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С. Л. Башинський, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ 
ПРАЦІВНИКІВ КП «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ШТУЧНИХ СПОРУД» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
 

Доведено, що заробітна плата – найважливіша ділянка роботи, що потребує 
точних та оперативних даних, у яких зазначаються зміни в чисельності та 
категоріях працівників, витрати часу та виробничі витрати. У дослідженні 
порушено питання, що стосуються проблем обліку заробітної плати. Окреслено 
напрями вдосконалення обліку розрахунків за заробітною платою працівників. 

Ключові слова: розрахунки, заробітна плата, тарифи, мотивація, організація 
обліку 

 

Постановка проблеми. Заробітна плата є основним джерелом доходів 
працівників і найвпливовішою мотиваційною складовою трудового потенціалу. 
Тому організація бухгалтерського обліку операцій із заробітною платою – один із 
найважливіших і складних кроків, що потребує наявності та застосування точних і 
оперативних інформаційних масивів, у яких мають відображатися такі складові, як 
плинність кадрів, втрати робочого часу, категорія працівників, виробничі витрати 

[1]. Збалансування результатів праці і є результатом ефективної організації 
розрахунків за заробітною платою працівників підприємства. Облік розрахунків за 
заробітною платою в КП «Експлуатація штучних споруд» потребує удосконалення. 
Існує необхідність у створення ефективної системи розрахунків за заробітною 
платою працівників підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання вдосконалення 
організації розрахунків за виплатами працівників підприємства досліджували різні 
науковці, серед яких: О. О. Григоревська [1], І. В. Христос [1], Ю. М. Кулик [2], О. 
Лишиленко [3], Ю.Ю.Миронова [4], В.А. Панасенко [4], О. А. Садовніков [5], Г. В. 
Сировой [5] та ін. Ураховуючи численні дослідження науковців, проблема 
вдосконалення організації розрахунків за заробітною платою працівників 
підприємства і надалі залишається актуальною та до кінця не розкритою, потребує 
подальших досліджень як із теоретичної, так і з практичної точок зору. 

Метою статті є удосконалення обліку розрахунків за заробітною платою 
працівників КП «Експлуатація штучних споруд» Житомирської міської ради.  

Викладення основного матеріалу. За сучасних умов розвитку суспільства 
питання розрахунків за заробітною платою працівників підприємства дедалі більше 
привертає увагу практиків. Вона має важливе значення у процесі відтворення 
суспільного продукту, є одним із головних чинників забезпечення ефективності 
економіки, і основною складовою виплат працівникам. 

Одним із шляхів удосконалення обліку розрахунків із заробітною платою 
працівників КП «Експлуатація штучних споруд» Житомирської міської ради є 
вдосконалення саме діючого аналітичного обліку, так як дані аналітичного обліку 
відіграють вирішальну роль в зборі інформації про відпрацьований та 
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невідпрацьований час, виконання норми працівником, склад працівників, структуру 
фонду оплати праці.  

Пропонується в КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР ввести до 
синтетичного рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» субрахунку 661 

«Розрахунки за заробітною платою» наступні аналітичні рахунки [4]:  

661.1 «Розрахунки за окладами і тарифами»;  
661.2 «Інші нарахування»;  
661.3 «Виплати за невідпрацьований час працівників»;  
661.4 «Премії»;  
661.5 «Інші заохочувальні виплати працівникам»;  
661.6 «Комісійні винагороди»;  
661.7 «Оплата при звільненні»;  
661.8 «Розрахунки по відпустках»;  
661.9 «Оплата по закінченню трудової діяльності працівника».  
Від правильної організації обліку розрахунків за заробітною платою  залежить 

повнота і своєчасність розрахунків з працівниками. Одним із напрямів 
удосконалення системи ведення обліку є спрощення документообігу в 
КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР. Це дасть змогу: 

1) зменшити кількість документації шляхом впровадженню накопичувальних 
документів; 

2) розробити аналітичну відомість за виплатами персоналу; 
3) змоделювати відомість складу персоналу підприємства, де основними 

показниками можуть бути: середньоспискова чисельність; прийнято в штат; вибуло; 

структура персоналу; коефіцієнт плинності кадрів; коефіцієнт обороту за 
прийомом; коефіцієнт обороту за вибуттям працівників; коефіцієнт відповідності 
кваліфікації працівника до складності робіт; рівень дисципліни працюючих; 

4) скласти відомість стану кредиторської заборгованості за заробітною платою 

працівників за певні періоди часу.  
Таким чином, для правильної організації обліку розрахунків за заробітною 

платою працівників в КП «Експлуатація штучних споруд» потрібно: у Наказі про 
облікову політику прописати найбільш досконалі методи ведення обліку 
розрахунків з працівниками; обґрунтувати вибір форм заробітної плати та вказати 
чинники підвищення продуктивності праці і відповідно створити графік 
використання робочого часу; у разі відсутності створити графік документообігу за 
заробітною платою: вказати виконавців та строки складання документів, які 
пов‘язані з обліком заробітної плати.  

