандарт) Бухгалтерського Обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» дають таке визначення звітності (Абзац  дванадцятий  частини 
першої статті 1 в редакції Закону від 05.10.2017): 

«Фінансова  звітність  -  звітність, що містить інформацію про  
фінансовий  стан  та  результати  діяльності підприємства»  

Сама фінансова звітність для підприємств складається з 4 форм та 
приміток до річної фінансової звітності. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) де прописано майно та зобов’язання 
підприємства. Він складається з 2 розділів: Активу в якому зазначено 
необоротні та оборотні активи, а також необоротні активи, утримані для 
продажу та групи вибуття; Пасиву в якому зазначено власний капітал, 
довгострокові зобов’язання і забезпечення, поточні зобов’язання і 
забезпечення та зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утриманими для продажу, та групами вибуття з відповідними до них 
статтями. 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) у якому 
зазначають фінансові результати підприємства в ході його нормального 
операційного циклу і визначають чи було отримано прибуток або збиток. Він 
включає в себе такі розділи як фінансові результати, сукупний дохід, 
елементи операційних витрат, розрахунок показників прибутковості акцій з 
відповідними до них статтями. 

Звіт про рух грошових коштів де вказують безпосередньо надходження 
та вибуття грошових кошті в результаті діяльності підприємства. Він 
включає до себе 3 розділи, а саме рух коштів у результаті операційної 
діяльності, рух коштів у результаті інвестиційної діяльності, рух коштів у 
результаті фінансової діяльності з відповідними до них статтями. 
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Звіт про власний капітал відображає зміни у власному капіталі протягом 
операційного циклу підприємства. В ньому виділяють 7 видів капіталу такі 
як зареєстрований (пайовий) капітал, капітал у дооцінках, додатковий 
капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, 
вилучений капітал. 

Примітки до річної фінансової звітності  надають обґрунтування та 
деталізацію статей фінансових звітів. Підприємства при складанні річної 
звітності заповнюють форму №5 «Примітки до річної фінансової звітності», 
яка складається із 10-ти розділів а саме: нематеріальні активи, основні 
засоби, капітальні інвестиції, фінансові інвестиції, доходи і витрати, грошові 
кошти, забезпечення, запаси, дебіторська заборгованість, нестачі і втрати від 
псування цінностей. 

Для бюджетних установ форми фінансової звітності дещо відрізняються 
від звичайної звітності. В такій звітності повинно бути узгодження з 
відповідними показниками затвердженими кошторисом та штатним 
розписом. 

У суб’єктів малого підприємництва форми фінансової звітності також 
відрізняються від загальних, привичних нам форм звітності. Вони є найбільш 
спрощеними та розраховані для найлегшого заповнення на підприємстві 
малого бізнесу. 

Річна фінансова звітність подається не пізніше 20 лютого наступного за 
звітним року. 

Квартальна фінансова звітність подається не пізніше 25 числа 
наступного за звітним кварталу. 

Місячна звітність призначена для внутрішніх користувачів, щоб мати 
змогу вплинути на негативні фактори у процесі операційної діяльності 
підприємства. 

Важливими якісними характеристиками при готуванні фінансової 
звітності є: 

1. Зрозумілість - доступність для розуміння користувачів, які мають
достатні знання в сфері ділового та економічного життя, бухгалтерського 
обліку. 

2. Доречність - вплив на економічні рішення користувачів, оцінку
минулих, теперішніх і майбутніх подій, прогнозування результатів 
діяльності, виправлення помилок у господарській діяльності. 

3. Надійність - у поданій у звітності інформації не повинно бути
суттєвих помилок і виправлень. 

Отже фінансова звітність відіграє велику роль у керуванні 
підприємством. При складані фінансової звітності важливо зрозуміло, 
доречно та надійно подати економічну інформацію у звітах. Вона допомагає 
із забезпечення інформаційних потреб широкого кола користувачів, які 
покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час 
прийняття економічних рішень. Керуючись цією інформацією можливо 
вчасно вплинути на діяльність підприємства. Завдяки  постійній 
періодичності користувачі фінансової звітності можуть порівняти звіти з 
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минулими періодами, а також із звітами інших підприємств працюючих в 
одній сфері діяльності. Існують різні види форм фінансових звітів для 
звичайних підприємств, бюджетних установ та для суб’єктів малого 
підприємництва. Цей поділ зумовлено особливостями ведення 
бухгалтерського обліку. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 
Питання обліку виробничих запасів має важливе практичне значення, 

тому що це є передумовою майбутнього розвитку виробництва на 
підприємствах України. Особливе місце запаси займають не лише у складі 
майна підприємства, а й також у структурі витрат, оскільки вони є основною 
складовою при формуванні собівартості готової продукції [1].  

Із прийняттям в Україні національних положень та у відповідності до 
П(С)БО 9 «Запаси» цей термін має таке значення: запаси — активи, які: 

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 
господарської діяльності; 

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; 

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, 
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [4]. 
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Попри це в більшості літературних джерел виробничі запаси 
визначаються як матеріальні, виробничі ресурси або як виробничі запаси, 
залежно від того, з якої позиції вони розглядаються: економічного чи 
бухгалтерського підходу. 

Існує багато підходів щодо розділення матеріальних ресурсів на види, 
адже все залежить від галузі підприємства, специфіки обліку та облікової 
політики. Для простоти ведення бухгалтерського обліку підприємства в 
основному користуються класифікацією за П(С)БО 9, згідно з яким запаси 
включають в себе сировину і матеріали, незавершене виробництво, готову 
продукцію, товари у вигляді матеріальних цінностей та малоцінні та 
швидкозношувані предмети.

В загальному сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та 
предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого і невиробничого 
призначення віднесено законодавством до оборотних засобів: будівельні 
матеріали, матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали 
сільськогосподарського призначення, незавершене виробництво, зворотні 
відходи виробництва, незавершене виробництво, готова продукція [2]. 

В окрему групу виділяють оборотні малоцінні та швидкозношувані 
предмети, що використовуються протягом не більше одного року або 
нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. 

Виробничі запаси в повній мірі розкривають сутність економічної 
категорії, при цьому зосереджуючи увагу на: 

1) відношенні до активів підприємства (складова частина матеріальних
активів); 

2) походженні (придбані чи самостійно виготовлені);
3) терміні корисного використання (приймають участь у виробництві

протягом одного виробничого циклу); 
4) порядку визнання витрат від їх використанн я (повністю переносять

свою вартість на вартість готової продукції) [3]. 
Як правило, запаси надходять на підприємство у вигляді сировини, 

матеріалів і комплектуючих виробів, призначених для виробництва, а також 
товарів, придбаних для перепродажу. Потрапляючи у виробничий процес, 
вони переходять до категорії незавершеного виробництва, після чого стають 
готовою продукцією [1]. 

Попри те, що підходи до класифікації різняться, більшість економістів 
надають класифікації важливе місце в організації обліку виробничих запасів. 
Класифікація запасів забезпечує виконання основних завдань обліку та 
контролю запасів, серед яких можна виділити: 

1) раціональне визначення одиниці обліку запасів та формування
номенклатури-цінника; 

2) достовірне визначення первісної вартості запасів;
3) правильне та своєчасне документальне оформлення всіх операцій з

руху матеріальних цінностей; 
4) контроль за надходженням, заготівлею матеріальних цінностей, їх

зберіганням; 
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5) розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності
та інші. 

Усі перераховані завдання сприяють формуванню інформації для 
управління запасами [2]. 

Виробничі запаси відіграють важливу роль у роботі підприємства. 
Нестача їх зумовлює перебої у виробництві. Одночасно надлишок сировини 
й матеріалів призводить до іммобілізації коштів, тобто виключення їх на 
певний час із господарської діяльності, що знижує ефективність роботи 
підприємства. 

Таким чином можна зробити висновок, що для забезпечення 
ефективного розвитку підприємств та зростання їх виробничого потенціалу 
за сучасних умов господарювання виникає необхідність організації якісно 
нової системи обліку та специфіки управління виробничими запасами. 
Формування та використання запасів в діяльності підприємств впливають на 
процес прийняття рішень щодо їх стратегічного розвитку і забезпечують 
позитивні кінцеві результати діяльності. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  
ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Згідно з ПСБО 11 поточні зобов’язання це – зобов’язання, які будуть 
погашенні протягом 12 місяців або одного операційного циклу, починаючи з 
дати балансу [3].   

Визначення «Зобов’язання» з’явилося в історію через довгу та складну 
революцію. Згодом, як самостійне поняття виник договір. До тепер, в 
наукових роботах немає остаточного визначення «зобов’язання». Його можна 
розглядати, як сума боргу, як залучений капітал, як заборгованість.  

Трактування зобов’язань в М(С)БО 37 та П(С)БО 2 ідентичне. Проте, 
згідно з міжнародними стандартами, зобов'язання можуть виникати не тільки 
з договорів або законів, але й у результаті добровільного прийняття на себе 
зобов’язань з метою підтримання добрих ділових стосунків з партнерами або 
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намагання вчинити за справедливістю. Ґрунтовно сутність зобов’язань 
розкриває Б. Райан у своїх теоремах про зобов’язання. 

З юридичної точки зору, господарським зобов’язанням є господарські 
відносини, що визначаються правом. У господарському праві зобов’язання 
починається з моменту укладання договору, не зважаючи від  виконання 
умов договору. А в обліку, зобов’язання до першої поставки, або здійснення 
предоплати. Значно звужується поняття зобов’язання  з економічної точки 
зору, якщо воно розглядається як кредиторська заборгованість.  

Не всі зобов’язання, які виникають у цивільному та господарському 
праві відображаються в обліку. Виділення із усього комплексу зобов’язань 
підприємства їх обмеженої частини, яка відображається у бухгалтерській 
звітності, передбачає кваліфікацію ряду зобов’язань суб’єктів 
господарювання для цілей бухгалтерського обліку як умовних [5]. 

Зобов’язання не може відображатись в момент підписання договору, але 
можуть з’являтись з початком договору. Тобто, після першого платежу 
(передоплати) бухгалтер починає відображати факти господарського життя.  

У фінансовій звітності трактування обліку та організація зобовязань 
залежить від правильних класифікаційних ознак. Загалом, зобовязання 
поділяють на: 

•Довгострокові зобов’язання – це всі зобов’язання, які не можуть бути
поточними. 

•Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які повинні бути погашені
протягом одного операційного циклу або 12 місяців з початку дати балансу. 

• Забезпечення – це зобовязання з невизначеним часом погашення або
сумою. 

•Непередбачені зобов’язання – це зобов’язання, що може виникнути
внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, 
коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх 
подій, над якими підприємство не має повного контролю або теперішнє 
зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, 
оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання потрібно буде 
використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки 
суму зобов’язання не можна достовірно визначити 

•Доходи майбутніх періодів - доходи, які одержані впродовж
попередніх, або поточних звітних періодів, які належать до наступних 
звітних періодів. 

Забезпечення створюють на відшкодування майбутніх операційних 
витрат на: виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; 
виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію, виконання зобов'язань 
при припиненні діяльності; виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів, тощо. 

Заборонено створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків 
від діяльності підприємства. У деяких країнах забезпечення взагалі не 
відносять до зобов'язань, оскільки для їх визначення потрібно застосовувати 
попередню оцінку, що суперечить порядку визнання зобов'язань за фактично 
здійсненою операцією.  
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Особливу групу зобов’язань становлять ті категорії, які обліковують за 
балансом, але є дуже важливими позиціями з точки зору оцінки впливу 
потенційних наслідків певних подій на перспективи розвитку підприємства. 
До них відносяться, в першу чергу, непередбачені зобов'язання. 

До доходів майбутніх періодів належать доходи у вигляді отриманих 
авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні 
активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні 
та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, абонентна плата за 
користування засобами зв’язку.  

Структуру зобов’язань підприємства доповнює П(С)БО 13 «Фінансові 
інструменти», в якому зазначено, що фінансове зобов’язання – це контрактне 
зобов’язання:  

• передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому 
підприємству; 

• обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на 
потенційно невигідних умовах. 

Фінансові зобов’язання є потенційними можливостями формування 
забезпечень для підприємства [4].  

Порівняно новим видом забезпечення виконання зобов’язання є 
утримування. Сутність утримування полягає в тому, що кредитор, який 
правомірно володіє річчю, що належить передачі боржникові або особі, 
вказаній боржником, у разі невиконання ним в строк зобов’язання з оплати 
цієї речі або відшкодування кредиторові пов’язаних з нею витрат і інших 
збитків має право утримувати її у себе до виконання боржником зобов’язання 
[2, ст. 594]. 

На практиці використовують також інші класифікації зобов’язань. 
Відповідно до підстав, з яких виникають господарські зобов'язання,  

бувають: договірні і бездоговірні.  За можливістю оцінки зобов’язання є  
реальні і потенційні (умовні). За складністю зобов’язання бувають прості і 
складні. За валютою: зобов’язання, виражені в гривнях і в іноземній валюті. 
У фінансовій звітності зобов’язання відображаються лише в національній 
валюті. За визначеністю в часі: обмежені в часі і безстрокові. В обмежених у 
часі зобов’язань строк виконання визначений, а в безстрокових – не 
визначений.  
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА В «КОНВЕРТАХ» ТА ОБҐРУНТУВАННЯ 
НЕОБХІДНОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 

На сьогоднішній день однією із основних проблемекономіки країни - є 
боротьба з виплатою заробітної плати за тіньовими схемами, реалізація 
гарантій оплати праці та організація заходів недопущення виникнення 
заборгованості з виплати заробітної плати [2]. 

Сьогоднішня система оподаткування доходів працівників у вигляді 
заробітноїплати є досить затратною для підприємницьких структур, адже 
загальна сумаподатків та зборів (ПДФО, ЄСВ, військовий збір тощо) у 
порівнянні із сумою виплачених на рукигрошових коштів складає близько 
70%. Такі умови змушують роботодавців знаходити різноманітні схеми 
виплати неофіційної зарплати – через виплату в «конвертах», «сірі» схеми 
тощо[6]. 

Нарахування заробітної плати за тіньовими схемами призводить до 
низки негативних явищ: 

1.Працівнику не зараховується трудовий стаж, що призводить до втрати 
права на пенсію. При досягненні встановленого законодавством пенсійного 
вікуособи набувать право на отримання державної соціальної допомоги як 
особи які немаю права на пенсію. 

2.Працівник немає жодних соціальних гарантій, передбачених 
законодавством: 

• права на відпустку, зокрема додаткову і без збереження зарплати,
відпустку по вагітності та пологах; 

• права на оплату листа непрацездатності;
• права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих

умовах; 
• права на скорочений робочий день, тиждень якщо ви працюєте в

шкідливих умовах; 
• права не працювати у вихідний та святковий день;
• права не залучатися до надурочних робіт без вашого бажання;
• права на охорону праці;
• права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань; 
• права на гарантії за колективним договором;
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4. Працівника можуть звільнити у будь-який момент без вихідної
допомоги [1]. 

Порушення законодавства про працю керівниками підприємств і 
приватними підприємцями, може призвести донакладання штрафних санкцій, 
відповідними контролюючими органами буде застосовуватися фінансова, 
адміністративна та кримінальна відповідальність. Фінансова відповідальність 
передбачає: 100 мінімальних зарплат (372 300грн.), - за недопуск державного 
інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення 
працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної 
плати без нарахування і сплати єдиного внеску; 30 мінімальних зарплат (111 
690 грн.), - за кожного працівника, щодо якого скоєно 
порушення.Адміністративна відповідальність до роботодавця може 
застосовуватися практично до всіх порушених норм КЗпП.До кримінальної 
відповідальності роботодавець може бути притягнутий тільки за рішенням 
суду, а відкрити кримінальну справу можуть правоохоронні органи після 
звернення громадян, яких права порушені, або контролюючих органів, які 
виявили факт порушення [3]. 

При здійсненнівиплати заробітнї плати у «конвертах» це негативно 
впливає на економіку держави, оскільки здійснюється неповне надходження 
до бюджету податків. В обліку відображається лише, як правилоінімальна 
заробітна плата, а за тіньовими схемами працівник може отримувати в 
декілька разів більшу ніж мінімальну (табл.1).  

Таблиця 1 – Нарахування та виплата заробітної плати за тіньовими 
схемами 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції 
Нарахована заробітна 
плата при тіньових 

схемах 

Здійснюються виплати 
заробітної плати при 
тіньових схемах 

1 
Нарахована заробітна плата яку 
працівник отримує за 1 
відпрацьований місяць 

4173 6153

2 Утримання із заробітної плати:
2.1 Військовий збір 62,6 92,30
2.2 ПДФО 751,14 1107,54
3 Нарахування ЄСВ 918,06 1353,66

Відповідно до навединих розрахунків на одного працівника за рік до 
бюджету країни не надходить 9860,4грн. податків, а в цілому по країні за 
даними Державної служби статистики в 2017 році кількість населення без 
офіційного оформлення працевлаштування віком 15-70 років досягала 3 695 
600 осіб, або 22,9% від загальної кількості зайнятого населення відповідного 
віку. При цьому в неофіційному секторі економіки задіяно 1 514 700 жінок, 
або 19,5% від усього зайнятого населення і 2 180 900 чоловіків, або 26%. У 
містах неформальна зайнятість менша - на них припадає 15,3% неофіційно 
працюючих українців, тоді як в сільській місцевості цей показник сягає 
39,6%  - це зароджує причини зниження економічних показників держави, 
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інфляції, кризи, а також немає повного забезпеченняпенсійного фонду  
тощо [5]. 

Одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері праці є 
детінізація заробітної плати. Можливі шляхи вирішення цієї проблеми: 

- зменшення податкового навантаження; 
- запровадження особових рахунків у Пенсійному фонді, за якими 

кожний робітник зможе перевірити скільки відрахуваннь надійшло на його 
рахунок; 

- врахування іноземного досвіду. Наприклад, у європейських країнах 
дане питання вирішується за допомогою диспозитивних методів, методу 
заохочення. Ці методи передбачають що підприємствам де не виявлено 
фактів виплати заробітної плати в конвертах, мають надаватися податкові 
канікули. 

- зменшення податкових відрахувань із зарплати.  
- перерозподіл часток роботодавця і працівника в структурі соцвнесків. 
- проводити роз`яснення серед населення, що легальна заробітна плата 

вигідна насамперед робітникам, у результаті чого вони не позбавляються 
соціальних гарантій [4]. 

Отже, боротьба із таким явищем, як „заробітна плата у конвертах” має 
відбуватися за сукупністю адміністративних, економічних та правових 
методів. При цьому мають бути враховані інтереси як працівників, так і 
держави та роботодавців. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

В сучасних умовах економічного розвитку підприємств питання 
фінансових результатів в бухгалтерському обліку вважається одним із 
ключових при здійсненні господарської діяльності, так як фінансовий 
результат є основним підсумковим показником. Саме тому для забезпечення 
достовірності вказаних даних і попередження випадків викривлення 
інформації підприємства залучають незалежних аудиторів для підготовки 
аудиторського висновку. 

Розробку питань теорії та методології обліку формування фінансових 
результатів ґрунтовно досліджували вітчизняні вчені Ф. Ф. Бутинець,             
С. Ф. Голов, О. М. Єремян, Г. Г. Кірейцев, В.  М. Пархоменко, М. С. Пушкар, 
В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, а також зарубіжні Я. В. Соколов,             
Е. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда та багато ін. 