Удосконалення організації обліку розрахунків за заробітною платою 
працівників КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР має також виходити з 
оптимізації тарифного регулювання, а саме варто:  

– удосконалити застосування тарифної системи шляхом встановлення 
співвідношення тарифної ставки відповідно до рівня кваліфікації працівників;  

– запровадити гнучку форму та систему заробітної плати, в тому числі 
контрактні та безтарифні;  

– розробити внутрішні тарифні умови нарахування заробітної плати як 
чинника зростання до мотивації та стимулювання на підприємствах;  

– удосконалити мотиваційний механізм регулювання окладу;  
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– удосконалити процес нормування (засіб регулювання нарахування 
заробітної плати);  

– обґрунтувати вибір ефективної форми і системи заробітної плати та 
закріпити у положенні про облікову політику;  

– регулювати порядок нарахування заробітної плати нормами колективного 
договору [3, c. 45]. 

На думку Ю.Ю. Миронової та В.А. Панасенко [2], удосконалення організації 
розрахунків за заробітною платою працівників має будуватися на оптимізації 
тарифного регулювання заробітної плати, напрями якої наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Напрями оптимізації тарифного регулювання заробітної плати на 

підприємстві 
 

Одним із можливих напрямів удосконалення розрахунків за заробітною 
платою працівників в КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР є підвищення 
матеріальної зацікавленості працівників. Необхідно звертати особливу увагу на 
мотиваційні заходи в організації та стимулюванні праці на підприємстві, серед яких 
значного розповсюдження набули преміювання, доплати й надбавки. Потрібно 

наголосити, що премії як форма стимулювання працівників виробничої діяльності 
повною мірою залежить від результатів діяльності підприємства і, навпаки, 
результат господарювання залежить від практичної організації системи 
преміювання окремих категорій персоналу. 

При заохочуванні працівників, які здійснюють функції управління, треба 
враховувати ініціативність, організаторські здібності, оперативність, об‘єктивність, 
здатність мислити перспективно, бачити невикористані резерви, спроможність 
узагальнювати, аналізувати, творчо усвідомлювати застосовувати на практиці 
досягнення науки й техніки. Так, доцільним є переведення оплати керівників, 
службовців і фахівців на контрактну форму, яка дозволяє привабити й утримати 
найбільш кваліфікованих і творчо активних спеціалістів, гнучко регулювати 
чисельність та склад управлінського персоналу [5]. 

Висновки. Таким чином, основними напрямами удосконалення організації 
бухгалтерського обліку розрахунків за заробітною платою в КП «Експлуатація 

колективне регулювання заробітної плати 

обґрунтування вибору 
найефективніших форм і систем 

заробітної плати 

 

запровадження гнучких  
форм і систем оплати праці 

удосконалення нормування як засобу 
регулювання міри праці  

та її оплати 

установлення співвідношень тарифних  
ставок залежно від рівня кваліфікації 

робітників 

розроблення внутрішньовиробничих  
тарифних умов оплати праці як 

чинників підвищення мотивувальної  
й стимулюючої ролі тарифних систем 

 

 

удосконалення мотиваційного 
механізму регулювання міжпосадових 

окладів та міжкваліфікаційних  
рівнів оплати праці 

Шляхи оптимізації тарифного регулювання заробітної плати 



7 

 

штучних споруд» є: вдосконалення аналітичного обліку, так як його дані відіграють 
вирішальну роль в зборі інформації, в цілому, про заробітну плату;  зниження 
частки документообороту через запровадження багатоденного і накопичувального 
формату документування, застосування типових форм документів, що пристосовані 
до використання в умовах застосування комп‘ютерних технологій. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В КОМБІНАТІ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
 

У статті виділено особливості організації бухгалтерського обліку в 
Комбінаті громадського харчування Коростенської райспоживспілки. Виділено 
проблеми організації обліку основних засобів. Узагальнено, можливим спрощення 
документації з метою зменшення трудомісткості облікової роботи 

Ключові слова: основні засоби, удосконалення, недоліки, бухгалтерський 
облік, організація обліку. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку України характеризується 
реформуванням всієї системи бухгалтерського обліку. Однією з визначальних умов 
успішного функціонування підприємства є наявність сучасних основних засобів, як 
найбільш важливої складової активів, та їх раціональне використання [3]. Тому 
правильна організація обліку використання основних засобів в Комбінат 
громадського харчування Коростенської райспоживспілки має важливе значення у 
справі подальшого економічного підйому країни та збереження великої кількості 
коштів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Великий внесок в розробку 
теоретичних основ та методологічних підходів до проблем обліку основних засобів 
здійснили провідні вчені-економісти, як вітчизняні, такі як: М.Т. Білуха, 
Ф.Ф.Бутинець, П.І. Гайдуцький, С.Ф. Голов, А.П. Грінько, Г.И. Гринман, Т.І. 
Канєва, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лопатовський,  В.Г. Лінник, Л. І. 
Марущак , В.Б. Моссаковський, Н.Ф. Огійчук, О. І. Павликівська, О. В. Прадун, 
М.С. Пушкар, Сопко., Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко., Л.М. Янчева, так і зарубіжні: В.Ф. 
Палій, Я.В. В.В Соколов, С.І. Шевченко, А.Д. Шеремет та інші вчені.  