нормативними актами під час проведення аудиту фінансових 
результатів є: МСБО 1 «Подання фінансової звітності» від 01.01.2012    
№  929_013; МСБО 18 «Дохід» від 01.01.2012 № 929_025; П(С)БО 15 
«Дохід», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. 
за №860/4153,  П(С)БО 16 «Витрати» від  31.12. 1999 № 318 (зі змінами і 
доповненнями від 19.08.2013) та інші П(С)БО. 

Для прийняття відповідних рішень, зокрема управлінських, 
користувачам важливо мати повну, правдиву і неупереджену інформацію 
щодо доходів і фінансових результатів суб’єкта господарювання. Така 
інформація знаходить відображення у Звіті про фінансові результати (ф.2).  
А гарантом її достовірності виступає аудитор, який засвідчує звітність своїм 
аудиторським висновком. У Звіті (ф.2) фінансові результати показані за 
видами звичайної діяльності у розрізі її підвидів: операційної, фінансової та 
інвестиційної [1, c.490]. 

Послідовність аудиту фінансових результатів можна розділити на 2 
етапи: технічний та економічний. Під час проведення робіт на першому етапі 
перевіряють порядок складання первинної документації і реєстрів, 
відображення у відомостях аналітичного обліку, а також у балансі.  

Роботи другого етапу відображають виявлення правильності 
формування доходів і прибутку. При цьому необхідно спочатку провести 
перевірку правильності формування витрат діяльності на бухгалтерських 
рахунках. Потім проводиться перевірка формування доходів [2, c.453].  

Відповідно до норм МСА 300 «Планування аудиту фінансової 
звітності» аудитор повинен включити в аудиторську документацію:  загальну 
стратегію аудиту; план аудиту; будь-які важливі зміни, внесені під час 
виконання завдання аудиту, в загальну стратегію та план аудиту, а також 
причини внесення цих змін [3, c.233]. 
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Програма аудиту, як і інші документи, що формуються у процесі 
планування аудиторської перевірки, є одним із інструментів, які 
забезпечують якість наданих професійних послуг, а також зменшення ризику 
не виявлення суттєвих помилок [3, c. 237]. Приклад програми аудиту 
фінансових результатів наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Програма аудиту формування фінансових результатів 
Етап 
пере-
вірки 

Джерела 
інформації  

Необхідні аудиторські процедури 
Методи 
аудит. 

перевірки
1 2 3 4

1)
П
ер
ев
ір
ка

 ф
ор
м
у-
ва
нн
я 
ф
ін
ан
со
ви
х 
ре
зу
ль
та
ті
в

Наказ про 
облікову 
політику, 
договори, 
накладні, 
акти 

виконаних 
робіт, 
виписки 
банку, 
рішення, 
журнали-
ордери та 

ін 

1. Встановити відповідність законодавству
визначення доходів від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) звітного періоду.  

Логічна, 
юридична, 
форма-льна, 
арифме-
тична 

перевірки 

2. Вивчити договори, які передбачають продаж,
та порівняти відображені в них дані з даними 
первинних документів, які підтверджують факт 
реалізації з метою встановлення їх узгодженості.  
3. Здійснити звірку даних Відомості про
реалізацію з даними, відображеними на доходних 
рахунках з метою підтвердження їх 
відповідності.
4. Встановити відповідність методу визначення
собівартості на підприємстві встановленому 
наказом про облікову політику.
5. Підтвердити дані розрахунків фактичної
собівартості готової продукції (робіт, послуг).  
6. Вивчити перелік витрат, які на підприємстві
відносять до адміністративних та витрат на збуті 
підтвердити їх відповідність законодавчо 
визначеним.
7. Визначити види доходів, які підприємство
визначає як інші операційні та перевірити 
правильність, повноту та своєчасність 
відображення їх в обліку.
8. Встановити наявність підтверджувальних
первинних документів по витратах, які 
включаються до іншої операційної діяльності; 

2)
П
ер
ев
ір
ка

 п
ор
яд
ку

 в
из
на
че
нн
я

ф
ін
ан
со
во
го

 р
ез
ул
ьт
ат
у 
ві
д

ф
ін
ан
со
ви
х 
оп
ер
ац
ій

 

Інвестицій-
ні проекти, 
договори 
про 
інвестицій
ну та 
спільну 
діяльність, 
кредитні 
договори, 
протоколи 
зборів 
акціонерів 

1. Визначити основні види доходів, які
підприємство одержує від фінансової діяльності, 
а саме: встановити наявність документів, що 
підтверджують право здійснення такої діяльності 

Юридична, 
взаємна, 
візуальна 
перевірки 

2. Перевірити наявність та порядок оформлення
документів, які підтверджують доходи від 
фінансової діяльності. 
3. Здійснити вибірковий перерахунок таких
доходів та витрат, як відсотки за кредит, 
дивіденди.
4. Перевірити правильність відображення та
зміст витрат від участі в капіталі 
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Продовження таблиці 1 

3)
П
ер
ев
ір
ка

 ф
ор
м
ув
ан
ня

ф
ін
ан
со
во
го

 р
ез
ул
ьт
ат
у 

ві
д 
ін
ш
ої

 д
ія
ль
но
ст
і 

Договори 
на продаж,  
акти 
приймання-
передачі, 
рішення 
загальних 
зборів, 
регістри 
обліку 

1. Встановити правомірність здійснення окремих
операцій, які формують фінансовий результат від 
іншої звичайної діяльності.

Арифме-
тична, 
форма-
льна, 
логічна, 
юридична, 
взаємна 
перевірки 

2. Перевірити наявність, відповідність даних
документів, які підтверджують доходи та витрати 
від іншої звичайної діяльності.  
3. Встановити правильність відображення в
бухгалтерському обліку результатів іншої 
звичайної діяльності 

Записи і висновки аудитора за кожним розділом аудиторської програми 
фіксуються у робочих документах аудитора та є фактографічним матеріалом 
процесу планування аудиторської перевірки. 

Помилки у фінансовій звітності мають визнаватись аудиторами 
суттєвими, якщо внаслідок їх пропуску користувачі такої звітності будуть 
введені в оману, дезорієнтовані в ухваленні економічних рішень або зазнають 
збитків. Рівень суттєвості – кількісне вираження (міра) суттєвості [4, c. 103]. 

Під час розробки плану аудиту аудитор установлює певний рівень 
суттєвості для визначення помилок. Помилки слід глибоко конкретизувати. У 
першу чергу, наприклад, їх потрібно аналізувати з точки зору правильності 
складання на підприємстві наказу про облікову політику, адже причиною 
виникнення викривлень в обліку може бути неправильне його складання [2, c.81]. 

Із метою запровадження методу організації аудиту доходів і фінансових 
результатів, а також кількості необхідних аудиторських процедур, аудитор 
проводить тест для оцінки ризику, тестування внутрішнього контролю і 
системи бухгалтерського обліку. 

Отже, головною ціллю функціонування будь-якого господарюючого 
суб’єкту є отримання максимального прибутку. Тому фінансові результати є 
особливим об’єктом аудиторської перевірки. Інформація про величину 
доходів і фінансових результатів діяльності може викривлятись, що 
зумовлено її прямим впливом на інвестиційну привабливість суб’єкта 
господарювання, на величину його податкових платежів та на прогноз його 
майбутньої діяльності. Таким чином аудит фінансових результатів проводять 
для вияснення думки незалежного кваліфікованого експерта (аудитора) щодо 
правдивості та істинності даних про доходи та прибутки (збитки) 
підприємства та її відображення у звітності. 
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РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
В СЕКТОРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Структурні реформи в державному управлінні відбуваються в Україні на 
тлі трансформаційних змін в економіці країни, політичному житті та з 
врахуванням особливостей українського суспільства. 

Розпорядженням КМУ від 18 грудня 2018 року №1102-р затверджено 
нову редакцію Стратегії реформування державного управління України на 
період до 2021 року та план заходів з її реалізації та 2019-2021 роки [1]. В 
результаті трансформації діючої системи в державі повинна працювати 
сучасна, орієнтована на потреби громадян служба, спрямована на ефективну 
діяльність, прозорість та забезпечення виконання вимог антикорупційної 
політики.  

Діяльність органів державного управління неможлива без 
кваліфікованих, якісних кадрів з відповідною системою оплати праці, яка б 
не тільки дозволяла забезпечувати  матеріальні потреби працівників, але й 
виконувала б функції стимулу  в підвищенні ефективності роботи, 
забезпеченні престижу державної служби та мотивації до  кар’єрного росту.  

Система оплати праці в секторі державного управління в Україні 
побудована відповідно Закону України «Про державну службу» [2] та 
Постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів» [3] з дотриманням принципів  
конкурентоспроможності та економного використання коштів державного 
бюджету і  гарантовано включає:  

 посадовий оклад та/або ставку погодинної оплати праці;  
 надбавки;  
 доплати;  
 премії;  
 матеріальні допомоги. 
За останні роки структура фонду оплати праці на посадах державної 

служби зазнала помітних змін, що наведено на рис. 1. 
З рис. 1 видно, що в структурі фонду оплати праці спостерігається 

тенденція до збільшення частки посадового окладу.  Після незначного (-5% в 
порівнянні з 2016 роком) зменшення в 2017 році, відбувається зростання її до 
41% в 2018 році.  Питома вага премій досягла найбільшого показника (23%) в 
2017 році. Майже незмінною за даний період часу залишалась частка 
надбавок та матеріальної допомоги.  

Деякі положення Закону України «Про Державний бюджет України на 
2019 рік» [4]  стали визначальними в ході реформування державної служби 
та оплати праці державних службовців. Так,  з 1 січня 2019 року 
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встановлюється співвідношення між основними (обов’язковими) та  одним 
додатковим (стимулюючим – премією) компонентами заробітної плати – 
відповідно 70% до 30%. Таким чином, основною тенденцією в процесі 
реформування оплати праці в секторі державного управління на сьогодні є 
збільшення ролі посадового окладу в структурі заробітної плати. 

Рисунок 1 – Структура фонду оплати праці працівників 
Центральних органів виконавчої влади 

Через відсутність інтегрованих даних щодо фактичної чисельності 
працівників виникають диспропорції в розмірі заробітної плати державних 
службовців різних відомств та рівнів ієрархії. За рахунок економії загального 
фонду оплати праці в результаті збереження впродовж бюджетного року 
незаповнених вакансій проводяться значні стимулюючі виплати. Натомість, 
нижчі ланки державного управління отримують в рази менше ресурсів для 
стимулювання працівників.  

Значні протиріччя спостерігаються в призначенні виплат за виконання 
додаткових завдань для фахівців з питань реформи. Для даної категорії 
службовців надбавка за виконання особливо важливої роботи сягає 80%, що 
в рази перевищує посадовий оклад та суперечить вимогам Стратегії 
реформування державного управління.  

Таким чином, реформування структури оплати праці в секторі 
державного управління є складним процесом, який супроводжується 
структурними змінами. 

Впроваджена новим законом про державну службу система формування 
оплати праці є досить гнучкою і встановлює критерій співвідношення між 
посадовим окладом(не менше 70%) та розміром премії (не більше 30%) у 
складі середньої заробітної плати державного службовця.  

Незавершеність реформи системи оплати праці в державному управлінні 
створює вагомі диспропорції, призводить до неефективного використання 
фінансових ресурсів та втрати мотивації  державних службовців до  
ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.  
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СКЛАДНІСТЬ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Згідно із визначенням зазначеним в абзаці 7 пункту 4 Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», з урахуванням 
останніх змін та доповнень: основні засоби це матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності або 
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік) [2]. 

Дослідженням теми обліку основних засобів займалися такі вчені:  
П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, Р.Т. Джога, В.І. Жук, Т.І. Єфіменко,  
В.О. Кравченко, С.В. Ловінська, Х.М. Петрук, С.В. Свірко, І.Т. Ткаченко, 
О.О. Чечуліна, С.О. Шевченко та ін. Найкраще проблеми оцінки та 
нарахування амортизації необоротних активів підприємств та організацій 
відображено в праці І. Гур’євої. Крім того, в роботі Н.Й. Родіонової та  
Л.М. Ременюк описано як саме можна покращити процес оцінки та 
переоцінки основних засобів і нарахування їм зносу. 

Для правильної організації обліку основних засобів потрібно 
визначитися з принципом їх оцінки, доцільністю переоцінки, обґрунтувати 
метод нарахування амортизації; своєчасно обробляти інформацію щодо будь-
яких змін або їх руху або на підприємстві. Основні засоби оцінюють на суму 
витрат понесених на їх придбання чи виготовлення, спорудження, 
враховуючи витрати на доставку та встановлення. Усі витрати пов’язані з їх 
придбанням обліковують на рахунку капітальних інвестицій 152 «Придбання 
(виготовлення) основних засобів». 
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На кожному підприємстві формуються свої особливості ведення обліку, 
на що мають вплив різноманітні фактори. 

Облік основних засобів на підприємстві будується у такій послідовності: 
введення в експлуатацію об’єктів основних засобів, поліпшення та ремонт, їх 
ліквідація, нарахування амортизації на об’єкти. 

У зарубіжних країнах об’єкт основних засобів при первісному визнанні 
може оцінюватися за історичною собівартістю, справедливою або 
залишковою вартістю залежно від способу надходження. В Україні при 
придбанні або виробництві основні засоби зараховуються на баланс за 
первісною (історичною) вартістю. 

Складність оцінки основних засобів полягає у виборі вартості за якою 
вони будуть обліковуватися на підприємстві. Існують види оцінки вартості 
основних засобів згідно положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7: 

- первісна вартість це історична (фактична) собівартість необоротних 
активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, 
сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних 
активів; 

- переоцінена вартість це вартість необоротних активів після їх 
переоцінки; 

- залишкова вартість це різниця між первісною (переоціненою) вартістю 
необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу); 

- справедлива вартість це сума, за якою можна продати актив або 
оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату. 

Частіше суб’єкти господарювання користуються методом оцінювання за 
первісною вартістю.  Але за умов інфляції, використання даного методу може 
призвести до негативних наслідків, навіть коли ціна об’єкту обліку 
фіксована, потенціал його не постійний, адже зменшується строк його 
корисного використання та з часом він може морально застаріти. Основні 
засоби, які були придбані у різний час та ті, яким притаманні однакові 
властивості, можуть мати різну вартість; а якщо провести переоцінку, то це 
призведе до збільшення витрат підприємства, що в кінцевому результаті 
вплине на його фінансовий результат [4]. 

Твердження, що зазначене у пункті 16 П(с)БО 7 «Основні засоби» про 
те, що у разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату 
здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої 
належить цей об'єкт суперечливе через те, що вартість одного з об’єктів може 
бути незначною у відношенні до групи основних засобів. Саме тому краще 
було б здійснювати дооцінку чи уцінку групи основних засобів, до якої 
входить об’єкт тоді, коли різниця їх вартості має суттєве відхилення. 

Визначення залишкової вартості таких активів призводить до 
складнощів оцінки у майбутніх періодах. Тому що для техніки потрібно 
робити прогноз на 5-10 років, для будівель 40-50 років, а за таких умов 
врахувати вплив різноманітних факторів на кінцеву вартість складно. В 
такому випадку, як результат отримуємо лише приблизне значення 
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залишкової вартості. Саме тому такий метод оцінки основних засобів на 
підприємствах використовується рідше за інші [3 ст. 3-10].  

Якщо ж підприємство використовує метод оцінки основних засобів за 
справедливою вартістю, то воно повинно розуміти, що не існує оцінки, яка 
може задовольнити вимоги усіх користувачів фінансової звітності. 
«Справедлива вартість» не точне поняття, тому як вона не може бути 
одночасно справедливою для продавця та покупця товару. Крім того, на 
сьогодні, визначення вихідної оцінки основних засобів не має методичної 
бази.  

Одним з найважливіших моментів під час обліку основних засобів є 
амортизація, яка являє собою основне джерело їх відновлення. Згідно з 
Національними стандартами - амортизація це систематичний розподіл 
вартості, яка підлягає зносу протягом строку корисного 
використання/експлуатації. Уваги потребує момент вибору оптимального 
методу амортизації. Він повинен відповідати строку експлуатації об’єкта, 
швидкості морального та фізичного зносу та іншим критеріям.  

Підприємство повинно вести свій бухгалтерський облік та формувати 
фінансову звітність обачно, не завищуючи оцінку своїх активів. Очевидно, 
що можливість добровільно переоцінювати свої активи - не дозволяє повною 
мірою реалізувати цей принцип; адже деякі підприємства прагнуть не 
уцінити активи, а навпаки – збільшити їх вартість.  

Для покращення обліку основних засобів необхідно удосконалити 
методику нарахування амортизації, тобто точно визначити термін корисного 
використання об’єкту. Вдосконалити відображення переоцінки основних 
засобів в обліку. На підприємствах потрібно посилити контроль за 
використанням основних засобів, та за документальним оформленням.  
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АУДИТ ТА АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В умовах ринкової економіки особливої актуальності набирають аудит 

та аналіз власного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати 
підприємствам всіх форм власності. В теперішній час, коли більша частина 
підприємств мають недержавну форму власності, аудит власного капіталу 
набуває важливого економічного значення, так як показує кількість власних 
засобів підприємства, які знаходяться в його розпорядженні, та які 
представляють собою фонди та резерви. Економічна важливість власного 
капіталу і багатогранність його структури обумовлюють необхідність 
проведення аудиту, а також здійснення аналізу власного капіталу на кожному 
підприємстві. 

Питанню основних теоретичних аспектів та необхідності проведення 
аудиту та аналізу власного капіталу приділяється значна увага вітчизняних і 
зарубіжних науковців та практиків, зокрема: Л.Т. Гіляровська, Н.І. Гордієнко, 
 В.В. Демченко, А.В. Євдокимова, В.А. Ситникова, В.Б. Івашкевич,  
С.І. Жмінько, І.Н. Пашкіна, В.В. Пугачов, М.Ф. Сафонова, Б.Н. Соколов,  
О.І. Швирева. 

Під час формування системи аудиту власного капіталу на підприємстві 
потрібно зважати на головне завдання управління — забезпечення роботи 
підприємства в інтересах власників, які надали основну частину ресурсів в 
його розпорядження. Тому, аудит стану власного капіталу необхідно 
здійснювати постійно, на всіх стадіях функціонування підприємства:  

- на початковій стадії — у вигляді підготовки та затвердження 
необхідних документів (статуту, наказів та інших внутрішніх регламентів); 
формування кадрового складу виконавчих органів, ревізійної комісії, 
аудитора; визначення повноважень загальних зборів засновників; 
встановлення порядку розподілу прибутку; призначення керівника 
підприємства; встановлення обмежень на розпорядження майном без згоди 
власника та порядку реорганізації і ліквідації підприємства;  

- на поточному етапі контролюють надходження та використання 
коштів, фінансову дисципліну, поточну звітність тощо;  

- наступний контроль передбачає перевірку щорічного звіту про 
виробничу і фінансово-господарську діяльність, оцінювання їх результатів та 
визначення можливих резервів збільшення та оптимізації структури власного 
капіталу [3]. 