Проте, ще залишається чимало невирішених питань, пов‘язаних з обліком 
основних засобів у вітчизняних підприємствах. Подальшого удосконалення в 
сучасних умовах потребують методологічні та організаційні проблеми, що 
викликані новими умовами функціонування економіки України. 

Метою статті є визначення особливостей та шляхів удосконалення організації 
обліку основних засобів Комбінат громадського харчування Коростенської 
райспоживспілки. 

Викладення основного матеріалу. Бухгалтерський облік у Комбінаті 
громадського харчування Коростенської райспоживспілки, має низку специфічних 
особливостей, наявність яких зумовлена передусім необхідністю повного та чіткого 
дотримання вимог чинного законодавства України. До проблемних моментів обліку 
на підприємстві слід віднести невідповідність міжнародним стандартам 
бухгалтерського обліку в окремих елементах методики обліку операцій, що є 
основою підготовки показників форм фінансової звітності. 
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Основні засоби це одна з найважливіших економічних категорій, що 
стосується Комбінату громадського харчування Коростенської райспоживспілки, 
оскільки саме вони забезпечують його функціонування. Вартість підприємства 
залежить від вартості основних засобів, що обліковуються на балансі, з цим 
питанням пов‘язаний і той аспект, що вартість їх постійно змінюється у зв‘язку з 
переоцінкою, нарахуванням амортизації; основні засоби можуть вибувати з 
експлуатації внаслідок списання чи продажу, можуть поступати нові засоби шляхом 
купівлі та безоплатної передачі на баланс. Всі ці моменти повинні бути точно, 
вчасно та правильно відображені в практиці обліку, враховуючи специфіку 
діяльності підприємства. Як показує досвід, теорія обліку та його практичне 
застосування інколи суттєво відрізняються, тому потрібно цей факт враховувати 
при організації обліку основних засобів на підприємствах [3]. 

Облік основних засобів на підприємствах складається з таких частин : 
– введення в експлуатацію об‘єктів основних засобів; 
– поліпшення та ремонту об‘єктів основних засобів; 
– ліквідації об‘єктів основних засобів; 
– нарахування амортизації основних засобів. 
Н.М. Ткаченко вважає, що бухгалтерський облік основних засобів повинен 

забезпечити:  
 контроль за їх зберіганням;  
 своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку 

надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі 
складу на склад, з відділу у відділ), ефективного використання, вибуття (ліквідація, 
реалізація, безкоштовна передача);  

 своєчасне (щомісячне) відображення в обліку амортизації основних засобів;  
 відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів;  
 визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не 

повністю амортизованих об'єктів основних засобів;  
 виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів [9]. 

Результати дослідження доводять, що правильна постановка обліку основних 
засобів в Комбінаті громадського харчування Коростенської райспоживспілки, 
повинна забезпечити:  

 чітке документальне оформлення та своєчасне відображення в облікових 
регістрах надходження, переміщення, ліквідації та вибуття основних засобів;  

 найсуворіший систематичний контроль за збереженням кожного об‘єкта 
основних засобів і ефективним використанням машин, устаткування, транспортних 
засобів і виробничих площ;  

 правильне обчислення і своєчасне відображення в обліку амортизаційних 
відрахувань та сум зносу основних засобів;  

 правильне відображення витрат на ремонт основних засобів [1, с.222]. 
Первинний, синтетичний та аналітичний облік основних засобів у Комбінаті 

громадського харчування Коростенської райспоживспілки в основному відповідає 
вимогам, але система бухгалтерського обліку потребує певного вдосконалення. 

Після проведеного дослідження були виявлені наступні недоліки: 
– у первинних документах з обліку основних засобів за часту не всі реквізити 

заповнені, значна кількість інвентарних карток мають тільки електронний вигляд; 
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– внутрішнє переміщення об‘єктів не завжди оформлюється Актом 
приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів тощо; 

– використовуються документи для обліку основних засобів які більшість 
підприємств використовує для обліку запасів (М-4 та ін.); 

– на більшості підприємств використовуються недоцільні методи розрахунку 
амортизації для здійснення оптимальної амортизаційної політики. Основним 
джерелом відтворення основних засобів є амортизаційні відрахування. Відсутність 
наукового підходу до розробки механізму відтворення основних засобів 
спричинили значне погіршення стану активів. 

Для забезпечення збереження основних засобів, унеможливлення їх 
розбирання, псування та передчасного виведення з ладу, необхідно організувати 
проведення інвентаризації. В Наказі про облікову політику необхідно відобразити 
таку інформацію як періодичність проведення інвентаризації та матеріально 
відповідальних осіб. Зауважимо, що інвентаризація обов‘язково повинна 
проводитись перед складанням річної фінансової звітності. 