Основними завданнями аудиту та аналізу  власного капіталу є:  
- перевірка достовірності відображення показників щодо власного 

капіталу, встановлення законності й правильності їх формування; 
- установлення повноти формування статутного (пайового) капіталу, 

відповідності фактичних внесків учасників умовам установчих документів, 
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дотримання засновниками термінів внесення часток до статутного (пайового) 
капіталу;  

- перевірка стабільності величини статутного капіталу, його 
відповідності розміру, визначеному установчими документами;  

- перевірка достовірності формування і використання додаткового 
капіталу;  

- перевірка достовірності формування і використання резервного 
капіталу; - перевірка достовірності формування і використання прибутку 
(списання) збитку. 

Джерелами інформації для власного капіталу є установчі документи 
(установчий договір, статут, протоколи зборів засновників, учасників, 
акціонерів); документи з формування та руху (надходження коштів, 
матеріальних цінностей від засновників, основні засоби); регістри 
бухгалтерського обліку, розрахунки з учасниками (журнали, відомості, оборотні 
відомості, головна книга); документи права власності на майно, (яке є внеском 
до власного капіталу), свідоцтво права власності на нерухомість, земельні 
ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність; акти та довідки 
попередніх перевірок, дані внутрішнього контролю та інша документація, що 
узагальнює її результати; фінансова та статистична звітність [1]. 

Перевірка зазначених документів дозволить аудиторам виділити основні 
порушення, а також застосувати аудиторські процедури «по суті»: 
формування статутного та інших капіталів суб’єкта підприємництва; 
нарахування та виплата дивідендів; операцій з цінними паперами власної 
емісії; перевірка розподілу прибутку та ін. 

Методика аудиту власного капіталу враховує особливості його 
формування і включає в себе такі складові: перевірка установчих документів, 
ідентифікація суб’єкта, підтвердження легітимності зареєстрованого 
(пайового) капіталу, методи оцінки часток засновників, організаційно-
правову форму підприємства, види додаткового капіталу та період створення 
господарюючого суб’єкта, достовірність обліку та відповідність його 
встановленим методологічним засадам [2]. 

Перш ніж скласти план і програму аудиту власного капіталу необхідно 
вивчити й оцінити систему внутрішнього контролю та бухгалтерського 
обліку, визначити аудиторський ризик. 

На стадії планування розробляється методика проведення перевірки та 
збираються аудиторські докази для проведення аудиту власного капіталу. 

Аудиторові на стадії планування необхідно чітко визначити напрями 
перевірки,  ефективно застосувати обрані процедури аудиту у процесі 
проведення аудиту власного капіталу. 

Серед основних етапів проведення внутрішнього аудиту доцільно 
зосередити увагу на таких:  

1. Внутрішній аудит статутного капіталу. На даному етапі проведення
внутрішнього аудиту необхідно застосовувати такі процедури аудиту: 
перевірка вимог щодо правильності формування власного капіталу 
підприємства згідно з законодавством України; перевірка видів і кількості 
випущених та розміщених акцій; перевірка обґрунтованості збільшення 
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(зменшення) уставного капіталу, та правильності відображення даних 
операцій на рахунках бухгалтерського обліку та ін.  

2. Внутрішній аудит додаткового та резервного капіталів. На даному
етапі проведення внутрішнього аудиту необхідно застосовувати такі 
процедури аудиту: перевірка правильності та доцільності формування 
резервного капіталу; перевірка правильності уцінки (дооцінки) активів 
підприємства; перевірка правильності зроблених бухгалтерських записів; 
перевірка дотримання вимог щодо формування додаткового капіталу та ін.  

3. Внутрішній аудит прибутку підприємства. На даному етапі
проведення внутрішнього аудиту необхідно застосовувати такі процедури 
аудиту: перевірка правомірності використання прибутку підприємства згідно 
вимог чинних законодавства; перевірка правильності відображення операцій 
з визначенням прибутку (збитку) на рахунках бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності та ін. [4]. 

Отже, аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження 
аудиторським висновком інформації про власний капітал, його структуру та 
зміни у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду. Він дозволяє 
перевірити дотримання встановленого нормативно-правовими актами 
держави, установчими документами підприємства та рішеннями його керівних 
органів порядку формування та зміни усіх складових власного капіталу. 
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ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ  
З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Теорія і практика економічних і управлінських трансформацій 
відповідно до вимог ринкових відносин нещодавно з’явилася на Україні. 
Процес трансформації носить складний, неоднозначний і суперечливий 
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характер. За останні роки економічні реформи не принесли бажаних 
результатів. Вихід з економічної кризи безупинно зв’язаний з адаптацією 
підприємств в умовах реформування економіки. Економічна реальність 
змушує підприємців об’єднуватись, утворюючи товариства на паях для 
об’єднання своїх фінансових ресурсів і початкового капіталу з метою 
інвестування шляхом створення корпорацій, які мобілізують інвестиційний 
капітал за допомогою випуску (емісії) і розповсюдження (продажу) цінних 
паперів. Саме акціонерна форма власності є тією основою, на якій активно 
розширюються, ускладнюються і вдосконалюються операції з цінними 
паперами, створюються правила торгівлі ними, визначаються обмеження, що 
гарантують здійснення операцій і захист інвесторів і кредиторів. Акціонерні 
товариства сьогодні є однією з найпоширеніших організаційних форм 
підприємств, яка внаслідок поглиблення процесів роздержавлення власності, 
приватизації та акціонування стає домінуючою в національній економіці 
країни [2, c.158]. 

Важливою умовою здійснення операцій з цінними паперами є аналіз цих 
операцій, без якого виконання функцій менеджменту на підприємстві 
практично неможливе. Це потребує розробки конкретних рекомендацій з 
організації і методики економічного аналізу, який повинен допомагати 
підприємствам краще орієнтуватися в питаннях господарської діяльності, 
забезпечити збалансованість фінансово-вартісних пропорцій розвитку 
підприємств [1, c.87]. 

Відповідно до законодавства України, цінні папери являють собою 
грошові документи, які засвідчують право володіння або відносини позики, 
визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і 
передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або 
процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що 
випливають з цих документів, іншим особам [3, c.56]. 

Завданнями контролю операцій з цінними паперами є перевірка їх обігу 
(випуску, використання), збереження, правильності нарахування дивідендів, 
відсотків їхнім користувачам[1, c.201]. 

Цінні папери можуть бути іменними або на пред’явника . Іменні - 
передаються у володіння повним індосаментом, тобто передавальним 
записом, який засвідчує перехід прав за цінними паперами до іншої особи.  

Цінні папери на пред’явника мають вільний обіг і використовуються для 
розрахунків і як застава для забезпечення платежів і кредитів.  

Придбання цінних паперів призводить до виникнення взаємних прав та 
зобов‘язань між набувачем та особою, яка їх випустила (емітентом). 

Цінні папери можна розглядати як письмові свідоцтва, що засвідчують 
право володіння або засіб регулювання позичкових стосунків між суб’єктами 
ринку. Суб’єктами операцій на ринку цінних паперів є емітенти, інвестори і 
посередники, кожний з них може виступати в ролі продавця і покупця цінних 
паперів. Усі цінні папери поділяться на дві групи: пайові і боргові. Більшість 
з них можна перепродувати, утворюючи так званий вторинний ринок цінних 
паперів, на відміну від первинного, на якому продають нові цінні папери, що 
випускають емітенти [3, c.156]. 
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Метою аналізу операцій з цінними паперами є визначення напрямків 
підвищення їх ефективності на основі удосконалення структури операцій, 
покращення якості інвестицій, активізації брокерської діяльності та 
діяльності на фондовому ринку за дорученням клієнтів. 

Дослідження операцій з цінними паперами передбачає наступні стадії 
аналізу: 

- загальний аналіз; 
- оцінка відповідності джерел придбання цінних паперів напрямкам 

вкладень; 
- оцінка ризику, доходу і дохідності цінних паперів; 
- оцінка вартості цінних паперів [1, c.25]. 
Загальний аналізоперацій з цінними паперами полягає у використанні 

аналітичних прийомів та розрахунків, що здійснюються на основі даних 
бухгалтерського обліку, з метою отримання інформації для характеристики 
діяльності акціонерного товариства за відповідний період. 

Aналіз починається з визначення обсягу операцій з цінними паперами, їх 
структури за видами операцій, а також кількісної оцінки змін в обсязі та 
структурі, які відбулися протягом аналізованого періоду. Загальний аналіз 
операцій з цінним паперами ґрунтується на застосуванні методики 
вертикального та горизонтального економічного аналізу. 

Групування операцій з цінними паперами здійснюється за такими 
класифікаційними ознаками: 

- за видами цінних паперів; 
- за видами операцій з цінними паперами; 
- за напрямками подальшого використання цінних паперів; 
- за джерелами придбання цінних паперів. 
Етапами загального аналізу операцій з цінними паперами є: 
-  оцінка обсягів операцій з цінними паперами в цілому та за видами 

операцій; 
- визначення структури обсягів операцій з цінними паперами за видами 

операцій; 
- оцінка динаміки операцій з цінними паперами за обсягом і структурою; 
- оцінка залишків цінних паперів в цілому та за видами; 
- визначення структури залишків цінних паперів за їх видами; 
- аналіз динаміки залишків цінних паперів за абсолютним розміром та 

структурою в аналізованому періоді; 
- загальна оцінка змін, що характеризують динаміку операцій з цінними 

паперами за відповідний період, та визначення напрямків їх подальшого 
розвитку. 

Таким чином, облік, аналіз і аудит допомагає органам, які управляють 
випуском цінних паперів, регулювати діяльність емітентів і в кожному 
випадку нормативи розміщення цінних паперів мають задовольняти вимогам 
ліквідності, забезпечувати надійність функціонування акціонерних товариств 
і збереження коштів, внесених населенням [1, c.59]. 
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Ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, установах та 
організаціях в даний час вимагає застосування ефективних методик та 
програм контролю фінансово-господарської діяльності. Це пояснюється тим, 
що бухгалтерський облік підприємства будь-якої форми власності є 
основною інформаційною базою контролю і управління.  

У сучасному суспільстві ставляться нові високі вимоги до професійного 
та кваліфікаційного рівня фахівців з фінансового контролю, адже 
автоматизація контролю вносить певні зміни до організації роботи 
перевіряючих як однієї з ланок управління. 

Питання, пов’язані із застосуванням інформаційних технологій в 
контролі, розглядалися зарубіжними та вітчизняними науковцями:  
В. Н. Васильєвим, Г. А. Титоренком, М. Т. Білухою, Ф. Ф. Бутинцем,  
С. В. Івахненковим, В. М. Гужвою, В. Л. Плескачем, А. М. Герасимовичем,  
Г. М. Давидовим, В. П. Завгороднім, Г. Г. Кірейцевим, Є. В. Калюгою,  
Л. М. Кіндрацькою, Ю. А. Кузьмінським, С. О. Левицькою, В. Ф. Максімовою.  

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів 
застосування інформаційних систем фінансового  контролю на підприємстві. 

Необхідність використання автоматизованих систем та інформаційних 
технологій для підвищення ефективності здійснення фінансового контролю 
за прийняттям управлінських рішень на підприємстві обумовлена такими 
чинниками: значними об'ємами інформації підприємства, які необхідно 
обробити; вимогами до швидкості та якості проведення перевірок; 
трудомісткістю контрольних процедур; специфікою та різноманіттям об'єктів 
перевірки; циклічністю технологічного процесу контролю; необхідністю 
швидкого та повного виявлення помилок 

Інформаційна система – взаємозв’язана сукупність засобів, методів і 
персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації 
з метою вирішення конкретного завдання [1, с. 54]. 
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Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання 
комп’ютера як основного технічного засобу обробки інформації. 
Комп’ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної 
базою та інструментом інформаційної системи. 

Головним призначенням інформаційних систем фінансового контролю та 
аналізу є : 

1. Виявлення недоліків у фінансово-господарській діяльності підприємства;
2. Визначення фінансового стану та платоспроможності підприємства;
3. Виявлення невикористаних резервів підприємства;
4. Задоволення обчислювальних та інформаційних потреб управління

при проведенні аналізу господарської діяльності; 
5. Впровадження раціональних методів господарювання у ринкових

умовах. 
Під інформаційним забезпеченням розуміють певним чином 

упорядковану сукупність інформації, яку формують і використовують на 
різних стадіях процесу контролю. Основою інформаційного забезпечення 
контролю є економічна інформація, що характеризує виробничу і фінансово-
господарську діяльність суб’єктів контролю.  

Найпотрібнішу інформацію про фінансово-господарську діяльність 
перевіряючий отримує з даних бухгалтерського обліку, 
внутрішньогосподарського контролю, бухгалтерської і статистичної 
звітності. В фінансовому контролі використовують також інформацію від 
зовнішніх джерел: банків, страхових компаній, торговельних партнерів, 
аудиторських і юридичних фірм. Важливе місце у формуванні інформаційної 
бази займає законодавча, планово-нормативна та довідкова інформація. Тому 
застосування інформаційних технологій має важливе значення для 
автоматизації контрольного процесу [3, с. 121]. 

Сьогодні в роботі провідних міжнародних фінансових компаній широко 
використовуються спеціалізовані програмні продукти, які дозволяють 
автоматизувати різні етапи контролю, зокрема в частині оцінки ризиків, 
складання графіків, планування, безпосереднього виконання окремих 
аконтрольних процедур, аналізу трендів, підготовки звітів та зберігання 
даних. Часто використовуються такі програмні рішення як TeamMate, 
MKinsight, BWise. 

Більшість таких програмних продуктів передбачає можливість 
підключення спеціалізованих аналітичних модулів для роботи з великими 
масивами цифрових даних – наприклад, TeamMate Analytics або BWise Audit 
Analytics. Є й окремі потужні аналітичні програмні інструменти – як IDEA. 

Для прикладу, TeamMate Analytics є сукупністю понад 150 інструментів, 
розроблених спеціально для перевіряючих та бухгалтерів. Після його 
встановлення в Excel з'являється нова вкладка, через яку користувач отримує 
доступ до усіх цих інструментів, що мають як найпростіші функції, так і такі 
потужні аналітичні інструменти як виявлення пропусків і дублікатів, 
тестування закону Бенфорда, вибірка на основі грошової одиниці та 
стратифікація. TeamMate Analytics також містить секторальні модулі, які 
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дають змогу швидко проводити безліч тестів в окремих бухгалтерських 
сферах – таких як кредиторська та дебіторська заборгованість, 
інвентаризація, книги обліку та необоротних активів. IDEA пропонує 
спеціальний інструмент Smart Analyzer, який проводить користувача через 
увесь процес аналізу даних від початку і до кінця [2, с. 112]. 

Також цікавими є спеціальні програмні продукти, що забезпечують 
можливість дослідження файлів та баз даних об’єкта контролю. Такі 
програми автоматизують процес пошуку, групування, аналізу та відбору 
даних із баз даних інформаційних систем об’єктів контролю. Прикладом 
такого програмного забезпечення є програма Audit Command Language 
(ACL), яка забезпечує: 

- доступ до змісту файлів даних інформаційних систем об'єкта контролю 
незалежно від виду програмного забезпечення, що використовується для 
ведення обліку та його конфігурації; 

- пошук, відбір, сортування та групування операцій, їхній аналіз на 
логічність, санкціонованість, наявність обов’язкових елементів [4, с. 221]. 

Використання таких інструментів дозволяє зменшити робочий час, що 
витрачається контролером на проведення монотонних та стандартизованих 
процедур, підвищити загальну цінність та ефективність його роботи – та й 
просто робить цю роботу приємнішою. 

Таким чином, застосування інформаційних систем фінансового контролю 
дасть змогу підприємствам не лише здійснювати фінансовий контроль та 
аналіз в умовах комп’ютерного середовища, але й створити цілу 
інформаційну систему, яка дозволить контролювати і  аналізувати роботу 
підприємства  та своєчасно приймати управлінські рішення.                   
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНОГО  

БАНКУ ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 
 

За умови розвитку ринкових відносин великого значення набуває 
якісний аналіз прибутку, що є фінансовим результатом діяльності банківської 
установи. Вчасний та об’єктивний аналіз прибутку сприяє підвищенню 
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ефективності діяльності банку, його інвестиційної привабливості та ділової 
активності, найбільш раціональному та ефективному використанню 
матеріальних, трудових і фінансових  ресурсів,  усуненню  зайвих,  
економічно  невиправданих  витрат. 

Вагомий внесок у теорію та практику аналізу прибутку банківської 
установи зробили такі вчені, як Андрійчук В.Г., Барабаш Н.С., Болюх М.А., 
Буряк П.Ю., Гордополов В., Гордополова Н., Кіндрацька Г.І., Кравченко Г.О., 
Мец В.О., Митрофанов Г.В., Мних Є.В., Савицька Г.В., Попович П.Я.,  
Цал-Цалко Ю.С., Чумаченко М.Г. та інші вчені-економісти. 

Факторний аналіз прибутку – це методика комплексного системного 
вивчення та виміру впливу факторів на величину результативного показника, 
а саме прибутку підприємства. В його основі лежить використання 
методичного прийому елімінування, що дозволяє відокремити вплив кожного 
чинника на зміну результативного показника, що відбулися в звітному 
періоду [1, с. 112]. 

До основних завдань аналізу прибутку можна віднести такі: 
1) оцінка динаміки показників прибутку;
3) визначення та вимір впливу різних факторів на прибуток (факторний

аналіз); 
4) оцінка можливих резервів зростання прибутку в перспективі

[1, с. 113]. 
Здійснюючи аналіз прибутку і рентабельності банку важливо оцінити 

кількісний вплив факторів, що обумовлюють їх зміну [2, с.86]. Фактори, під 
впливом яких формується прибуток, не обмежуються доходами і витратами. 
Дуже важливими факторами, що впливають на суму прибутку є: 

 обсяг капіталу банку (а); 
 рівень ефективності використання активів банку (b); 
 мультиплікативний ефект капіталу (c); 
 рентабельність доходу (d) [3]. 
Залежність прибутку від названих факторів характеризується 

чотирифакторною мультиплікативною моделлю: 
      Y = a · b · c · d  

де У – досліджувана величина 
а – перший фактор впливу  
b –  другий фактор впливу  
с – третій фактор впливу 
d – четвертий фактор впливу  
Факторний аналіз прибутку на основі даної моделі здійснюється за 

допомогою методу ланцюгових підстановок. Цей спосіб дозволяє визначити 
вплив окремих факторів на зміну величини результативного показника 
шляхом поступової заміни базисної величини кожного факторного показника 
в обсязі результативного показника на фактичну в звітному 
періоді [4, с. 296]. 

Скориставшись інформацією щодо капіталу, активів та фінансових 
результатів діяльності ПАТ «Креді Агріколь», проведено оцінку впливу 
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названих факторів на зміну прибутку до оподаткування банку в 2016 році, 
результати якої представлено в табл. 1.1. 

1. Cкладемо 4-факторну мультиплікативну модель:
Y = a · b · c · d 

де Y – прибуток до оподаткування 
а -  балансовий капітал; 
b -  дохідність активів банку; 
c – мультиплікатор капіталу; 
d -  рентабельність доходу. 
2. Запишемо алгоритм розрахунку за методом ланцюгових підстановок
а) Розрахуємо вплив факторів на розмір прибутку до оподаткування за 

2016р.  

	 = · · =245634·0,1226·12,07·0,27 = 989117,6             

б) Розрахуємо вплив результативних показників на величину прибутку 
до оподаткування. 