Отже, за результатами дослідження можна порадити наступні шляхи 
удосконалення обліку основних засобів: 

 вибір оптимальної за складом і обсягом облікової інформації, яка 
забезпечить реалізацію тих завдань, які поставлені перед обліком основних засобів; 

 розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що 
дозволяли би своєчасно виконувати поставлені завдання при мінімальних витратах 
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів; 

 удосконалення змісту та складу носіїв інформації з обліку основних засобів. 
Провівши аналіз первинних документів, який стосується обліку основних засобів, 
визначили, що окремі графи типових форм первинних документів втратили свій 
зміст і на підприємствах не використовуються. Це, наприклад, такі реквізити, як код 
норми амортизаційних відрахувань, джерело придбання, дата початку сплати за 
основні засоби. Подібність реквізитів спеціалізованих облікових регістрів дає 
можливість здійснити низку модифікацій, в результаті чого можна одержати 
конструкцію практично універсальної форми «Інвентарна картка обліку руху 
основних засобів», що сприятиме зниженню трудомісткості облікових робіт, 
підвищенню інформативності документів, скороченню документообігу; 

 повна комп‘ютеризація обліку основних засобів. Викликано це необхідністю 
оперативного одержання відомостей про рух основних засобів, своєчасного та 
правильного розрахунку сум амортизації, визначення зносу у відповідності до 
встановлених норм тощо; 

 удосконалення методики нарахування амортизації.  
Це проблемне питання можна вирішити наступними шляхами: 
- по-перше, необхідно визначити адекватний термін корисного використання 

об‘єкта, який би не впливав на викривлення інформації про основні засоби у 
фінансовій звітності; 

- по-друге, встановити необхідність нарахування амортизації після місяця, в 
якому об‘єкт основних засобів було введено в експлуатацію; 

 удосконалення й відображення переоцінки основних засобів в обліку. 
Вважається недоцільним результати переоцінки основних засобів відображати як 
витрати або доходи звітного періоду, бо суть цієї операції полягає не у зміні 
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результатів господарської діяльності підприємства, а у визначенні реальної вартості 
об‘єкта. Це обумовлює доцільність відображення дооцінки та уцінки основних 
засобів.  

Висновки. Таким чином, ефективна організація бухгалтерського обліку 
основних засобів має забезпечити досягнення цілей обліку, а саме: своєчасне 
відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, 
надходження, внутрішнє переміщення і вибуття основних засобів; відображення 
даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період і їх знос з 
початку строку корисного використання; визначення витрат на підтримку об‘єктів у 
робочому стані, їх відновлення і поліпшення; визначення фінансових результатів 
від реалізації та іншого вибуття основних засобів; накопичення інформації для 
складання звітності про основні засоби і капітальні інвестиції. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ НА ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  

 

(представлено к.е.н., доц. Киян А.В.) 
Стаття зосереджена на досліджені обліково- аналітичного забезпечення 

витрат на вирощування зернових культур. Звернута увага на ряд питань, що 
виникають у первинному, синтетичному та аналітичному обліку витрат. У 
процесі дослідження було використано наукові методи ,що ґрунтуються на 
системному аналізі економічних явищ. Обґрунтовано необхідність формування 
обліково-аналітичних  даних для забезпечення інформації щодо витрат на 
вирощування зернових культур, ефективного управління ними та для забезпечення 
здійснення контролю і аналізу за рівнем витрат, а відповідно  підвищення 
ефективності галузі зернового господарства Визначено особливості організації 
обліку витрат на виробництво органічної продукції  

Ключові слова: облікова інформація, виробничі витрати, аналіз і контроль, 
планування, управління витратами. 

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкової економіки потребує від 
підприємств України раціонального і економічно обґрунтованого підходу до 
планування своєї діяльності, до визначення стратегії зниження витрат підприємства, 
аналізу і оцінки отриманих результатів. Однією з найголовніших складових 
стратегії політики підприємства є мінімізація витрат на виробництво. Виробнича 
діяльність завжди пов‘язана з ризиком вкладень. Для мінімізації цього ризику 
потрібен чіткий контроль процесу виробництва, достовірний його облік та 
виявлення факторів, які впливають на сам процес виробництва і витрати, необхідні 
для його здійснення. Тому для кожного підприємства важливий поглиблений аналіз 
витрат і ефективне управління ними для досягнення високого економічного 
результату. На кожному підприємстві існують резерви для зниження витрат до 
раціонального рівня, що дозволяє домагатися росту економічної ефективності 
діяльності, підвищення конкурентоздатності. Одним із таких напрямів є органічне 
виробництво. При цьому важливу роль відіграє бухгалтерський облік. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями організації обліку 
витрат на виробництво продукції рослинництва в цілому та зерна зокрема та 
управління ними займається ряд науковців та практиків, серед яких: І.Ю. Бондар, 
В.М. Гаврилюк, Г.С. Головач,. А.В. Киян, В.Б Моссаковський. Г. М. Пасемко,  А.М. 
Турило, Ю.С. Цаль-Цалко та ін. Проте, ряд питань досі залишаються недостатньо 
вивченими, що зумовлює актуальність даної статті та подальшого дослідження. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування пропозицій щодо обліково- 