= · · =2475634·0,1226·12,07·0,27 = 1304103,8       
′= · · =3264004·0,1204· 12,07·0,27 = 1280702,3            

= · · =3264004·0,1204·9,48·0,27 = 1005887,1          
= · · = 3264004·0,1204·9,48·0,29 = 1080397,3    

в) Розрахуємо вплив факторних показників, а саме:  
- балансового капіталу 

∆ = – =1304103,8–989117,6 = 314986,2 

- дохідності активів   

∆ = ′– =1280702,3–1304103,8  = -23401,5      

- мультиплікатору капіталу   

∆ = – =1005887,1–1280702,3 = -274815,2 

-рентабельності доходу   

∆ = – =1080397,3–1005887,1 = 74510,2      

  в) Перевіримо розрахунки  

∆ = ∆ ∆ ∆ ∆  
1080397,3-989117,6 = 314986,2+(-23401,5)+(-274815,2)+74510,2 

91279,6 = 91279,6 
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Отже, розмір прибутку до оподаткування за аналізований період зріз на 
111371 тис. грн., що було спричинено впливом таких факторів: 

1) балансовий капітал у 2017 році зріс на 788370 тис. грн., що призвело
до збільшення прибутку до  оподаткування на 314986,2 тис. грн; 

2) дохідність активів зменшилась на 0,022, що призвело до зменшення
прибутку до оподаткування на 23401,5 тис. грн.; 

3) мультиплікатор капіталу у 2017 р. проти 2016 р. зменшився на 2,5.
Даний результат призвів до зменшення прибутку до оподаткування на           
274815,2 тис. грн.; 

4) рентабельність доходу у 2017 р. зросла на 0,02, що призвело до
зростання досліджуваного показника на 74510,2 тис. грн.       

Загальна сума впливу факторів складає 91279,6 тис. грн.   

Таблиця 1.1 – Вплив факторів на зміну прибутку до оподаткування 
ПАТ «Креді Агріколь» в 2017 р. 

Показники 
Умовне 
позначен-

ня 
2016 р. 2017 р.

Абсолютне відхилення 

усього

у тому числі внаслідок впливу

капіталу
дохідності 
активів 

Мульти-
плікатора 
капіталу

Рентабе-
льності 
доходу

Прибуток до 
оподаткування, 
тис. грн. 

Y 998130 1109501 111371 314986,2 -23401,5 -274815,2 74510,2 

Балансовий 
капітал, тис. грн. 

a 2475634 3264004 788370
х х х х 

Дохідність 
активів 

b 0,1226 0,1204 -0,022 
х х х х 

Мультиплікатор 
капіталу 

c 12,07 9,48 -2,59 
х х х х 

Рентабельність 
доходу 

d 0,27 0,29 0,02 
х х х х 

Загалом можна підсумувати, що позитивний вплив факторів впливу на 
розмір прибутку до оподаткування АТ «Креді Агріколь» в 2017 році 
перевищував негативний вплив. Результати факторного аналізу фінансового 
результату – прибутку за чотирьох факторною мультиплікативною моделлю  
є інструментом пошуку резервів збільшення чистого фінансового результату, 
без отримання якого, є неможливим ведення ефективної фінансово-
господарської діяльності суб’єктом господарювання. 
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ МАЙНОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Законодавчо-нормативна база має на меті застосування належної 
системи бухгалтерського обліку та аудиту майнового стану підприємства. 
Зміни, які відбуваються у нормативно-правовому забезпеченні з питань 
майна та майнового стану суб’єктів господарювання мають постійний 
характер, що зумовлено впливом різних економіко-політичних, 
інтеграційних, соціальних факторів. 

Нормативно-правове забезпечення майнового стану підприємства 
відіграє важливу роль в процесі проведення аудиту, виконуючи функції, 
представлені нами рис. 1 

 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Функції нормативно-правового забезпечення аудиту 
майнового стану підприємства 

З метою організації та ефективності управління, проведенні належним 
чином аудиту майнового стану підприємства проаналізуємо рівень 
нормативно-правового забезпечення (табл 1 ). 

Нормативно-правова база аудиту забезпечує: 

- організованість визначальних процесів та явищ; 

- систематизованість розвитку всіх явищ та процесів; 

- уніфікованість та єдність прийняття управлінських рішень по відношенню до 
однотипних об’єктів і процесів, або складових єдиного процесу; 

- єдність форм та методів впливу на визначені явища і процеси; 

- універсальність рішень по відношенню до однотипних регульованих явищ та процесів та 
одночасно їх унікальність для кожного окремого неповторного виду процесів та явищ; 

- визначення сфер впливу різних суб’єктів на об’єкти, явища та процеси регулювання, а 
також їх прав, обов’язків та повноважень. 
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Таблиця 1 – Нормативно-правове забезпечення аналізу та аудиту 
майнового стану підприємства 
№ 
з/п 

Нормативний документ та його короткий зміст Використання в 
обліково-аналітичному 

(аудиторському) процесі 

1 2 3
1. Конституція України, прийнята ВРУ 28.06.96р., в якій

проголошуються основні права та обов’язки органів
управління та суб’єктів підприємницької діяльності і
громадян в Україні

Забезпечення поточної та 
стратегічної господарської 
діяльності господарюючого 
суб’єкту 

2. Господарський Кодекс України, що прийнятий
постановою ВРУ від 16.01.2003р. № 436-ІV
(Встановлення правових аспектів здійснення
господарської діяльності, що базується на
різноманітності суб’єктів господарювання різних форм
економічної діяльності)

Забезпечення поточної та 
стратегічної діяльності 

3. Податковий Кодекс України, прийнятий ВРУ від
02.12.2010 р. № 2755-VІ, із змінами та доповненнями
(Регулювання господарських відносин, що виникають у
сфері сплати основних податків і зборів)

При визначенні переліку 
податків та зборів, що 
сплачуються у зв’язку з 
операціями з майном 
підприємства 

4. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні.
Закон України прийнятий ВРУ від 05.04.01 №2346-ІІІ
(Визначення загальних засад функціонування
платіжних систем в Україні)

Для організації та 
проведення обліку майна 
підприємства 

5. Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетом і державними цільовими фондами.
Закон України прийнятий ВРУ від 21.12.2000 р. №2181
(Регламентує порядок сплати і погашення штрафів, пені
щодо розрахунків із бюджетом)

Використовується для 
визначення можливих 
штрафних санкцій за 
порушення законодавства 

6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні. Закон України прийнятий ВРУ від 16.07.1999 №
996/ (зі змінами та доповненнями) (Визначає правові
засади регулювання, та організації, а також ведення
бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності
в Україні)

Організація складання 
фінансової звітності 
господарюючого суб’єкту 

7. Про аудиторську діяльність. Закон України прийнятий
ВРУ № 3125-XІІ - ВР від 22.06.1993 (зі змінами та
доповненнями) (Визначає правові засади здійснення
аудиторської діяльності в України)

Проведення зовнішнього та 
внутрішнього аудиту 
обліку майна 

8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні.
Закон України прийнятий ВРУ від 26.01.1993 № 2939-
XІІ - ВР (зі змінами та доповненнями).

Проведення ревізій 
системи управління 
майном підприємства 

9 Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні, прийнятий ВРУ від 
12.07.2001 №2658-ІІІ (Визначає основні положення 
оцінки майна підприємства) 

Використовується під час 
оцінки майна підприємства 

Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту являє собою 
сукупність нормативно-правових актів найвищих гілок влади у державі, 
Міністерства фінансів України, Держкомстату України, інших міністерств та 
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відомств, і, власне, кожної установи зокрема, які забезпечують повноцінне 
функціонування та динамічний розвиток бухгалтерського обліку та 
фінансового контролю [4 c. 78] 

Аудит майнового стану підприємства має на меті встановлення та 
підтвердження дотримання ним вимог діючого законодавства щодо 
регулювання бухгалтерського та фінансового обліку майна. Таким чином, під 
час проведення перевірки як аудитор, так і власники підприємницьких 
структур, значну увагу звертають на нормативно-правові акти, як джерело 
нормативно-законодавчої інформації, що стосуються питання об’єкта 
перевірки, а саме організаційно-методологічних особливостей ведення обліку 
та аналізу майнового стану господарюючого суб’єкта. 

В економічній літературі, а також у законодавстві України існують певні 
розбіжності у трактуванні сутності поняття майна. Якщо звернутися до 
Господарського Кодексу України майном визнається сукупність речей та 
інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне 
визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів 
господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших 
передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів [2]. 

У Великому тлумачному словнику української мови зазначено, що 
майно – це речі, які комусь належать на правах власності Під річчю 
розуміють предмети матеріального світу, що спричиняють виникнення 
цивільних прав та обов’язків . 

Цивільний кодекс України визначає, що майном як особливим об'єктом 
вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. 

У Законі України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну 
оціночну діяльність в Україні» № 2658-Ш від 12.07.2001 р. записано, що 
майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, у 
тому числі: земельні ділянки, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні 
частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери, 
нематеріальні активи, зокрема об'єкти права нематеріальної власності; цілісні 
майнові комплекси всіх форм власності [3]. 

Існують також підходи, які визначають майно як матеріальні активи, що 
відповідно до нормативно-правових актів віднесені до основних засобів або 
як необоротні активи та запаси, що відповідно до нормативно-правових актів 
віднесені до матеріальних цінностей, мають вартісне визначення, 
використовуються у діяльності і відображаються в балансі. 

Узагальнивши вищесказане, можна зробити висновок, що у 
законодавстві України існує два підходи до трактування поняття «майно 
підприємства». Згідно з ширшим підходом до складу майна підприємства 
відносять його активи, відображені у балансі. Відтак до складу майна 
підприємства належать основні засоби підприємства, нематеріальні активи, 
незавершене будівництво, запаси, цінні папери, грошові кошти, дебіторська 
заборгованість. Вужчий підхід передбачає включення до складу майна 
підприємства довгострокових активів і запасів підприємства чи тільки 
обсягів його довгострокових активів. 
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Отже, майно підприємства характеризується не лише сукупністю 
матеріальних цінностей, якими володіє це підприємство, але і його 
майновими правами та зобов’язаннями інших суб’єктів господарювання. 
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Науковий керівник: Яковишина Н.А., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ 
 ТА ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ  

Сутність податків полягає в тому що це є обов'язкові платежі, що 
вилучаються державою з доходів юридичних та фізичних осіб до бюджету 
для фінансування витрат держави. 

Податки мають такі основні функції, як розподільча і контрольна, але 
деякі економісти наділяють податки  фіскальною і економічною функціями. 

За допомогою розподільчої функції здійснюється формування  частини 
бюджету, з метою фінансування різноманітних заходів.  

Завдяки  контрольної функції оцінюється ефективність кожного податку 
і податкової системи в цілому.  

Фіскальна функція здійснює формування бюджетного фонду, податкові 
надходження мають бути постійними, стабільними й рівномірно 
розподілятися в регіональному розрізі.  

Через економічну функцію податків держава впливає на процес 
відтворення, стимулюючи або стримуючи його розвиток, розширюючи або 
зменшуючи платоспроможний попит населення. 

Податок встановлюється тільки державою і опирається на актах вищої 
юридичної сили. Основними характерними ознаками податку є те, що він: 

1) стягується на умовах безповоротності.
2) має односторонній характер встановлення.
3)сплачується лише до бюджету, а не до іншого грошового

централізованого або децентралізованого фонду. 
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Класифікація податків здійснюється за такими ознаками: 
1)По відношенню до джерела сплати;
2)За способом зарахування податкових надходжень;
3)За способом стягнення;
4)За економічним змістом об’єкта оподаткування;
5)За суб’єктом оподаткування;
6)В залежності від рівня державних структур, які встановлюють

податки; 
7)За формою оподаткування.
Отже, податки і платежі до бюджетів та до державних цільових фондів 

являють собою обов’язкові внески до бюджету відповідного рівня або 
державного цільового фонду, які здійснюються платниками у порядку і на 
умовах, визначеними законами України про оподаткування. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ 
 З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Податок на додану вартість належить до непрямих податків, є однією з 
форм універсальних акцизів, який включається до ціни товарів (робіт, 
послуг) та сплачується кінцевим споживачем. 

Це один із найвагоміших податків, його вважають стабільним та 
надійним джерелом поповнення доходу бюджету. 

Основними перевагами ПДВ є регулярність надходження до бюджету, 
простота обліку, фіскальні інтереси. 

Недоліками ПДB є значний його на регресивність, зокрема щодо 
малозабезпечених верств населення та на загальний рівень цін. 

Так, як ПДВ входить до ціни реалізованих товарів (виконаних робіт і 
наданих послуг), він є ціноутворюючим елементом і може значно впливати 
на загальний рівень цін. Підвищення цін на суму цього податку може 
призвести до зменшення попиту, тому що ПДВ, який сплачує підприємство, 
прямо пропорційний еластичності попиту на продукцію та обернено 
пропорційний еластичності пропозиції. Якщо сформовані на ринку попит і 
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пропозиція дозволяють встановлювати ціну, разом із ПДВ, на рівні, що 
задовольняє потреби підприємства для продовження господарської 
діяльності, то тягар податку несе кінцевий споживач. За відсутності таких 
умов сплачувати ПДВ потрібно буде продавцю чи виробнику товарів. Таким 
чином підприємству варто формувати ціну на товари (роботи, послуги) так, 
щоб сплачений податок не поніс за собою зниження попиту, обсягів продажу 
і прибутку. 

Об'єктом оподаткування податку на додану вартість є не дохід чи 
прибуток, а розмір витрат для кожного споживача товару, робіт чи послуг. 
Тому цей податок у суспільному розумінні вважається несправедливим.  

Податковий облік є підсистемою бухгалтерського обліку, яка формує 
інформацію про нарахування та сплату податків і зборів відповідним 
державним органам, основним завданням якого є контроль за правильністю, 
своєчасністю і повнотою нарахування та сплати обов’язкових платежів. 

Сутністю податкового обліку є господарсько-фінансові відносини, що 
виникають при нарахуванні та сплаті податків і зборів (обов'язкових 
платежів), тобто між державними податковими органами і юридичними та 
фізичними особами, щодо податків і обов'язкових платежів до бюджетів усіх 
рівнів [2]. 

Характерними рисами податкового обліку ПДВ Малишкін О. вважає 
наступні:  

- окремі правила виникнення і обліку податкового зобов’язання та 
податкового кредиту – за правилом першої події або за касовим методом (для 
окремих операцій платника податку);  

- окремий первинний документ, за яким оформлюють операції 
постачання товарів (робіт, послуг) – податкова накладна, розрахунок 
коригувань до податкової накладної (на внутрішні операції), митна 
декларація (на імпорт і експорт);  

- окремі правила коригування (зменшення та відновлення) сум 
податкового зобов’язання та податкового кредиту – за окремим первинним 
документом (розрахунок коригувань до податкової накладної);  

- окремий реєстр аналітичного обліку у формі Реєстру виданих та 
отриманих податкових накладних;  

- окрема форма декларації та додатки до неї. [3, с. 28] 
Усі ці чинники дають змогу стверджувати, що в Україні склалася 

автономна відокремлена від бухгалтерського обліку система інформації про 
складові ПДВ [3, с. 28]. 

Згідно чинного законодавства основою будь-яких господарських 
операцій чи фактів господарської діяльності підприємства є первинні 
документи, які підтверджують їх здійснення.  

Також у ПКУ зазначено: «Для цілей оподаткування платники податків 
зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з 
визначенням об'єктів оподаткування та податкових зобов’язань, на підставі 
первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової 
звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і 
зборів, ведення яких передбачено законодавством» [1]. 
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Тому, документальним підтвердженням відображення у фінансовому 
обліку господарських операцій є такі первинні документи: накладна, 
рахунок-фактура, рахунок, товарно-транспортна накладна, акт виконання 
робіт тощо. Податкова накладна є первинним документом і підставою для 
нарахування податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з постачанням 
(продажем) товарів (робіт, послуг) у продавця-платника ПДВ, і одночасно - 
документальним доказом права на віднесення до податкового кредиту витрат 
зі сплати ПДВ при придбанні товарів у покупця – платника податку. 

Право на складання податкових накладних надається виключно особам, 
зареєстрованим як платники податку на додану вартість. Суб’єкти 
підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему 
оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість, 
втрачають право на складання податкової накладної. 

Платниками податку на додану вартість встановлені особи, що повинні 
утримувати і вносити до бюджету податок,що сплачує споживач, а також ті, 
що ввозять чи пересилають товари на митну територію України. 

Відповідно до Податкового кодексу України платниками ПДВ є: 
1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську 

діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник 
податку. 

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник 
податку через обсяги поставок, що перевищують порогове значення (1 млн. 
грн.); 

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в 
обсягах, які підлягають оподаткуванню. (150євро) 

4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну 
діяльність без утворення юридичної особи; 

5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з 
податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з 
використанням майна, що отримане в управління за договорами управління 
майном. 

6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, 
знахідок, скарбів, майна,  за яким не звернувся власник до кінця строку 
зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних 
підставах переходить у власність. [1] 

Незалежно від фінансових результатів господарської діяльності 
платників ПДВ, даний податок є найбільш бюджетоутворюючим, що 
підтверджує фіскальну ефективність та складність ПДВ у всіх його проявах. 

Складовими елементами ПДВ є податковий кредит та податкове 
зобов’язання щодо постачання товарів (робіт, послуг) та зобов’язання перед 
бюджетом з ПДВ. 

Постійні зміни у податковому законодавстві суто впливають на 
організацію первинного обліку розрахунків з ПДВ, що в свою чергу 
ускладнює облік розрахунків за ПДВ в системі рахунків. Тому облік 
розрахунків за ПДВ потребує більш виваженого та обґрунтованого аналізу 
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його адміністрування, первинного узагальнення та обліку і врегулювання 
окремих питань на законодавчому рівні. 
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СУТНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗНИЖОК  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 У боротьбі за певну нішу на ринку та збереження покупців, 
підприємства часто використовують цінові і нецінові методи конкуренції. 
Надання споживачам торгівельної знижки  –  це один із методів конкурентної 
боротьби, що спричинений сучасним станом економіки та жорсткої 
конкуренції на ринку. 

 Знижка  –  це своєрідний маркетинговий інструмент із залучення нових 
покупців, привертання уваги до того чи іншого товару або послуги, 
збільшення рівня реалізації, згладжування спадного попиту на певні товари в 
період «сезонного затишшя», або скорочення запасів товару на який 
безпосередньо має вплив мода, уподобання споживачів тощо. 

 Дослідженням поняття «знижки», її особливостями формування та 
відображення у бухгалтерському обліку займалися такі провідні вчені як: 
Ф.Котлер, Н. Грабова, Е. Кушина, Н. Білова, Ф. Бутинець, О. Сухарська, 
І.Хмелевський, І. Шерер та багато інших.  

Проте, визначення сутності знижки, її видів, особливостей утворення та 
обліку залишається не до кінця визначеним та потребує подальшого 
дослідження. 

Згідно із законом України «Про рекламу» № 145-VI та внесеними до 
нього поправками Верховною Ради України від 18.03.2008р., поняття 
«знижки» визначається як тимчасове зменшення ціни товару, яке надається 
покупцям (споживачам)[1].  

Право підприємства на надання знижок базується на свободі 
формування цін, передбаченій Законом України «Про ціни і ціноутворення». 
Окрім товарів, ціни на які регулює держава [2]. 

Можливість використання цінових знижок при придбанні і продажу 
продукції важко переоцінити. У сучасній роздрібній торгівлі великі 
супермаркети й інші магазини роздрібної торгівлі зі значним вибором товарів 
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усе частіше звертаються до такого методу залучення покупців, як надання 
різноманітних торгових знижок. В оптовій торгівлі надання знижки 
одержувачу товару є своєрідною мірою заохочення за швидкий розрахунок за 
придбані товари. Використання знижки означає, що споживач може понизити 
вартість постачання при розрахунку з оптовим посередником протягом 
обумовленого терміну. Оптовику вигідно надання знижки, оскільки швидкий 
розрахунок споживача за отримання товару дає йому можливість 
використовувати одержані кошти на оплату різних витрат без залучення 
власних джерел фінансування. При закупівлі продукції у постачальника 
оптовий посередник, так само, як і його споживачі, прагнуть до 
максимального використання всіх переваг знижок. Використання знижок 
дозволяє знижувати вартість операційних витрат до 30 %. Така економія 
вигідніша, ніж зовнішнє фінансування [4, с. 19]. 

Суму торговельних знижок (націнок) визначають або на підставі 
інвентаризаційних описів (обчисленням торгової знижки за кожним товаром, 
внесеним до опису, якщо наприкінці місяця проводилась інвентаризація), або 
виходячи із середнього процента торговельних знижок (націнок) до всієї 
маси реалізованих і залишку нереалізованих товарів на підставі спеціального 
наведеного далі розрахунку [3]. 

Порядок розрахунку торговельних знижок (націнок):  
1. До суми торговельних знижок (націнок) на залишок товарів на 

початок місяця (кредитове сальдо до рахунку 285 «Торговельна націнка») 
додають суму кредитового обороту за цим рахунком (одержані знижки, 
зроблені націнки) і віднімають суму обороту за дебетом рахунку (на інші 
списання).  

2. До вартості реалізованих за місяць товарів за продажними цінами 
(оборот за дебетом рахунку 90 «Собівартість реалізації») додають вартість 
залишку товарів на кінець місяця (дебетове сальдо рахунку 28 «Товари»).  

Обчислена сума знижок (націнок) на залишок нереалізованих на кінець 
місяця товарів записується як кредитове сальдо субрахунку 285 «Торговельна 
націнка». Це дає змогу визначити купівельну ціну залишку товарів як 
різницю між їх продажною ціною і сумою знижок (націнок) на відповідну 
дату. 

Сума знижок (націнок), які відносяться до товарів реалізованих, 
списується способом «червоного сторно» на дебет рахунка 90 «Собівартість 
реалізації» в кореспонденції з кредитом рахунка  285 «Торговельна націнка».  

3. Діленням здобутої суми торговельних знижок (націнок) на вартість 
реалізованих і залишок нереалізованих на кінець місяця товарів і множенням 
на 100 визначають середній процент знижок (націнок).  

4. Множенням вартості залишку нереалізованих на кінець місяця товарів 
на середній процент знижок (націнок) і діленням на 100 визначають суму 
торговельних знижок (націнок), які відносяться до цього залишку [4, с.20]. 

Отже, особливість обліку знижки полягає у тому, що якщо торгівельна 
знижка надається безпосередньо в момент придбання товару, то 
відображення доходу відбувається за фактичною сумою (включаючи знижку) 
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реалізаційної ціни товару. У податковому обліку доходи та податкові 
зобов'язання виникають виходячи з фактично отриманої підприємством 
виручки  (тобто виходячи з фактичної оплати покупцями вартості товарів 
зменшеної на суму наданих знижок) [4, с. 21]. 

Виникають ситуації, зокрема в оптовій торгівлі, коли знижка надається 
вже після продажу товару, тоді дохід від продажу товару відображатиметься 
без знижки. 

Після того, як покупець оплатить товар і вже стане відома сума знижки, 
продавець здійснює у бухгалтерському обліку коригування доходу від 
реалізації товару шляхом відображення суми знижки, наданої покупцю після 
продажу. У податковому обліку продавця здійснюється коригування доходу 
від продажу товару, а також податкових зобов'язань з ПДВ [4, с. 21]. 

Отже, торгівельна знижка – це інструмент маркетингу, що 
використовується у боротьбі з конкурентами та залученням і привертанням 
уваги споживачів. Майже усі сучасні торгівельні підприємства 
використовують даний метод заохочення покупців, тому необхідно 
досліджувати і удосконалювати методи обліку та відображення знижки.  

Таким чином, підприємствам потрібно правильно обирати види знижок 
та методи їх нарахувань, виходячи з власних ресурсів, щоб уникати помилок 
при відображені їх в бухгалтерському обліку. 
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ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: 
СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ 

Дебіторська заборгованість є невід’ємною частиною діяльності будь-
якого підприємства. Між підприємствами можуть виникати різні умови 
взаємодії. Протягом виробничого циклу підприємство намагається 
якнайшвидше реалізувати свою продукцію, але у контрагентів не завжди є 
достатньо вільних коштів для розрахунку. Внаслідок цього виникає 
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дебіторська заборгованість, яка істотно впливає на діяльність та фінансові 
результати підприємства, тому вимагає постійного дослідження для 
прийняття оптимальних рішень та покращення діяльності підприємства. 

Дебіторська заборгованість дещо полегшує відносини між суб’єктами 
ринку, оскільки певним чином відстрочує оплату товарів, робіт чи послуг, 
однак є явищем негативним, оскільки зумовлює недоотримання грошових 
коштів та створює можливі передумови для виникнення ризику щодо їх 
повернення. У такій ситуації підприємство змушене ще більше знімати 
коштів з грошового обороту для створення резервних фондів. 

У дослідженні методології обліку, аналізу та контролю дебіторської 
заборгованості суттєвий вклад зробили відомі вчені-економісти: І. Д.  
Бенько., Ф. Ф. Бутинець, О. С. Бондаренко, О. М. Губачова, В. І. Єфіменко,  

З. В. Гуцайлюк,  Л. І. Лук’яненко, М. Р. Лучко та інші. 
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», національні стандарти бухгалтерського обліку не мають 
суперечити міжнародним, проте, на відміну від українських П(С)БО, МСФЗ 
не передбачають єдиного стандарту, що регламентує облік дебіторської 
заборгованості. Питання обліку дебіторської заборгованості регулюється 
міжнародними стандартами, серед яких такі: МСФЗ 1 «Подання фінансових 
звітів», МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Таким 
чином, в обліку інформація про дебіторську заборгованість та її розкриття у 
фінансовій звітності підприємства в Україні формується згідно з П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість». Відповідно до П(С)БО 10, дебіторська 
заборгованість - це сума заборгованостей дебіторів підприємству на певну 
дату, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт, 
послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним 
для продажу [1].  

Однією з проблем обліку дебіторської заборгованості вважається 
непристосованість методів визначення резерву сумнівних боргів, які 
передбачені в П(С)БО 10, до обліку на українських підприємствах і, 
виходячи з цього, зазначені недостовірні дані при відображенні резерву 
сумнівних боргів в балансі. Вирішення цієї проблеми потребує  затвердження 
переліку документів, що підтверджують та обґрунтовують визнання 
дебіторської заборгованості сумнівною (безнадійною). Розрахунок резерву 
сумнівних боргів слід проводити спираючись на середні статистичні дані. 

Серед проблем бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості є 
якість змісту бухгалтерських записів, які визначається в процесі визнання і 
оцінювання дебіторської заборгованості та відсутність як наукових, так і 
практичних розробок можливих форм бухгалтерського обліку дебіторської 
заборгованості, що могло б забезпечити надання якісної бухгалтерської 
інформації про розрахунки з дебіторами. Для вирішення цих двох 
взаємопов’язаних проблем потрібно проводити всебічний, ефективний, 
систематичний контроль за її станом на підприємстві. Побудова ефективної 
системи контролю за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської 
заборгованості необхідна, щоб забезпечити надходження додаткової 
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потрібної інформації про можливі відхилення. Найбільше уваги потрібно 
приділити контролю, що дає можливість з’ясувати, наскільки ефективно та 
своєчасно відбувається погашення дебіторської заборгованості, чи 
запропонована відстрочка платежу відповідає вимогам ринку та стану 
підприємства [2]. 

В умовах кризи неплатежів особливо важливим є ефективне управління 
дебіторською заборгованістю, своєчасне її повернення та попередження 
безнадійних боргів. При цьому слід пам'ятати, що політика управління нею є 
одночасно складовою і фінансової, і маркетингової стратегії підприємства. 
Не правильною є існуюча думка щодо того, що завдання управління 
дебіторською заборгованістю зводиться лише до збалансування її обсягів з 
кредиторською. Підприємство змушене розрахуватися за своїми боргами 
перед кредиторами незалежно від стану боргів його дебіторів.  

Існування певного обсягу дебіторської заборгованості в українських 
підприємствах вважають досить об’єктивним явищем за умови, що 
контрагенти виконують свої фінансові зобов’язання згідно з  визначеними 
договором умовами. Проте, якщо дебітори якимось чином починають 
уникати виконання своїх зобов’язань у визначеному обсязі та у чіткі терміни, 
це спричиняє порушення розрахунково-платіжної дисципліни, уповільнює 
кругообіг грошей та погіршує фінансовий стан підприємства в цілому. 

Управління дебіторською заборгованістю засноване на використанні 
різних методів для зменшення суми простроченої або сумнівної дебіторської 
заборгованості, зокрема: 

• психологічні – нагадування шляхом використання ЗМІ або поширення
інформації серед суміжних постачальників, що може загрожувати боржнику 
втратою іміджу; 

• юридичні – робота з претензіями, досудове переписання тощо;
• економічні – санкції, передача в заставу майна, часткове або повне

зупинення постачання; 
• альтернативні інструменти – взаємозалік, погашення заборгованості

дебіторів шляхом врахування платежів до бюджету. 
Важливе місце в управлінні займають попереджувальні дії, які 

спрямовуються на недопущення появи невиправданої заборгованості, що 
може загрожувати фінансовому стану підприємства. Зокрема, кредитна 
політика повинна бути розроблена ефективно,  при цьому необхідно 
обов’язково здійснювати попередній аналіз платоспроможності потенційних 
дебіторів. Підприємство повинне своєчасно контролювати виникнення 
дебіторської заборгованості [3]. 

Отже, дебіторська заборгованість є досить складною категорією, 
оскільки вона з одного є важливою і без неї виникли б проблеми 
загальноекономічного характеру, пов’язані з реалізацією продукції, а з 
іншого, це певним чином негативне явище, оскільки наслідок -  відтягування 
коштів з обороту підприємства. Тому дуже важливо повністю та всебічно 
контролювати її стан для балансування між негативними її наслідками та 
об’єктивною необхідністю її існування. Важливо заздалегідь передбачити та 



297 

уникнути надмірного зростання дебіторської заборгованості задля створення 
необхідних умов успішної діяльності підприємства. 
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заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці. Інвестиції: практика 
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АУДИТ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

 
Сьогодні в сучасній економіці аналіз та аудит є  особливо важливою 

функцією ефективного управління виробничими і комерційними 
структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним 
використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і 
виконання фінансових обов’язків перед державою. 

Із відомих на сьогоднішній день факторів виробництва одним із 
головних, а частіше і основних, який вимагає найбільших затрат, є праця. 

Використання трудових ресурсів пов’язано зі зміною показника 
продуктивності праці,  яка залежить від людей, їх кваліфікації, уміння і 
бажання працювати, а заробітна плата є саме тою причиною, що приводить 
робітника на його робоче місце. 

Аудит та аналіз витрат в системі фонду оплати праці виступає як один з 
головних елементів, як інформаційна база на основі якої розробляється 
стратегія і тактика контролю та управління за витратами на оплату праці. На 
жаль на багатьох підприємствах весь процес управління та контролю витрат 
на оплату праці зводиться просто до механічного їх обліку. Рішення в цій 
сфері часто приймаються спонтанно, необґрунтовано, що часто призводить 
до грубих управлінських помилок.  

Багато учених приділяли увагу в процесі дослідження даній проблемі, а 
саме Гапоненко Н. В., Кабаченко М. О., Кадацька А. О., Корягін М. А.,  
А. Крутова,  Кравченко М. А., В. Кошик, Макаренко А. П., Л. Мельянкова,  
Могильний О. М., Михайленко О. Ю., Соболева І. В., Каткова Н. В.,  
Плахтій Т. Ф., Покатаєва О. В., Потриваєва Н. В., В. Рожелюк,  
Садовников О. А., Саух І. В., Сирцева С. В., Сєкіріна Н. В.,  Синяєва Л .В.,  
Саріогло В. Г., Цимбалюк С. О.,  Черкашин А. В., Харазішвілі Ю. М.,   
Щирба І. М., Яцишин С. Р. та інші.    
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Під час перевірки виплати заробітної плати за роботи за трудовими 
угодами аудитор повинен акцентувати увагу чи дійсно виконувалася така 
робота. Крім того, дуже важливо перевірити правильність підрахунків 
підсумків до виплати на руки працівникам як по вертикалі, так і по 
горизонталі [4, с. 189].  

Виконання аудиторських процедур має здійснюватись послідовно. 
Аудитор складає програму аудиту та план аудиту. Планування роботи дає 
можливість приділити належну увагу найважливішим напрямам аудиту і 
сприяє більш ефективному розподілу роботи серед перевіряючих. Обсяг 
аудиторської роботи залежить від розмірів економічного суб'єкта, складності 
аудиту, аудиторського досвіду, знання діяльності клієнта. Визначаючи мету 
перевірки, аудитору потрібно обговорити з клієнтом характер, обсяг і умови 
роботи, з'ясувати, чого чекає від нього клієнт, його вимоги. 

Аудит розрахунків з витрат на оплату праці поділяється на такі етапи 
(рисунок 1.). 

Етап 1- виявлення наявності та встановлення відповідності чинному законодавству 
локальних нормативних документів (правила внутрішнього трудового розпорядку, 

положення про оплату праці, преміювання, норми й розцінки, трудові угоди, договори, 
угоди про оренду та внутрішньогосподарський розрахунок)  

Етап 2 - перевірка обґрунтованості виробничої програми, визначення фонду оплати 
праці на прогнозований обсяг робіт, тарифних ставок, розцінок посадових окладів та 
оплати за контрактом; 

Етап 3 - перевірка правильності розрахунків з оплати праці у грошовій і натуральній 
формах, остаточних розрахунків за продукцію у кінці року;

Етап 4 - перевірка дотримання встановленого порядку оподаткування та здійснення 
утримань із заробітної плати; 

Етап 5 — дослідження стану синтетичного і аналітичного обліку оплати праці, 
перевірка достовірності звітності підприємства; 

Етап 6 - оцінка стану обліку, звітності щодо праці та її оплати, 
внутрішньогосподарського контролю використання робочого часу й фонду оплати праці. 

Рисунок 1 – Етапи проведення аудиту 

Метою проведення аналізу витрат на оплату праці на підприємстві є 
оцінка доцільності застосування форм та систем оплати праці; активності 
запровадженої системи матеріального стимулювання; виявлення 
нераціональних витрат на оплату праці, що потребують удосконалення або 
ліквідації.  

Дослідження витрат на оплату праці передбачає ряд етапів [1, с. 112]: 
1. На першому етапі виконують аналіз загального обсягу, динаміки

фонду оплати праці. При цьому оцінюється загальний обсяг фонду оплати 
праці, аналізується абсолютна та відносна зміна його розміру порівняно з 
попереднім періодом. 

2. Важливим етапом аналізу є дослідження структури фонду оплати
праці. На цьому етапі визначають обсяги та питому вагу в складі загального 
обсягу фонду оплати праці - і основної заробітної плати, додаткової 
заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат; 
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оцінюють зміни, що відбулися протягом аналізованого періоду; виявляють 
співвідношення між окремими напрямами стимулювання. Ці заходи дають 
змогу визначити та оцінити доцільність орієнтації системи матеріального 
стимулювання підприємства. 

Під фондом оплати праці слід розуміти кошти, які підприємство 
нараховує за певний період своїм працівникам до виплати відповідно до 
чинного трудового законодавства. Фонд оплати праці містить:  

1) винагороду у грошовій формі за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (фонд основної заробітної плати);  

2) винагороду у грошовій формі за працю понад установлені норми, за
трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці (фонд додаткової 
заробітної плати); інші заохочувальні та компенсаційні виплати [1, с.112]. 

Отже, під час аудиту розрахунків з витрат на оплату праці необхідно 
ознайомитися з формою та системою оплати праці, яка існує на даному 
підприємстві, встановити наявність внутрішнього положення про оплату 
праці та трудових угод, з'ясувати які нормативні документи використовують 
на цій ділянці обліку тощо.  

Тобто аудитору необхідно вивчити та оцінити систему внутрішнього 
контролю, його сильні сторони з метою визначення аудиторської вибірки. 

Після цього  перевірити достовірність первинних документів з обліку 
праці та її оплати, їх відповідність нормативним вимогам.  

При цьому необхідно звернути увагу на наявність і правильність 
заповнення реквізитів підприємства, наявність відповідних підписів, 
відсутність виправлень і підчисток. Ці документи підлягають вибірковій 
перевірці. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ 
 ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Розробка  стратегії  управління  прибутком   передбачає   дослідження 
динаміки прибутку та рентабельності,  оцінку  факторів,  що  обумовлюють  
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їх величину, а також визначення  достатності  прибутку  для  вирішення  
завдань виробничого і соціального розвитку підприємства.   

Проблеми управління, формування та розподілу прибутку підприємства 
в різних аспектах досліджували вітчизняні і зарубіжні вчені-економісти. 
Серед них можна назвати: Л. Бовш, І. Бойчик, І. Бланка, І. Балабанова,  
С. Дем’яненка, М. Коробова, С. Ногіну,  І. Панченка, Р. Сайфуліна,  
В. Серединську, Н. Ушакову, Н. Чумаченка, А. Шеремета та ін.  

Ефективність економічного аналізу прибутку підприємства значною 
мірою залежить від добре обміркованої його організації. Організація аналізу 
– це поняття, яке існує в двох площинах. По-перше, це організація
аналітичної служби як окремого структурного підрозділу та забезпечення 
проведення аналізу. По-друге, це організація аналітичних робіт, що 
здійснюються в ході аналізу.   

Аналітична робота здійснення аналізу прибутку підприємства може 
проводитись централізовано самостійним структурним підрозділом або 
децентралізовано у кожній структурній ланці за колом питань, пов’язаних із 
її функціями. На підприємстві ТОВ «Люстдорф» забезпечується єдине 
методичне керівництво та узагальнення результатів на вищому щаблі 
управління діяльністю підприємства, аналітична обробка інформації та 
підготовка висновків і варіантів управлінських рішень, що з неї випливають, 
входить до обов’язків усіх підрозділів. Цей принцип організації аналітичної 
роботи посилює її оперативність, знижує працемісткість, дозволяє залучити 
до процесу прийняття рішень найширше коло фахівців, що сприяє 
підвищенню мотивації праці.   

На великих промислових підприємствах діяльність всіх економічних 
служб очолюється головним економістом – заступником директора з 
економічних питань. Він організовує всю економічну роботу на 
підприємстві, у тому числі по економічному аналізу. У окремий структурний 
підрозділ може бути виділений відділ або група економічного аналізу. На 
середніх і малих підприємствах аналітичну роботу очолює начальник 
планового відділу або головний бухгалтер [1].   