аналітичної  інформації в системі управління витратами на вирощування зернових 
культур та діяльності підприємства в цілому. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення можливості поступального 
розвитку підприємств виконує роль одного з домінуючих чинників стійкого 
підйому економіки України в цілому. Перспектива агропромислового комплексу, 
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що характеризується рядом економічних, соціальних та екологічних вигод – це. 
органічне сільськогосподарське виробництво. Проте це вимагає додаткових витрат. 
Виробництво є одним із основних процесів господарської діяльності підприємства. 
У процесі виробництва використовують природні ресурси, сировину, матеріали, 
паливо, енергію, трудові ресурси, основні засоби і одержують готову продукцію, 
яку потім реалізують. Характерною особливістю цього процесу є формування 
витрат на виробництво продукції, що становлять її виробничу собівартість. У 
досліджуваному господарстві ТОВ «Аграрний фонд Терещенка» витрати на 
вирощування зернових культур в 2017р. зросли в порівнянні з 2015р. на 25,6%. , 
незважаючи на те, що по деяких культурах посівні площі знизились. Відповідно 
собівартість одного центнера продукції збільшилась по озимій пшениці на 9,9%, по 
ячменю на 29,8%. Знизилась собівартість кукурудзи на зерно на 20,8%, проте по цій 
культурі зросла посівна площа. Розглядаючи структуру витрат на вирощування 
зернових культур слід відмітити, що за досліджуваний період зросли матеріальні 
витрати на 12%, значно зросли витрати на амортизацію і послуги сторонніх 
організацій. Виходячи із цього можна зробити висновок, що потрібно більше уваги 
приділяти управлінню витратами. Функціонально система управління витратами 
включає: нормування, планування, облік, аналіз витрат, стимулювання їх зниження. 
При  управлінні витратами потрібно враховувати комплекс характерних рис, які 
визначають специфічність процесу управління витратами. Першою особливістю 
витрат як предмета управління виступає їхній динамізм, це означає, що вони 
знаходяться в постійному русі, зміні. Так, у ринкових умовах господарювання 
постійно змінюються ціни на матеріали, сировину, паливо, тарифи на енергоносії і 
послуги. Друга особливість витрат як предмета управління полягає в їхньому 
різноманітті, що вимагає застосування великого спектра прийомів і методів у 
управління ними. Третя особливість витрат полягає в труднощах, пов‘язаних з їхнім 
виміром, обліком і оцінкою. Четверта особливість – це складність і суперечливість 
впливу витрат на економічний результат.[1] 

Ефективне управління витратами на підприємстві неможливе без належним 
чином сформованої системи управління ними. Управління витратами на 
підприємстві має вирішувати наступні завдання: 

– виявлення ролі управління витратами як фактора підвищення економічних 
результатів діяльності; 

– визначення витрат по основних функціях управління; 
– розрахунок витрат по виробничих підрозділах підприємства; 
– підрахунок необхідних витрат на одиницю продукції; 
– підготовка інформаційної бази, що дозволяє оцінювати витрати при виборі 

і прийнятті господарських рішень; 
– виявлення технічних способів і засобів виміру і контролю витрат; 
– пошук резервів зниження витрат на всіх етапах виробничого процесу і у 

всіх виробничих підрозділах підприємства; 
– вибір способів нормування витрат. [4]   

Основними  джерелами інформації для планування  та управління витратами 
підприємства є правильно організований їх облік, контроль та аналіз. Облікова 
інформація є основним джерелом порівняльного оцінювання та аналізу формування 
витрат  підприємства. Облік є інструментом збирання та обробки даних про факти 
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господарської діяльності підприємства і здатен надати таку кількість інформації, 
яка потрібна для задоволення потреб бухгалтерської служби  та прийняття 
управлінських рішень. Важливе місце у сфері формування витрат на вирощування 
зернових культур на підприємстві відводиться рахункам: 23 «Виробництво»; 91 

«Загальновиробничі витрати». Рахунок 23 «Виробництво» призначений для 
узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції. За дебетом рахунка 
23 «Виробництво» відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі 
витрати, а також виробничі накладні витрати, за кредитом – суми фактичної 
виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції. [2].   

Перехід виробництва на інноваційний шлях розвитку передбачає 
прискорення темпів економічного росту, посилення режимів економії і 
ресурсозбереження. При цьому важливе значення відіграє обґрунтований облік 
витрат виробництва, що формує інформацію про використання матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому 
результаті показники ефективності роботи підприємства.При цьому слід мати на 
увазі, що органічне виробництво має такі особливості: не використовуються 
генетично модифіковані організми (насіння, садивний матеріал, корми); в процесі 
виробництва не використовуються мінеральні добрива, хімічні засоби захисту 
рослин і тварин, стимулятори росту; у процесі виробництва, переробки, зберігання і 
реалізації не завдається шкода навколишньому середовищі. 

В зв‘язку з вирощуванням екологічно чистої продукції виникає потреба в 
додатковому обліковому забезпеченні здійснюваних господарських процесів, а це: 
формування документального забезпечення; синтетичних і аналітичних даних; 
узагальненої інформації для складання фінансової звітності. Чітка побудова 
бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, що відбуваються в його 
організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання 
достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і 
попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств, у системі 
оподаткування, у складанні балансу(звіту про фінансовий стан підприємства), звіту 
про фінансові результати(доходи підприємства), різноманітної фінансової звітності 
тощо. [3] 

З вищенаведеного випливає, що основним джерелом інформації для 
прийняття управлінських рішень є облікове-аналітичне забезпечення, основними 
завданнями якого є відображення  господарських подій, накопичення, обробка, 
систематизація і передача інформації про хід господарських процесів та наслідки їх 
регулювання і контроль. Враховуючи сучасний стан ринкових відносин, а саме, 
посилення конкуренції між виробниками внаслідок розвитку національних 
економік та глобалізації бізнесу, традиційні методи управління витратами 

підприємства дозволяють забезпечити його прибутковість на рівні 
середньогалузевих показників, що дуже часто означає відсутність власних джерел 
для фінансування інноваційних стратегії розвитку . Бухгалтерський облік повинен 
всебічно і повно охоплювати та систематизувати виробничу діяльність 
підприємства, забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і 
оцінювати їх результативність. Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує 
його роль як основного засобу контролю за додержанням режиму економії і 
позитивного кінцевого результату в усіх підприємствах. Удосконалення побудови 
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своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов‘язане з 
вирішенням актуальних завдань в галузі економіки. 

Висновки. Підвищення результативності діяльності підприємств це 
насамперед забезпечення зниження рівня витрат в цілому та витрат виробництва 
зокрема. Це в свою чергу вимагає посилення ролі бухгалтерського обліку, як 
інформаційного ресурсу щодо формування витрат, їх аналізу та прийняття 
управлінських рішень. З цією метою на підприємстві необхідно: забезпечити 
удосконалення системи первинного, синтетичного та аналітичного обліку витрат, як 
за об‘єктами виробництв так і по підприємству в цілому, враховуючи при цьому 
міжнародні стандарти та зарубіжний досвід; поглибити аспекти 
внутрігосподарського обліку, мета якого узагальнення облікової інформації за 
центрами витрат і відповідальності. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І 
ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

(Науковий керівник – к.е.н., доц. Світлинин І.І.) 
В статті розглянуто сутність аналізу розрахунків з покупцями та 

замовниками підприємства. Визначено основні завдання аналізу розрахунків з 
покупцями та замовниками. Проведено аналіз дебіторської заборгованості в розрізі 
видів економічної діяльності за 2015-2017 рр. 

Ключові слова: аналіз, покупці, замовники, дебіторська заборгованість, 
грошові кошти. 

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що правильна 
організація обліку та аналізу розрахунків з дебіторами сприяє упорядкуванню 
інформації та її аналізу, прозорості та достовірності даних, а також організації 
ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства. Саме тому для 
впливу на ефективність управління діяльністю підприємства необхідно правильно 
організувати облік та аналіз на підприємстві, що дозволить маневрувати розмірами 
дебіторської заборгованості та якісно покращити діяльність підприємства в цілому. 

Отже, одним із завдань аналізу господарської діяльності та фінансового 
стану суб‘єкта господарювання є створення належних умов для організації 
операцій, пов'язаних з розрахунками з покупцями та замовниками, обліком коштів і 
дебіторської заборгованості.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми аналізу розрахунків з 
покупцями і замовниками, а також дебіторської заборгованості висвітлені у працях 
Г. Нашкерської, М. Білика, А. Шеремета, Я. Маркуса, А. Лігоненко,  
В. Смачила Р. Костирка та ін. 

Метою статті є дослідження організації аналізу розрахунків з покупцями і 
замовниками підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Метою аналізу розрахунків з покупцями 
є своєчасне виявлення простроченої дебіторської заборгованості.  

Основними джерелами даних для проведення аналізу розрахунків 
підприємства з його контрагентами є: 

- первинні документи з обліку розрахунків з покупцями та замовниками 
(накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, платіжні документи тощо); 

- регістри обліку (Журнал-ордер та відомості аналітичного обліку); 
- фінансова та статистична звітність підприємства (Звіт про фінансовий 

стан, Звіт про сукупний дохід, Примітки до річної фінансової звітності, форма № 1-

Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість) тощо. 
Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками є однією із складових аналізу 

фінансового стану підприємства, які впливають на фінансове становище 
підприємства.  

Завдання аналізу  розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві 
представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Завдання аналізу  розрахунків з покупцями та замовниками на 
підприємстві 

 

Реалії сьогодення свідчать, що розрахунки з покупцями та замовниками є 
невід'ємною складовою дебіторської заборгованості, що виникає у процесі 
здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.  

Дебіторська заборгованість є невід‘ємною складовою операційної діяльності 
суб‘єкта господарювання. Водночас, з метою поліпшення процесів, що 
здійснюються на підприємстві та пов‘язані з дебіторською заборгованістю, 
необхідно проводити її аналіз. В свою чергу це дає можливість визначити 
оптимальні розміри дебіторської заборгованості, що не буде перешкоджати 
нормальній діяльності підприємства. Для аналізу дебіторської заборгованості 
використовують дані бухгалтерського обліку. Основним завданням аналізу є 
вивчення й оцінювання:  

− складу та структури дебіторської заборгованості;  
− частки дебіторської заборгованості в сумі поточних активів;  
− її реальності (правдивості);  
− правильності оформлення дебіторської заборгованості;  
− показників якості та ліквідності цієї заборгованості;  
− впливу дебіторської заборгованості на фінансові результати діяльності 

підприємства;  
– пошуку шляхів прискорення оборотності дебіторської заборгованості; 
− ефективності вкладених у неї фінансових ресурсів [3]. 
Аналіз дебіторської заборгованості за видами економічної діяльності 

представлено в табл. 1 [2]. 