Економічний аналіз входить в обов'язки працівників економічних служб, 
але і технічних відділів, а також ним займаються цехові служби, керівники 
бригад, ділянок і т. д. Тільки спільними зусиллями економістів, техніків, 
технологів,  керівників  різних  виробничих  служб,  що 

володіють різносторонніми знаннями з питання, що вивчається, можна 
комплексно досліджувати поставлену проблему і знайти оптимальний 
варіант її рішення.   

Вибір організаційної форми аналізу в кожному конкретному випадку 
повинен враховувати розмір підприємства, структуру управління, характер 
функціональних зв’язків та автоматизацію управлінських процесів, вид 
діяльності та обсяги виробництва і продаж, облікову систему і політику на 
підприємстві.   

Прибуток на підприємстві розглядається не тільки як основна мета, але і 
як головна умова його ділової активності. Оцінюючи рівень або зміна ділової 
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активності, проводять відмінності між поняттями очікуваного прибутку (яка 
може бути отримана в майбутньому в результаті господарювання) та 
фактично отриманої [4]. Завданнями аналізу формування та використання 
прибутку є:   

• оцінка плану (прогнозу) прибутку і вибір найкращого варіанта;
• вивчення виконання плану і динаміки;
• виявлення і кількісний вимір вплив факторів формування показників

прибутку та оцінка її якості;   
• виявлення резервів зростання прибутку на підприємстві;
• розробка рекомендацій щодо найбільш ефективного використання

прибутку з урахуванням перспектив розвитку підприємства [3].   
Розглядаючи прибуток як джерело фінансування економічного 

зростання підприємства, доцільно детальніше зупинитися на проблемах 
аналізу його розподілу між суб'єктами володіння і розпоряджання, тобто на 
сфері економічних взаємовідносин між державою й окремими 
підприємствами. На підприємстві розподілу підлягає чистий прибуток, тобто 
прибуток, що залишилася в розпорядженні підприємства після сплати 
податків та інших обов'язкових платежів [1, с. 211-225].    

Розподіл прибутку має певні особливості залежно від 
організаційноправової форми господарювання. Оскільки підприємство має 
статус акціонерного товариства, то при розподілі прибутку виникає потреба 
формування фонду виплати дивідендів та резервного фонду в обсягах, 
визначених законодавством. Розмір відрахувань до фонду виплати дивідендів 
залежить від обсягу та структури акціонерного капіталу, кон'юнктури 
фінансового ринку та типу дивідендної політики, яку проводить торгове 
підприємство. В підприємствах з участю іноземного капіталу передбачається 
поділ чистого прибутку на частину вітчизняного та іноземного учасника 
згідно з умовами установчого договору. Для підприємств споживчої 
кооперації одним із напрямів використання прибутку є відрахування на 
пайові (членські) внески. В орендних підприємствах за рахунок чистого 
прибутку сплачується частина орендної плати, яка перевищує розмір 
амортизаційних відрахувань на орендоване майно, а також може 
створюватися фонд викупу. Основною метою планування розподілу чистого 
прибутку є оптимізація пропорції між частиною чистого прибутку, що 
споживається (персоналом та власниками підприємства), та частиною, що 
залишається в кругообороті коштів підприємства.   

       Основною метою планування розподілу чистого прибутку є 
оптимізація пропорції між частиною чистого прибутку, що споживається 
(персоналом та власниками підприємства), та частиною, що залишається в 
кругообороті коштів підприємства.   

       Планування розподілу прибутку здійснюється в такому порядку:   
1. Визначення потреби у прибутках за напрямами його використання.
2. Формування цільової структури розподілу прибутку.
3. Визначення пріоритетності у використанні прибутку за окремими

напрямами використання.   
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4. Збалансування потреби в прибутку за напрямами його використання з 
можливостями отримання прибутку при здійсненні господарсько-фінансової 
діяльності підприємства   

Отже, вибір організаційної форми аналізу в кожному конкретному 
випадку повинен враховувати розмір підприємства, структуру управління, 
характер функціональних зв’язків та автоматизацію управлінських процесів, 
вид діяльності та обсяги виробництва і продаж, облікову систему і політику 
на підприємстві. На підприємстві ТОВ «Люстдорф» забезпечується єдине 
методичне керівництво та узагальнення результатів на вищому щаблі 
управління діяльністю підприємства, аналітична обробка інформації та 
підготовка висновків і варіантів управлінських рішень, що з неї випливають, 
входить до обов’язків усіх підрозділів. Економічний аналіз входить в 
обов'язки працівників економічних служб, але і технічних відділів, а також 
ним займаються цехові служби, керівники бригад, ділянок.   
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
В умовах сучасної ринкової економіки все більшої ваги набуває вчасний 

товарообіг. Для забезпечення та утримання каналів збуту підприємства 
змушені реалізовувати товари із відстрочкою платежів, що вимагає 
ефективного управління та жорсткого контролю для збереження фінансової 
стійкості підприємства, що призводить до уповільнення платіжного обороту.  

Важливою особливістю сільського господарства є те, що операційний 
цикл тут визначають природно-кліматичні умови. Таким чином, характерна 
особливість сільськогосподарського виробництва – велика тривалість 
виробничого циклу, часті перерви у процесах праці, а отже неспівпадіння 
часу виробництва та робочого періоду. Дана особливість впливає на періоди 
реалізації товару та оплати за нього. Основним законодавчим актом, який 
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регулює облік дебіторської заборгованості є П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість». Згідно з ним дебіторська заборгованість є сумою 
дебіторських підприємств на певну дату. Згідно цього дебіторами є всі 
юридичні і фізичні особи, які мають заборгованість підприємству на певну 
суму грошових коштів [3].  

Головною метою управління дебіторською заборгованістю є мінімізація 
термінів її погашення і зменшення розмірів простроченої заборгованості.  
Важливим в цьому є не просто зменшення дебіторської заборгованості, а й 
збереження покупців і збільшення обсягів реалізації. Управління 
дебіторською заборгованістю передбачає вибір певної дисконтної та 
кредитної політики для своїх покупців, шляхи повернення боргів і 
зменшення безнадійної заборгованості, а також вибір умов продажу, які 
забезпечать гарантоване надходження коштів[2].  

Забезпеченість системи управління дебіторською заборгованістю 
визначається рівнем контролю стану розрахунків по підприємству та аналізу 
співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості, так як значне 
перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій 
стійкості та робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування 
[1].   

Для зменшення ризику несплати боргу одним чи кількома дебіторами, 
потрібно орієнтуватись на значну кількість споживачів. В сучасній 
економічній літературі визначають такі основні способи оптимізації сум 
дебіторської заборгованості:  

‐ продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії або банку;  
‐ виставлення рахунку покупцям одразу ж при продажу великої 

кількості товару; 
‐ страхування кредитів для захисту від значних збитків з безнадійних 

боргів;  
‐ контроль співвідношення кредиторської і дебіторської 

заборгованостей; 
‐ формування системи штрафних санкцій за прострочене виконання 

зобов'язань контрагентами.  
Також покращення дебіторської заборгованості може реалізуватися 

шляхом пропонування передоплати та створення резерву сумнівних боргів 
[4]. Тому досить важливим є визначення основних (ключових) етапів 
формування політики управління дебіторською заборгованістю:  

‐ аналіз дебіторської заборгованості сільськогосподарського 
підприємства у попередньому періоді; 

‐ формування принципів кредитної політики, яка передбачить 
формування системи спеціальних кредитних умов, формування стандартів 
оцінки покупців і диференціація умов надання кредиту; 

‐ формування процедури інкасації дебіторської заборгованості; - 
забезпечення використання на підприємстві сучасних форм обліку 
дебіторської заборгованості.  
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Таким чином, алгоритм управління дебіторською заборгованістю має 
включати в себе аналіз складу та структури, дослідження її достовірності, 
правильності оформлення; оцінку частки дебіторської заборгованості в майні 
та сумі оборотних активів, визначення впливу дебіторської заборгованості на 
рівень ліквідності та стан платоспроможності.  
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АУДИТ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки України та її 
інтеграції у світову економіку вимагає принципово нових підходів до 
управління основними засобами. Ринкові відносини передбачають швидке 
реагування на зміни господарської ситуації, яка пов’язана з управлінням 
основними засобами і його впливом на стан виробництва та фінансово-
господарську діяльність підприємств в цілому. 

Основні засоби відіграють важливу роль в обліку будь-якого 
господарюючого суб’єкта, оскільки вони становлять найбільшу питому вагу 
у структурі активів підприємств. Для надання якісних послуг необхідно 
ефективно і раціонально використовувати основні засоби. 

Дослідженню проблем обліку, аналізу і оцінки основних засобів 
приділили увагу у своїх працях такі вчені - економісти як: Бондар О., 
Бутинець Ф.Ф., Пиріжок Є.С., Яловега Л. 

Відповідно да П(С)БО 7, основні засоби – матеріальні активи, які 
підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі 
виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний термін корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 
довший за рік)[2] . 
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Основні засоби класифікують на земельні ділянки; капітальні витрати на 
поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом; будівлі, споруди та 
передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; 
інструменти, прилади, інвентар (меблі); тварини; багаторічні насадження; 
інші основні засоби. 

Рахунок 10 «Основні засоби» призначенo для обліку й узагальнення 
інформaції про наявність тa рух власних або отриманих нa умовах фінансової 
оренди об’єктiв і орендованих цілісних майнових кoмплексів, які віднесені 
до склaду основних засобів, а такoж об’єктів інвестиційної нерухомості [2]. 

Аудит  основних  засобів  є  невід’ємною  частиною  загального  аудиту  
суб’єкта господарювання,  оскільки  основні  засоби,  як  правило  займають,  
більшу  частку  в майні  підприємства,  ніж  інші  необоротні  активи. 

Метою аудиту операцій з основними засобами є встановлення 
достовірності первинних даних їх руху, повноти, своєчасності відображення 
в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення їх 
обліку та відповідності обліковій політиці, достовірності відображення стану 
основних засобів у звітності, відповідності методики обліку та 
оподаткування чинному законодавству. 

Аудит основних засобів доцільно проводити за такими етапами: 
І. На першому етапі аудитор ознайомлюється з:  
- нормативно-правовими аспектами проведення операцій з основними 

засобами на підприємстві; 
- рішеннями власника на проведення операцій з основними засобами; 
- організацією бухгалтерського та податкового обліку основних  

засобів. 
ІІ. На другому етапі здійснюється аудит наявності основних засобів який 

може бути проведений двома способами: 
- через  інвентаризацію  (у  разі  невеликої  кількості  засобів)  за  умови 

визначення  в  договорі  на  проведення  аудиту  права  присутності  аудитора  
при проведенні інвентаризації; 

- документальною  перевіркою. 
ІІІ.  На  третьому  етапі  роблять  аудит  господарських  операцій  з  

основними засобами 
Під час аналізу важливе значення має аналіз вивчення руху і технічного 

стану основних засобів, що проводиться на підставі таких показників, як: 
коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт 
вибуття, коефіцієнт приросту, частка зданих в операційну оренду основних 
засобів, частка взятих в операційну оренду основних засобів тощо [3] . 

До показників, які характеризують забезпеченість підприємства 
основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, 
коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні 
підприємства.  
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Таблиця 1  – Аналіз стану та ефективності використання основних 
фондів на ПрАТ «Зернопродукт МХП» 

Показник 2016 р. 2017р. 2018р. 
Абсолютне відхилення (+, -) 
2018р. від 

2017р. 
2018р. від 

2016р. 
1. Наявність ОЗ
на початок року, 

тис. грн. 
248406 334502 1456312 1121810 1207906 

2. Надійшло за
рік, тис. грн. 

121196 1316906 256290 -1060616 135094 

3. Вибуло за рік,
тис. грн. 

35 100 195096 222370 27274 187270 

4. Наявність ОЗ
на кінець року 

334502 1456312 1490232 33920 1155730 

5. Коефіцієнт
зносу ОЗ

0,4579793 0,255907 0,32871794 0,072811 -0,129261 

6. Коефіцієнт 
придатності ОЗ 

0,5420207 0,744093 0,67128206 -0,072811 0,1292614 

7. Коефіцієнт
оновлення ОЗ 

0,4878948 3,936915 0,17598564 -3,76093 -0,311909 

8. Коефіцієнт
вибуття ОЗ 

0,1413009 0,583243 0,15269393 -0,430549 0,011393 

9. Коефіцієнт
приросту ОЗ 

0,3465939 3,353672 0,02329171 -3,33038 -0,323302 

10. Фондовіддача 7,2240045 4,235505 2,42759789 -1,807907 -4,796407 
11. Рентабельність

ОЗ 
1,8894234 1,451835 0,64914965 -0,802685 -1,240274 

На ПрАТ «Зернопродукт МХП» спостерігається збільшення основних 
засобів протягом 2016-2018 рр. на 1 155 730 тис. грн.  

Основні засоби є застарілими на 25-45% , що є не критичним для даного 
підприємства.  

Коефіцієнт оновлення за досліджуваний період є нормальним, адже у 
всіх періодах його значення є більше 0,1. Найбільше його значення було у 
2017 р. – 3,93 %. 

Рівень рентабельності є досить високим на ПрАТ «Зернопродукт МХП» 
у 2018 р. основні засоби використовуються на 64,9 %. 

Отже, основні засоби займають вагому частину в структурі 
підприємства. Найпершим і найважливішим моментом в обліку основних 
засобів є документальне оформлення операцій з ними. Первинні документи 
мають містити достатньо інформації, що характеризують об’єкт і мають бути 
підставою для проведення записів у бухгалтерському обліку. В той же час 
документи повинні слугувати юридичною підставою щодо доказовості 
наявності об’єктів та здійснення різного роду операцій з ними.   

Проведення аудиту та аналізу не можливе без первинних документів. Це 
є важливі процеси для підприємства так як, аудит - перевірка даних 
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта 
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 
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достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів 
України; аналіз - комплексне вивчення результатів практичної роботи 
підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою 
виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання необхідної 
інформації для оперативного керівництва різними ланками діяльності, 
одержання передбачених планом (бізнес-планом) показників. 
Список використаних джерел: 

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон
України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
[Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства фінансів України 
від 20.10.99 р. № 246 (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 

3. Стригуль Л. С. Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту
основних засобів на підприємстві / Л. С. Стригуль, А. С. Тімонова // Вісник 
Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Технічний прогрес і 
ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 32 (1075). – 
С. 47-50. 

Шкрябатовський Ростислав 
Науковий керівник: Копчикова І.В., к.е.н., ст. викладч 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПОТОЧНИХ ЗМІН 

Кошти є важливими елементом економіки, оскільки ефективність їх 
використання сприятиме платоспроможності підприємства. Невідповідна 
облікова система управління операціями з грошовими коштами не дає 
можливості оперативності руху важливої інформації, виявляти відхилення 
від нормативних або планових показників у грошовому обігу підприємства, 
ефективних тактичних і стратегічних управлінських рішень, відборі 
оптимальних варіантів інвестиційних проектів. Наразі недостатніми є 
комплексні дослідження, присвячені обліку й аналізу грошових коштів,  
методики потребують подальшого удосконалення і опрацювання. 
Актуальності набув також розвиток електронних грошей, як платіжного 
засобу, що теж потребує дослідження.  

Метою дослідження стало з’ясування особливості організації 
фінансового обліку грошових коштів підприємства. 

Основна частина операцій з грошовими коштами підприємств в Україні 
(як і решті розвиненого світу) здійснюється в готівковій та безготівковій 
формі (найбільше), включає депозити до запитання. Такі операції з 
грошовими коштами виконуються або шляхом перерахування грошей зі 
свого розрахункового рахунку на рахунок постачальника, або отриманням 
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грошей від покупців. Розрахунок здійснюються через обслуговуючий 
підприємство банк, тощо. 

Сучасний розвиток економіки у віртуальному просторі потребує 
функціонування «фідуціарних» грошей – електронних: це з одного боку, 
інформація на спеціальному електронному пристрої, з іншого - платіжний 
інструмент, і нарешті - це грошові зобов'язання, що обов'язково погашаються 
особою, що здійснює випуск цих грошей. На основі пред'явленні 
електронних грошей в погашення, традиційні гроші списуються з рахунку 
банка-емітента та перераховуються пред'явнику (торговцю), що реалізував за 
електронні гроші продукцію, чи споживачу, за умови що він вже не потребує 
такого платіжного засобу [5, с. 39].  

Організація фінансового обліку з грошовими коштами  включає в себе 
визначення порядку формування первинних документів, узагальнення цих 
даних в відповідних документах та реєстрацію фактів господарської 
діяльності на рахунках бухгалтерського обліку та в облікових регістрах 
відповідно чинного законодавства. Регулювання руху грошових коштів 
здійснюється такими нормативно-правовими засобами: Господарським, 
Податковим та Цивільним кодексами України, Законом України «Про 
Національний банк України», Законом України «Про платіжні системи та 
переказ коштів в Україні», Постанови Правління НБУ «Про затвердження 
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» 
№ 148 [1], та ін.; МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 21 «Вплив 
змін валютних курсів, МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції» та ін., дія яких спрямована на регулювання операцій з 
грошовими коштами та їх еквівалентами. 

Тут варто згадати про появу нового платіжного інструменту - 
електронних грошей, як об'єктивного процесу, який пов'язаний з новими 
незадоволеними потребами і ще більшими вимогами до ефективності та 
надійності платежів: . Законодавчо електронні гроші врегульовано Законами 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про 
електронну комерцію», Постановою НБУ «Положення про електронні гроші 
в Україні». Новація обліку електронних грошей стала можливість їх 
використання та видача ними готівкових коштів [2, п. 2].  

Згідно дозволів НБУ чинно функціонуючі електронні гроші є Global 
Money від АТ «Ощадбанк» та MAXI від АТ «Альфа-Банк». А от, такі е-гроші 
(в тому числі і крипто валюта), як Webmoney, платіжні системи QIWI, 
Bitcoin, Яндекс.Гроші, Wallet, PayPal – не мають правового підгрунття згідно 
вимог НБУ. Відповідно п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні», банк, що планує випускати електронні гроші, 
зобов'язаний узгодити з НБУ чіткі правила їх використання. Разом з тим, 
суб'єкти, що виконують операції з електронними грошима (емітент 
електронних грошей, оператор, користувачі, торговці), мають можливість 
здійснювати такі операцій лише за правилами з погодженням НБУ [3]. 

Для синтетичного обліку наявності та руху грошових коштів у касі 
підприемства призначено активний грошовий рахунок № 30 “Каса”, який має 
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два субрахунки: № 301 “Каса в національній валюті” та № 302 “Каса в 
іноземній валюті”. Усі бухгалтерські проведення мають точно відповідати 
записам касової книги. По дебету цих рахунків відображають надходження 
готівкових коштів, а по кредиту – їх використання. Процес обліку операцій 
по рахунку 31 «Рахунки в банках» на будь-якому підприємстві представляє 
собою реєстрацію руху грошей на рахунках під час здійснення розрахунків за 
взаємними зобов’язаннями між контрагентами,  розрахунків з робітниками і 
службовцями, іншими особами; розрахунків з банками за позичками; 
розрахунків з бюджетом. Система аналітичного обліку коштів на рахунках в 
банку має вигляд: 311 «Поточні рахунки в національній валюті» (311/1 – 
Розрахунковий рахунок в національній валюті АТ «Банк2»; 311/2 – 
Розрахунковий рахунок в національній валюті АТ «Банк»); 312 «Поточні 
рахунки в іноземній валюті»; 312/1 – Розрахунковий рахунок в іноземній 
валюті АТ «Банк», тощо [4, с. 271]. 