 

своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових 
коштів і розрахунків.  

Завдання аналізу розрахунків з покупцями та замовниками: 

своєчасне і правильне оформлення надходження грошовий коштів, як 
шляхом безготівкових перерахувань, так і готівкою; 

контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, 
банками, персоналом; 

контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах 
з покупцями і постачальниками; 

своєчасна вивірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для 
виключення простроченої заборгованості. 
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Таблиця 1 

Аналіз дебіторської заборгованості за видами економічної діяльності 

Види економічної 
діяльності 

Роки 
Відхилення 2017 до 

2015 рр. 
2015 2016 2017 +/-, тис. грн. % 

Сільське, лісове та 
рибне 
господарство 

342782,5 1092111,3 365703,9 22921,4 106,7 

Промисловість 767422,2 990702,4 1166430,7 399008,5 152,0 

Будівництво 122948,0 115496,3 136438,4 13490,4 111,0 

Оптова та 
роздрібна торгівля; 
ремонт 
автотранспортних 
засобів і 
мотоциклів 

702986,9 997460,4 1063046,5 360059,6 151,2 

 

Аналізуючи показник дебіторської заборгованості підприємств України по 
галузях економічної діяльності можна побачити, що сума дебіторської 
заборгованості у 20017 р., в порівнянні з 2015 р. збільшилась. Найбільша сума 
дебіторської заборгованості у 2017 р. припадає на  підприємства промисловості 
1166430,7 тис. грн. та оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних 
засобів і мотоциклів – 1063046,5 тис. грн. Порівнюючи 2017 та 2015 рр., 
спостерігається зростання суми дебіторської заборгованості в галузі сільського, 
лісового та рибного господарства на 6,7 %, в промисловості – на 52,0 %, галузі 
будівництва – на 11,0 %. 

Модель аналізу дебіторської заборгованості представлена на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель економічного аналізу дебіторської заборгованості 
 

І етап: вивчення рівня загальної суми дебіторської заборгованості, її динаміки 
та визначення коефіцієнта відволікання оборотних активів у дебіторську 

заборгованість 

IV етап: вивчення дебіторської заборгованості в розрізі покупців 

ІІІ етап: вивчення дебіторської заборгованості за термінами її погашення 

ІІ етап: визначення періоду інкасації дебіторської заборгованості, коефіцієнта 
оборотності 
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Аналіз стану дебіторської заборгованості варто починати з аналізу даних 

інвентаризації розрахунків з дебіторами. Аналіз розрахунків з покупцями, 
підзвітними особами, працівниками підприємств й іншими дебіторами здійснюється 

у виявленні по відповідних документах залишків і ретельної перевірці 
обґрунтованості сум, що значаться на рахунках. Установлюються причини і 
винуватці утворення дебіторської заборгованості, давнину її виникнення [1]. 

Висновки. Отже, ефективна організація системи аналізу розрахунків з 
покупцями та іншими дебіторами сприяє підвищенню розрахункової та платіжної 
дисципліни та уникненню непорозумінь з діловими партнерами підприємства. 
Організація проведення аналізу розрахунків з покупцями і замовниками  на 
підприємствах повинна плануватися. Для здійснення аналітичної роботи необхідно 
залучати висококваліфікованих робітників, які виконують роботу з використанням 
новітніх технічних засобів і технологій. Все це дасть змогу підвищити ефективність 
проведення аналізу розрахунків з покупцями і замовниками і якість отриманої 
інформації, що вплине на обґрунтованість прийняття управлінських рішень. 
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ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

В статті розглянуто економічний зміст поняття «амортизація». 
Обгрунтовано основні підходи до формування амортизаційної політики 
підприємства. Доведено, що амортизаційна політика є одним з напрямів 
забезпечення підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств 
шляхом впровадження інноваційних джерел фінансування. 

Ключові слова: основні засоби; облік; амортизація; підприємство; 
амортизаційна політика. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови функціонування суб‘єктів 
господарювання передбачають вирішення проблемних та ситуаційних питань щодо 
комплексної амортизаційної політики. Як стверджують науковці, амортизаційна 
політика підприємства – це цілеспрямована діяльність підприємства з вибору та 
застосування одного з можливих методів нарахування амортизації з метою 
максимізації обсягу власних фінансових ресурсів протягом амортизаційного 
періоду [1]. 

Вдосконалення амортизаційної політики підприємств повинно сприяти 
розвитку економіки країни в цілому. Незважаючи на зближення податкового та 
фінансового обліку основних засобів, існує низка питань щодо формування та 
реалізації амортизаційної політики, які потребують кардинального вирішення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Протягом розвитку економічної 
думки амортизація залишається актуальним та дискусійним питанням. Вагомий 
внесок у процес дослідження амортизаційної політики зробили такі вчені: 
В. Й.Бакай, Н. Білик, З. Н. Борисенко, Н. Г. Виговська, В. О. Вишневський, 
В. Замлинський, О. М. Зборовська, П. Є. Житний, Н. В. Каткова, В. Є. Козак, 
В. Мартиновський, О. О. Орлов, В. М. Пархоменко, К. Г. Потрапелюк, 
Ю. М.Стадницький, О. В. Чорновіл, М. Г. Чумаченко, О. В Щирська та багато 
інших наукових дослідників. Поряд з тим, для подальшого розгляду залишилось 
багато спірних питань щодо теоретичних та методичних підходів до процесу 
формування амортизаційної політики як на рівні держави, так і на рівні 
підприємств. 