Зауважимо, що за умови розширення діяльності підприємства та 
активізації роботи електронного сайту, створюється можливість реалізувати 
продукцію (товари, роботи, послуги) на основі електронних грошей. Так, 
незважаючи на появу у плані рахунків 335 рахунку «Електронні гроші, 
номіновані в національній валюті» та поданою в Інструкції його 
характеристикою: на субрахунку 335 «Електронні гроші, номіновані в 
національній валюті» відображаються операції з електронними грошима, які 
здійснюються комерційними агентами та користувачами, відповідно до 
нормативно-правових актів Національного банку України та правил 
використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком 
України [3], досі виникає безліч питань стосовно цього об'єкту обліку, 
оскільки немає достатнього правового підґрунтя для повноцінного їх 
існування.  

Ураховуючи відсутність методичних рекомендацій, щодо відображення 
в обліку операцій за участю електронних грошей на підприємстві необхідно в 
наказі про облікову політику відобразити основні аспекти цього обліку. 
Зокрема, аналітичний облік можна вести за емітентом (обраною банківською 
установою) або за агентом (платіжною системою); ведення на підприємстві 
аналітичного обліку: за обраною платіжною системою (наприклад, Global 
Money - система миттєвих Інтернет-розрахунків), за умовною валютою 
електронного гаманця (відповідно до системи Global Money: U-гаманець – 
PSPU (гривня), Z- гаманець - PSPZ (долар США), Е- гаманець - PSPE (євро). 
При конвертації електронних грошей можливо задіяти рахунок 377, тобто: 
при переказі електронних грошей з електронного гаманця Торговця на 
гаманець Банка-емітента: Дт 377 Кт 335, зарахування на рахунок - Дт 311 Кт 
377. Ці операції, на нашу думку, можуть мати місце як альтернативні вище 
наведеним операціям, оскільки не суперечать діючому законодавству. 

Зауважимо, що електронні гроші є досить новим об'єктом обліку, що має 
ряд специфічних особливостей, які пов'язані з технологією проведення 
розрахунків. Позитив від використання електронних грошей є очевидним, 
оскільки вони сприяють зменшенню витрат на готівковий обіг та 
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прискоренню економічного зростання, зокрема сприянню розвитку нових 
секторів економіки та електронної комерції. Відсутність нормативних актів 
та коментарів щодо особливостей облікового відображення електронних 
грошей та розрахунків ними є значною перепоною для поширення цього 
платіжного інструменту в Україні. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

Одним з найбільш актуальних і складних питань бухгалтерського обліку 
є облік дебіторсько-кредиторської заборгованості, що пов'язано з існуванням 
проблеми неплатежів. В процесі господарської діяльності практично у 
кожного підприємства виникає дебіторська заборгованість.  

Існуюча нестабільність економічної ситуації на ринку України 
призводить до значного збільшення ризиків при продажі товарів, робіт, 
послуг з відстрочкою оплати. Незалежно від причин виникнення дебіторської 
заборгованості, уникнути її появи неможливо, тому необхідно мати навики 
управління боргами. Кожна гривня заборгованості за конкретним рахунком, 
контрагентом, видом діяльності є складовою фінансового стану підприємства 
в цілому. 

 Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан 
підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів, відверненням їх з 
господарського обороту, що приводить до зниження темпів виробництва і 
показників діяльності підприємства, оскільки прострочена дебіторська 
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заборгованість, за якою закінчився термін позовної давності, підлягає 
віднесенню на збитки підприємства. Проблема зростання дебіторської 
заборгованості в оборотних активах підприємства призводить до пошуку 
нових методів мінімізації заборгованості, удосконалення облікової політики 
підприємства щодо дебіторської заборгованості та є актуальною як для 
наукових досліджень, так і практичного вирішення. Дебіторська 
заборгованість за нарахованими підприємству доходами обліковується  на 
субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами», де відображаються 
нараховані дивіденди, відсотки за товарний кредит (розстрочку), орендна 
плата, роялті та інші пасивні доходи, що підлягають отриманню 
підприємством від спільної діяльності, володіння корпоративними правами в 
порядку участі в капіталі асоційованих і неасоційованих підприємств, а 
також від операцій, пов’язаних з передачею активів підприємства в 
користування іншим особам на підставі договорів фінансової оренди, 
кредитних договорів тощо . 

Дослідженню зазначеної проблеми значну увагу приділили такі 
вітчизняні учені, як С.О. Бєлокоз С.Ф. Голов, В.С.Лень.,О.І. Коблянська,  
В.В. Сопко, Н.О. Гура, В.Г. Швець Н.В.Марчак., О.О. Фокіна [5, 6 ]. 

Дебіторська заборгованість як складова фінансової звітності має 
визнаватися і відображатися у звітності в сумі, яка визначається з 
урахуванням оцінки дебіторської заборгованості в поточному обліку. 

У Примітках до фінансової звітності згідно П(С)БО 10 наводиться така 
інформація: 

1) перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості;
2) перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов’язаних

сторін, з виділенням внутрішньо групового сальдо дебіторської 
заборгованості;  

3) склад і суми статті балансу «Інша дебіторська заборгованість»;
4) метод визначення величини резерв сумнівних боргів;
5) сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари,

роботи, послуги в розрізі класифікації заборгованості за строками 
непогашення; 

6) залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної
дебіторської заборгованості, його утворення та використання в звітному 
періоді [2].  

У процесі фінансово-господарської діяльності виникають ситуації, коли 
необхідно обліковувати розрахунки, що мають претензійний характер.  

Претензії виникають в результаті недостачі  матеріалів, невідповідності 
цін і тарифів умовам договору (найчастіше – це завищення цін), допущених 
арифметичних помилок, невідповідності одержаних товарів стандартам 
(виявлення дефекту поставлених товарів), за нестачу вантажу, допущені 
простої у роботі та ін. [3]. 

Дебіторська заборгованість визнається активом в обліку та звітності, 
якщо вона відповідає двом критеріям: по-перше, існує ймовірність отримання 
підприємством майбутніх економічних вигод, пов’язаних з дебіторською 
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заборгованістю, по-друге, може бути достовірно визначена її сума. Поточна 
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається 
активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, 
робіт і послуг.  

Таким чином, для визнання такої дебіторської заборгованості 
необхідним є дотримання наведених нижче критеріїв визнання доходу від 
реалізації, визначених п. 8 П(С)БО-15 «Дохід»:  

 покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на 
продукцію, товари, роботи, послуги; 

 підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 
реалізованою продукцією, товарами, роботами, послугами; 

 сума доходу може бути достовірно визначена;  
 є впевненість, що у результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, 
можуть бути достовірно визначені[1]. 

Оцінка моменту, на який підприємство передає покупцеві ризики і 
вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію, вимагає вивчення 
договору між підприємством і покупцем, а також обставин операції. Договір 
постачання визначає умови переходу ризиків знищення чи пошкодження 
продукції і вигод, пов’язаних з правом власності, та інші умови операції на 
підставі ІНКОТЕРМС.  

Також на даному субрахунку знаходять своє відображення помилково 
списані чи зараховані суми на рахунках у обслуговуючому банку. Проте 
варто зазначити, що даний вид дебіторської заборгованості відображається в 
обліку лише у випадку визнання претензії особами, щодо яких вона 
пред’явлена або за рішенням суду.  

На нашу думку, характеристика субрахунку 374 «Розрахунки за 
претензіями» повинна бути викладена у наступній редакції: «на субрахунку 
374 ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред'явлені 
постачальникам, підрядникам, покупцям, замовникам, транспортним та 
іншим організаціям, а також за пред'явленими їм та визнаними штрафами, 
пенею, неустойками».  Вважаємо, що відсутність покупців та замовників у 
загальному переліку є суттєвим недоліком, адже велика кількість претензій 
пред’являється саме до даної категорії контрагентів [6]. 

Пропонуємо  здійснювати аналітичний облік окремо за визнаними та 
невизнаними претензіями на рахунках 374.1 «Розрахунки за визнаними 
претензіями» та 374.2 «Розрахунки за невизнаними претензіями». Вважаємо, 
що даний розподіл потрібен у зв’язку з тим, що за претензіями, які не визнані 
у добровільному порядку, розгляд справ у суді здійснюється протягом 
значних термінів.  

Досить поширеним явищем, яке виникає в процесі фінансово- 
господарської діяльності торговельного підприємства, є завдання йому 
матеріальних збитків через недостачі, втрати і розкрадання грошових та 
товарно-матеріальних цінностей.  
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Збиток, понесений підприємством, - це виражена в грошовій формі 
шкода, завдана протиправними діями особи – робітника чи службовця 
підприємства. Економічна сутність відшкодування збитків полягає не в тому, 
що винна особа компенсує підприємству облікову вартість, наприклад, 
викраденого активу, а в тому, що вона покриває витрати на його повне 
відновлення.  

Проте, у випадку виникнення різниці між сумою відшкодування та 
обліковою вартістю об’єкта, вона перераховується до бюджету, що, на нашу 
думку, є не цілком правомірним, адже її можна віднести до інших доходів від 
операційної діяльності підприємства [2]. 

 Дебіторська заборгованість поділяється на ініційовану підприємством і 
неініційовану. Ініційована дебіторська заборгованість означає її придбання 
підприємством як участі у позиці, на даній іншим позикодавцем за умови, що 
підприємство фінансує цю позику на дату, коли її ініціює цей інший 
позикодавець. 

Неініційована дебіторська заборгованість класифікується як утримувана 
до строку погашення, наявна для продажу або утримувана для операцій 
(МСФЗ 39) Таким чином, розрахунки за відшкодуванням підприємству 
завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та 
розкрадання грошових коштів обліковують на субрахунку 375 "Розрахунки 
за відшкодуванням завданих збитків.  

Після цього слід виконувати розрахунок коефіцієнта сумнівності (К) для 
кожної з груп.  

Для цього використовують формулу: К = Σ Бз: Σ Дз,  
де Бз - безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи у складі 

дебіторської заборгованості цієї групи на дату балансу в обраному для 
спостереження  періоді;  

Дз - дебіторська заборгованість відповідної групи на дату балансу в 
обраному для спостереження періоді[1]. 

У разі застосування цього способу розрахунку резерву його величина на 
дату балансу має дорівнювати величині сумнівних боргів на ту саму дату. 
Тобто проводки в бухгалтерському обліку повинні виконуватися залежно від 
початкового сальдо рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів»:  

- Дт 944 Ктт 38 - на суму резерву, якої бракує;  
Характерна відмінність у порядку оцінки дебіторської заборгованості на 

дату балансу, а саме в розрахунку чистої вартості реалізації, адже за 
кордоном з суми поточної дебіторської заборгованості, крім суми резерву 
сумнівних боргів, повинні бути вирахувані вартість повернених товарів, 
надані знижки.  

Основоположним фактором, який впливає на процес управління 
дебіторською заборгованістю, є нормативна база, яка регламентує як облік, 
так і аудит. Дослідження показало, що законотворці не сприяють тому, щоб 
допомогти обліковцю найефективніше налагодити обліковий процес, тобто 
вони жодним чином не стимулюють бухгалтерів, створюючи сприятливі 
умови. Це стосується і регулювання договірних відносин, а найголовніше - 
процесу створення резерву сумнівних боргів під дебіторську заборгованість. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЧИСТОГО ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ 

У сучасних ринкових умовах господарювання є актуальними проблеми 
формування фінансових результатів діяльності підприємств. Вони 
торкаються такого життєво важливого аспекту, як вільна орієнтація у 
фінансовому житті суб’єкта господарської діяльності, що дає можливість 
планувати подальший розвиток, визначати поточне положення справ, 
ідентифікувати причини виникнення тієї чи іншої ситуації. 

Потрібно вказати на те, що аналіз фінансових результатів діяльності 
підприємств є важливим засобом підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, цей факт набуває все більшого значення та розгалудження в 
умовах ринкової економіки. Здійснення якісного аналізу фінансових 
результатів дає відповіді на питання, що пов’язані з вирішенням проблем 
підвищення ефективності діяльності та забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на ринку 
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Дослідженню проблеми з теми  визначення фінансових результатів 
зокрема М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк, М.Р. Ковбасюк, Є.В. 
Мних та ін. виділяють такі завдання, які необхідно вирішити, проводячи 
аналіз фінансових результатів: 

1) визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка
рекомендацій щодо їх впровадження; 

2) визначення спрямованості та розміру впливу окремих чинників на
суму прибутку і рівень рентабельності;  

3) систематичний контроль за формуванням прибутку, зміною динаміки
прибутку, виконанням планів одержання прибутку; 

4) виявлення впливу на фінансові результати зовнішніх факторів і
внутрішніх факторів. 

Згідно з П(с)БО № 15 доходи – це збільшення економічних вигод у 
вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до 
зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок 
внесків власників. Не визнаються доходами: суми податків на додану 
вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають 
перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; сума попередньої 
оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума завдатку під заставу або на 
погашення позики, якщо це передбачено відповідними угодами; 
надходження, що належать іншим особам.  

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. Отже, 
прибуток (збиток) – це умовний розрахунковий показник, а не реальні 
грошові кошти, які можна використовувати в операціях купівлі-продажу. 
Прибуток може відрізнятися від реальної величини грошових коштів на 
величину несплаченої дебіторської заборгованості, кредитів, амортизаційних 
нарахувань і т. ін. Тому аналіз прибутку підприємства доцільно проводити у 
взаємозв’язку з оцінкою грошових потоків підприємства. 

Крім того, Г.В. Савицька стверджує, що до важливих завдань аналізу 
фінансових результатів можна віднести:  

1) вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного
ресурсного потенціалу підприємства і кон’юктури ринку; 

2) оцінювання якості прибутку;
3) підвищення рівня прибутковості бізнесу;
4) оцінювання роботи підприємства з використанням можливостей

збільшення прибутку і рентабельності. 
 П.Я. Попович і Г.О. Крамаренко зауважують про важливість аналізу 

порогу прибутку [1]. 
 Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній і С.З. Мошенський,  

О.В. Олійник приділяють увагу дослідженню напрямів, структури, 
ефективності використання прибутку [2, с.128]. 
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Узагальнивши існуючі підходи науковців до порядку здійснення аналізу 
фінансових результатів, вважаємо за необхідне виділити такі етапи їх 
аналізу:  

1) аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів;
2) оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів

діяльності;  
3) аналіз взаємозв’язку «витрати–обсяг–прибуток»;
4) аналіз показників рентабельності;
5) аналіз розподілу та використання прибутку підприємства, його впливу

на фінансовий стан;  
6) аналіз резервів збільшення прибутку та підвищення рентабельності.
 Під час оцінки фінансових результатів, як правило, використовується 

такий інструментарій:  
– «горизонтальний» аналіз фінансових результатів діяльності –

дослідження змін кожного показника за поточний період, що аналізується; 
– «вертикальний» аналіз показників – дослідження структури

відповідних показників і їх змін; 
– «трендовий» аналіз – дослідження в загальному вигляді динаміки

зміни показників фінансових результатів діяльності за звітний період; 
– відносні показники для розрахунку показників рентабельності, точки

беззбитковості тощо.  
На основі результатів аналізу створюються об’єктивні умови для 

підвищення ефективності управлінських рішень, прийнятих виходячи з 
обґрунтованої облікової та аналітичної інформації, для планування й 
прогнозування фінансових результатів. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОБЛІК ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ ЗІ ЗНИЖКОЮ 

У сучасній роздрібній торгівлі великі супермаркети й інші магазини 
роздрібної торгівлі зі значним вибором товарів все частіше звертаються до 
такого методу залучення покупців, як надання всіляких торгових знижок. 
Застосування вказаного методу часто дає можливість отримувати додатковий 
прибуток за рахунок збільшення товарообігу. Знижка — умова операції 
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купівлі продажу, при якій відбувається зменшення вартості продажу товару. 
Дослідженню цієї проблеми приділяли увагу у своїх працях такі 

науковці, як  Воловик М. О., Грабова, Н. М., Івченко А. В., Лишиленко О. В., 
Кулинич М. Б, Сопко В. В. та інші. Проте огляд літератури засвідчив, що 
питанню надання знижок покупцям як інструменту збільшення рівня 
продажів та відображення цих операцій в обліку, приділено недостатньо 
уваги. 

Знижки, як правило, пов’язані з формуванням стійкого попиту на певний 
товар, завоюванням ринку, стимулюванням постійних покупців або з 
бажанням продавця у стислі строки позбавитися від товару або продукції, що 
не має достатнього попит [1, с. 476].  

Розглянемо види знижок: сезонні знижки надаються покупцям у разі 
сезонного розпродажу товарів, а також у випадку сезонних закупівель 
товарів покупцями. Спеціальні знижки надаються покупцям, у яких 
продавець найбільш зацікавлений. Конфіденційні знижки надаються на 
підставі усної домовленості між сторонами. Бонусні знижки надаються 
постійним покупцям, якщо вони за певний період часу закуповують 
обумовлену кількість товарів [4]. 

За способом групування і узагальнення облікових даних бухгалтерські 
рахунки поділяють на синтетичні й аналітичні. 

Синтетичні рахунки — це бухгалтерські рахунки, на яких облік 
господарської діяльності бюджетної установи ведеться узагальнено. Вони 
призначені для обліку інформації про оборотні та необоротні активи 
бюджетної установи, доходи, витрати, власний капітал та зобов'язання в 
узагальненому вигляді та грошовому вимірнику. Для детальної 
характеристики об'єктів бухгалтерського обліку використовуються 
аналітичні рахунки, в яких крім вартісного (грошового) вимірника 
використовуються натуральні й трудові вимірники. 

Доцільне уведення субрахунків третього порядку для деталізації 
інформації про всі вирахування з доходу, у тому числі й торговельні знижки, 
тобто субрахунок 704.1 «Торгівельна знижка надана», субрахунок 704.2 
«Повернення товарів покупцями», субрахунок 704.3 «Інші відрахування з 
доходу». Запропонований порядок відображення в бухгалтерському обліку 
знижок на підприємстві дасть можливість на основі додаткового групування 
та аналізу взаємозв’язку знижок і продажу правильно обирати їх систему. 

 Порядок розрахунку торговельних знижок (націнок):  до суми 
торговельних знижок (націнок) на залишок товарів на початок місяця 
(кредитове сальдо до рахунка «Торговельна націнка») додають суму 
кредитового обороту за цим рахунком (одержані знижки, зроблені націнки) і 
віднімають суму обороту за дебетом рахунка (на інші списання) [5, с. 196]. 

Списання втрат при роздрібному продажу товарів, оформлених 
відповідними документами, за рахунок наданих торгових знижок 
відображається записом: Д 285 «Торгова націнка»; К 282 «Товари в торгівлі». 
Відходи, отримані при роздрібному продажу товарів (зачерствілі 
хлібобулочні вироби тощо), згідно з договором, підлягають здачі на 
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переробку за цінами приймання, передбаченими договором із 
постачальником. У бухгалтерському обліку на вартість відходів здійснюється 
запис: Д 285 «Торгова націнка» (на суму наданої знижки з роздрібної ціни 
зданих у переробку товарів); Д 902 «Собівартість реалізованих товарів» (на 
суму різниці між роздрібною ціною й ціною приймання зданих на переробку 
товарів. 

Перш ніж застосовувати систему знижок, торговельне підприємство 
повинно прорахувати економічну ефективність від їх надання та оцінити, 
наскільки повинен зрости товарообіг, щоб знижка окупилась і доходи не 
зменшилися. Найбільш ефективними на практиці є не одна-дві знижки на 
конкретний товар, а ціла їх система, проста та зрозуміла як співробітникам 
компанії продавця, так і покупцям.  

При визначенні економічної ефективності від надання торговельних 
знижок вони стають для підприємства особливим способом залучення нових 
покупців, вагомим інструментом для збільшення рівня продажів, заохочення 
постійних клієнтів. Запропонований порядок відображення в 
бухгалтерському обліку знижок на підприємстві дасть можливість на основі 
додаткового групування та аналізу взаємозв’язку знижок і продажу 
правильно обирати їх систему. Це дасть змогу виконати поставлені завдання, 
а саме збільшення товарообороту, зростання доходу і в подальшому 
прибутку. 

Кожне підприємство самостійно вибирає ті види знижок, які найбільше 
підходять для нього. Правильний вибір допоможе збільшити рівень продажів 
і, як результат, – дохід торговельного підприємства. Надання організацією-
постачальником знижок своїм комерційним партнерам (покупцям) дає змогу 
не лише збільшувати обсяги продажів за рахунок залучення нових і 
підвищення лояльності постійних покупців, а й скорочувати термін 
відволікання коштів у розрахунках із контрагентами. Тому керівництво 
торговельних підприємств рано чи пізно змушене застосовувати один із 
найпопулярніших інструментів стимулювання товарообігу – знижки – і 
розробляти відповідну маркетингову політику [3]. 

Ураховуючи методику відображення товарних операцій, торговельних 
знижок, в обліку виникає необхідність їх згрупувати за такими  
напрямами [3,4]:  

1) знижки під час реалізації товарів;
2) знижки після реалізації товарів;
3) знижки при надходженні товарів від постачальника.
Ці види знижок об’єднує одна з ознак класифікації – знижки під час 

реалізації товару. Знижки на кількість товару, що купується, надаються 
покупцю, який закупив обумовлену положенням про знижки партію товару; 
передсвяткові – у випадку закупівлі товарів у передсвяткові та святкові дні, а 
сезонні – у разі сезонного розпродажу товарів, а також у випадку сезонних 
закупівель товарів покупцям. Знижка за придбання товару понад обумовлену 
суму надається покупцю, якщо сума її купівлі перевищує обумовлену. У 
постачальника на суму знижок, наданих покупцям за дострокову оплату 
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товарів, зменшується дохід від реалізації і відображається в обліку у складі 
інших вирахувань з доходу на субрахунку 704 «Вирахування з доходу». 

 По дебету цього субрахунка відображається сума наданих знижок, а по 
кредиту — списання суми вирахувань з доходу на фінансові результати 
(дебет субрахунка 791 «Результати операційної діяльності») [5, с. 776].  

Таблиця 1 – Приклад кореспонденції рахунків 
№ Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума 
1 Відвантажено зерно в обмін на комбікорм 361 208 1500
2 Відображено виникнення податкових зобов’язань 361 641 400 
3 Оприбутковано комбікорм 208 631 1500
4 Відображення виникнення податкового кредиту 641 631 400
5 Відображено залік взаємних заборгованостей 631 361 1900

Отже, кожне підприємство обирає знижку за якої можна реалізувати свої 
товари дешевше для покупців але й вигідніше для себе. Адже правильно 
обрані знижки дозволяють швидше продати свої товари без залежування на 
складі, а також отримати більше коштів за рахунок більшого попиту. Знаючи  
концепції знижок кожне підприємство може також вигідніше для себе 
закуповувати ті чи інші товари необхідні для виробництва своєї продукції. 
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ПОДАТКОВІ НОВОВВЕДЕННЯ СПЛАТИ  
ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ В 2019 РОЦІ 

У 2019 році законодавцями було істотно змінено правила справляння 
туристичного збору. Сьогодні туристичний збір сплачують громадяни 
України, іноземці, особи без громадянства, які прибувають на територію 
адміністративно-територіальної одиниці, де встановлено збір, і тимчасово 
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розміщуються у місцях проживання (ночівлі). Так визначає платників даного 
податку підпункт 268.2.1 Податкового кодексу України (ПК) [1]. 

Проте нововедення стосуються тих, хто не є платником збору. Так 
туристичний збір з 2019 року зможуть не сплачувати відряджені працівники, 
але лише резиденти. Тобто до платників «перевели» нерезидентів, які 
прибувають до України з робочою поїздкою. Також новим є те, що 
не платитимуть туристичного збору члени сім’ї фізособи першого і другого 
ступеня спорідненості. Це батьки фізособи, її чоловік або дружина, діти такої 
фізичної особи, в т. ч. усиновлені, рідні брати і сестри, її баба і дід з боку 
матері і з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ПК) [1]. Однак ця норма стосується 
і нерезидентів. Отже якщо іноземець є родичем фізособи, в якої зупиняється 
на проживання, сплачувати туристичного збору він не має. У решті випадків 
нерезиденти його платитимуть [2]. 

Зазнав дяких змін і перелік місць проживання (ночівлі). Тепер до них 
належать:  

- готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки 
відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, 
пансіонати й інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;  

- житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 
котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, 
що їх використовують для тимчасового проживання (ночівлі) 
(пп. 268.5.1 ПК) [1]. Також варто відмітити, що було змінено базу 
оподаткування туристичним збором, тепер це – загальна кількість діб 
проживання. Поняття «Вилка» було замінено фіксованими ставками: до 0,5% 
мінзарплати (на 1 січня)  для внутрішнього туризму; до 5% мінзарплати 
(на 1 січня) для в’їзного туризму.  

Внутрішній туризм – це переміщення в межах України громадян та/або 
осіб, що постійно мешкають в Україні.  

В’їзний туризм – це  прибуття на територію України та/або переміщення 
в межах України осіб, які постійно не проживають на її території Тобто 
виходить, що значно меншу суму туристичного збору платитимуть саме 
резиденти. У 2019 році – щонайбільше 20,87 грн. Нерезиденти 
сплачуватимуть у 10 разів більше – до 208,65 грн. за кожну добу проживання. 
Конкретний розмір ставок турзбору мають встановити сільські, селищні, 
міські ради або ради об’єднаної територіальної громади.  За інших обставин 
ПК передбачено, у разі якщо Рада не прийняла рішення про встановлення 
ставки туристичного збору, податок справляється виходячи з норм ПК із 
застосуванням мінімальної ставки [2].  

Податковими агентами залишаються:  
- юрособи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юросіб, 

фізособи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб 
у місцях проживання (ночівлі);  

- квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих 
осіб для їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), 
що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування 
за договором найму;  
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- юрособи, яких сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаної 
територіальної громади уповноважила справляти збір на умовах договору, 
укладеного з відповідною радою [1]. 

Однак проблемною сферою контролю залишається діяльність фізосіб – 
не підприємці, які можуть тимчасово розміщувати громадян у місцях 
проживання (ночівлі). У переліку податкових агентів їх немає. Однак таких 
фізосіб згадує підпункт 268.6.2 ПК: особа розміщує платника збору в місцях 
проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві 
користування, винятково якщо має документ, що підтверджує сплату нею 
туристичного збору [1].  

Отже, якщо платник туристичного збору бажає поселитися у звичайної 
фізособи, він має самостійно сплатити туристичний збір. Проте де саме 
сплачувати і як – щодо цього поки що роз’яснень не надано. 

Існує два строки для сплати туристичного збору. Перший для 
квартального звітного податкового періоду (протягом 10 днів після 
граничного строку звітування). Другий до 30-го числа (включно) кожного 
місяця, авансовими внесками (пп. 268.7.1 ПК) [3]. 

Відповідальність за несплату туристичного збору тепер несуть як 
податкові агенти, так і самі платники. Податкову сумлінність пересічних 
фізосіб-платників турзбору перевірятимуть представники органів внутрішніх 
справ, тобто Нацполіція. На підставі їх протоколів адмінкомісії при 
виконкомах накладатимуть штраф. Його розмір – 50 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (нмдг), тобто 850 грн (ст. 163-17 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення) [2]. 

Податковим агентам і фізособам, які розміщують у себе платників 
турзбору, за порушення правил доведеться заплатити 100 нмдг – 1700 грн. 
За повторне порушення потрібно буде заплатити подвійну суму штрафу, 
тобто 3400 грн [1]. 

У правилах оподаткування туристичним збором застосовують зміни вже 
із 01.01.2019. Сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаної 
територіальної громади повинні були визначити й оприлюднити списки 
платників і ставки туристичного збору. Але деякі ОМС цього щей досі не 
зробили. Що робити в такому випадку і скільки сплачувати – не зрозуміло. 
Якщо ОМС не ухвалили рішення про встановлення відповідних місцевих 
податків і зборів, до прийняття рішення такі податки справляють 
із застосуванням їх мінімальних ставок (пп. 12.3.5 ПК). Але проблема в тому, 
що для туристичного збору існують лише максимальні ставки. Мінімальних 
не встановлено. Отже ця норма не вирішує питання. Можна прийняти 
рішення утримувати збір за максимальною ставкою, але якщо місцева рада 
встановить нижчу ставку, доведеться повернути туристичний збір фізособі. 
Статтею 43 ПК, визначено, що для того, аби отримати назад надміру сплачені 
кошти, фізособа має подати заяву у довільній формі, а потім чекати ще п’ять 
днів на відповідь. Однак, якщо враховувати, що тепер платниками збору 
в основному будуть нерезиденти, то малоймовірно, що хтось матиме бажання 
брати участь в такій довгій процедурі.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ СТАНУ, РУХУ ТА 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Підвищення темпів зростання національної економіки Україні 
неможливе без збільшення ефективності використання матеріально-технічної 
бази підприємств, в якій головним елементом виступають основні засоби. Від 
забезпеченості основними засобами залежить рівень виробництва, 
продуктивність праці, якість товарів та послуг, прибутковість підприємства, 
у зв’язку з чим зростає роль і значення аналізу стану, руху та ефективності 
використання основних засобів підприємства. 

Загальним питанням аналізу основних засобів на підприємстві 
присвячені праці вітчизняних учених та фахівців: В. В. Костенка,  
І. П. Маліної, М. Д. Корінько, С. П. Ярошенка. 

Метою дослідження є визначення економічної сутності основних засобів 
та характеристика системи показників стану, руху та ефективності їх 
використання на підприємстві. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби – це матеріальні активи, які підприємство отримує з метою 
використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, 
якщо він триваліший за рік)». Об’єкт основних засобів являє собою 
закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або 
окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для 
виконання певних самостійних функцій [1]. 
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Ефективне використання основних фондів сприяє поліпшенню всіх 
техніко-економічних показників підприємства, у тому числі збільшенню 
випуску продукції і зростанню прибутку. Мета економiчного аналiзу 
основних засобів полягає у визначеннi забезпеченості ними підприємства, за 
умови найбiльш інтенсивного використання. 

Можна виділити основні завдання загального аналізу основних засобів:  
 аналіз складу та структури; 
 аналіз надходження та вибуття основних засобів; 
 аналіз забезпеченості основними засобами; 
 аналіз ефективності використання основних засобів та пошуки шляхів 

її підвищення. 
Інформаційною базою для аналізу основних засобів є інформація, що 

наводиться у формах фінансової звітності підприємства, дані первинного 
обліку, дані синтетичного та аналітичного обліку (відомості, акти, журнали – 
ордери і т.д.) [2, с.73]. 

Важливим етапом аналізу основних засобів є дослідження їх технічного 
стану. З цією метою обчислюють та вивчають такі узагальнюючі показники 
як коефіцієнт зносу та коефіцієнт придатності.  

Коефіцієнт зносу визначається як відношення суми зносу за весь період 
функціонування основних засобів до їх первісної вартості. Даний коефіцієнт 
показує міру зношеності основних засобів, що перебувають в експлуатації, 
тобто ту частину вартості, яка перенесена на новостворений продукт. 
Натомість коефіцієнт придатності обчислюється як відношення залишкової 
вартості основних фондів до їх початкової вартості, і дає можливість 
побачити робочу частину основних засобів, які можуть в подальшому 
використовуватись підприємством для ведення господарської  
діяльності [3, с.124]. 

Моральний і фізичний знос основних засобів та доведення їх стану до 
останніх досягнень науки і техніки протікають в процесі їх неперервного 
оновлення – руху основних засобів. Оновлення основних фондів 
здійснюється у формі їх заміни більш досконалими і ефективними, 
реконструкції і модернізації окремих груп і видів. Рух основних засобів – це, 
по суті, з одного боку, введення нових, сучасних технічних засобів, а, з 
іншого боку, виведення застарілих засобів праці в результаті їх фізичного і 
морального зносу [4, с. 266]. 

Відповідно для оцінки руху основних засобів застосовуються коефіцієнт 
оновлення і коефіцієнт вибуття, які характеризують інтенсивність введення і 
вибуття окремих видів і груп основних засобів та їх сукупність. 

1) Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує частку введених
у дію основних засобів за певний період у загальній вартості основних 
засобів на кінець звітного періоду, і розраховується як відношення суми 
вартостей придбаних основних фондів за звітний період до вартості основних 
засобів на кінець періоду. 

2) Коефіцієнт вибуття основних засобів характеризує частку виведених
основних засобів за певний період у загальній вартості основних засобів на 
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початок звітного періоду, тобто це відношення вартості виведених з 
експлуатації основних фондів до вартості основних засобів на початок 
звітного періоду [2, с. 74]. 

У період переходу до ринкових відносин в умовах конкурентної 
боротьби між товаровиробниками насамперед підвищенню ефективності 
використання необоротних активів повинна приділятися особлива увага, 
оскільки від раціонального використання основних фондів залежать усі 
техніко-економічні показники: випуск продукції, її собівартість, 
продуктивність праці, прибуток, рентабельність, фінансовий стан. 

Ефективність використання основних виробничих фондів харак-
теризується низкою показників, які поділяються на загальні та часткові. До 
узагальнюючих показників ефективності використання основних виробничих 
фондів відносять фондовіддачу, фондомісткість та рентабельність. 

Найважливішим показником використання основних фондів є 
фондовіддача. Він характеризує обсяги випущеної продукції на одну гривню 
основних виробничих засобів і розраховується як відношення випуску 
продукції до середньорічної вартість основних  фондів [4, с. 266]. 

Фондовіддача має прямий зв’язок з показниками продуктивності та 
фондоозброєності. Для підвищення рівня фондовіддачі необхідно, щоб темпи 
росту продуктивності праці були вищі, ніж темпи росту фондоозброєності. 

Фондомісткість – це показник, обернений до фондовіддачі: він показує 
скільки в середньому (за вартістю) використовуються на підприємстві 
основні виробничі засоби для випуску продукції вартістю в 1 гривню. 
Показник фондомісткості дозволяє оцінити економію або додаткову потребу 
основних засобів, в тому числі при плануванні обсягу продукції на наступний 
період [2, с. 74]. 

Наступним показником ефективності використання основних засобів 
підприємством є фондоозброєність, яка визначається як відношення вартості 
основних виробничих засобів до середньооблікової чисельності працівників 
основної діяльності (робітників), і показує яка частина вартості основних 
виробничих засобів припадає на одного працівника (робітника) [4, с. 267]. 

Також важливим показником є рентабельність основних засобів – 
показник ефективності використання основних засобів підприємства, який 
відображає суму валового прибутку на одну гривню основних засобів. 
Розраховується як відношення прибутку підприємства до середньорічної 
вартості основних засобів [3, с. 126]. 

Отже, можна зробити висновок, що раціональне використання основних 
засобів підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних 
показників: зростанню продуктивності праці, збільшенню обсягу надаваних 
послуг, зниженню їх собівартості. Проте питанням аналізу стану, руху та 
ефективності використання основних засобів кожне підприємство займається 
самостійно, згідно вибраної облікової політики і відповідно на власний 
розсуд. Тому з метою досягнення максимізації прибутку, керівникам 
підприємств необхідно зважено підходити до організації процесу аналізу 
основних засобів, що надасть змогу налагодити процес виробництва та 
підвищити обсяги виготовлення продукції. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Основною проблемою в  діяльності сучасного підприємства є 
виробництво готової продукції, її реалізація та отримання прибутку. В 
сучасних  ринкових відносинах підприємства мають можливості та права у 
реалізації своїх економічних інтересів, організації виготовлення своєї 
продукції та її збуту тощо. 

 Для кожного підприємства готова продукція відіграє важливу роль у 
складі    його оборотних активів та займає головну позицію у здійсненні його 
діяльності. Основним джерелом формування  доходу підприємства, 
організації, установи є випуск і реалізація продукції яку він виготовляє. 

Головним завданням обліку готової продукції сьогодні є забезпечення 
оперативного регулювання її виробництва та реалізації з урахуванням 
особливостей НП(С)БО та МСФЗ. Визначення готової продукції наводиться 
у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»[1], 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 
246. Так, готова продукція, що виготовлена на підприємстві, в установі, 
призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, 
передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом [1]. 

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Міністерства 
фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, до готової продукції належить 
продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, 
укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає 
технічним умовам і стандартам.[4] 

 У навчальному посібнику  Шара Є.Ю.[3], Андрієнко О.М.[3], Жидеєва 
Л.І.[3]  розглядали готову продукцію, яка виготовлена на підприємстві, 
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призначена для продажу, повністю закінчена обробкою, пройшла 
випробування, приймання, укомплектування і відповідає технічним та 
якісним характеристикам, передбаченим договорами або іншими 
нормативно-правовими актами. 

Дослідження основних напрямків обліку готової продукції та розробки 
пропозицій щодо удосконалення обліку готової продукції допоможе 
підвищити значення правильного відображення готової продукції на 
рахунках бухгалтерського обліку і питань щодо формування її собівартості. 

У бухгалтерському обліку готова продукція повинна оцінюватись 
відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» за первісною вартістю. Згідно з П(С)БО 9 
[1], запаси включають готову продукцію, первісною вартістю запасів, що 
виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича 
собівартість, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 16 «Витрати»[2]. Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», собівартість 
реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, 
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних 
виробничих витрат. Питання, пов'язані з обліком готової продукції 
висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти. 

Для удосконалення обліку готової продукції та її реалізації пропонуємо  
розмежувати витрати на збут, які пов’язані з доведенням продукції до 
споживачів та маркетингові витрати, що виникають у зв’язку з вивченням і 
стимулюванням попиту, пошуком інформації про ринки збуту та 
розширенням частини ринку виробника і це допоможе нам визначити наші 
витрати на виготовлення продукції. 

Бухгалтерський облік виробничого процесу залежить від конкретних 
властивостей, умов, характеру технології та організації виробництва, що 
визначені індивідуальними особливостями. Потрібно мінімізувати складності 
з оформленням та підготовкою документації. 

В зв'язку з цим, на нашу думку, сьогодні найбільшою проблемою на 
підприємствах, які виготовлять продукцію є рівень використання інформації 
для оцінки якісних і кількісних характеристик об'єктів обліку, передусім 
готової продукції і витрат на збут.  На сьогоднішній день інформація 
недостатньо використовується для прийняття  правильних управлінських 
рішень, що визначає актуальність даного питання і потребує його 
врегулювання. На промислових підприємствах, використовують логістичні 
способи та прийоми управління випуском і збутом продукції, якщо вони 
мають великі  обсяги виробництва і реалізації продукції. 
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