Метою статті є уточнення сутності «амортизація» та розкриття процесу 
формування амортизаційної політики на підприємстві.  

Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах амортизація відіграє 
важливу роль в забезпеченні процесу виробництва та формування амортизаційного 
фонду для відшкодування вартості основних засобів.  

У класичному розумінні амортизація – це об‘єктивний економічний процес 
поступового перенесення вартості основних засобів у період їх функціонування у 
виробництві з метою відшкодування до моменту закінчення строку корисного 
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використання. В Україні питання амортизації та особливості її нарахування на 
підприємствах регулюють такі нормативно-правові акти: Податковий кодекс 
України (далі – ПКУ), який діє в Україні з 1 січня 2011 року [4]; Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби» [2]; Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку №8 «Нематеріальні активи» [3]. До прийняття Податкового 
кодексу в Україні існували суттєві відмінності між бухгалтерським і податковим 
методами нарахування амортизації на основні засоби та інші необоротні активи. Це 
негативно відбивалось на діяльності суб‘єктів господарювання та формуванні 
власної амортизаційної політики. Як відомо, у Податковому кодексі запроваджено 5 
методів нарахування амортизації, а також розмежовано 16 груп основних засобів та 
6 груп нематеріальних активів для нарахування амортизації, зокрема застосування 
прискореного методу нарахування амортизації. Це зроблено, насамперед, з метою 
стимулювання інвестиційної діяльності підприємств. 

У сучасних умовах дискусії про сутність «амортизація», «амортизаційна 
політика» та їх місце у діяльності підприємства тільки загострилась. О. В. Чорновіл 

та К. Г. Потрапелюк зазначають, що амортизація – це економічне явище, що 
стосується виробництва, джерел його фінансування та зносу основних засобів [5]. 

Щирська О. В. стверджує, що амортизація – це процес нарахування зносу, 
тобто поступове перенесення вартості майна на створення нового продукту. 
Амортизація є інструментом бухгалтерського обліку, що забезпечує дотримання 
принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. Амортизація є 
суб'єктивним явищем, адже суб'єкт господарювання вирішує, яким чином буде 
здійснюватися цей процес, які методи використовувати, яким чином формувати 
амортизаційний фонд тощо [6].  

Отже, майже всі науковці доводять, що амортизація – це процес поступового 
списання вартості необоротних активів на новостворений продукт і потрібно її 
розглядати у комплексі із фінансовою політикою, складовою якої є саме 
амортизаційна політика.  

Відповідно до Господарського кодексу України амортизаційна політика 
спрямована на створення суб'єктам господарювання найбільш сприятливих та 
рівноцінних умов забезпечення процесу простого відтворення основних 
виробничих і невиробничих фондів переважно на якісно новій техніко-

технологічній основі [7].  

На думку, М. Білик, амортизаційна політика підприємства складається із 
сукупності методів управління порядком нарахування та використання амортизації, 
що виходить із загального алгоритму амортизаційної політики держави [8, с. 49]. 

Формування амортизаційної політики на підприємстві виконують за такими 
етапами:  

1. Врахування основних факторів, що визначають передумови формування 
амортизаційної політики підприємства. 

2. Вибір та застосування раціонального методу нарахування амортизаційних 
відрахувань. 

3. Забезпечення цільового використання амортизаційних коштів.  
4. Оцінення ефективності амортизаційної політики [9, с. 41]. 
Роль амортизації в діяльності підприємства можна звести до такого:  
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– як стаття умовно-змінних та умовно-постійних витрат, амортизація 
входить до складу вартості готової та реалізованої продукції;  

– відповідно до концепції зносу та інвестиційної концепції амортизація є 
джерелом коштів для фінансування процесів оновлення основних засобів;  

– якщо основні засоби були придбані за кредитні ресурси, амортизація 
(відповідно до її відшкодувальної функції) є частиною коштів для сплати відсотків 
та повернення кредитів;  

– відповідно до податкової концепції амортизація є методом й інструментом 
для отримання пільг у сплаті податку на прибуток підприємства;  

– як частина грошового потоку, що генерується в процесі операційної 
діяльності підприємства, амортизація є частиною цього потоку, а отже, засобом 
окупності інвестицій в основні засоби; 

– у складі грошового потоку, відповідно до регуляційної та накопичувальної 
функції, амортизація є частиною прибутку, що генерується основними засоби 
протягом терміну їх корисного використання [10, с. 22]. 

Важливим складником формування амортизаційної політики є вибір методів 
нарахування амортизації. У зарубіжній практиці амортизаційні відрахування 
належать до основних джерел фінансування оновлення основних засобів.  

Висновки. Таким чином, дослідження теоретичних аспектів амортизаційної 
політики та її ролі у підвищенні ефективності діяльності підприємств, можемо 
стверджувати:  

– амортизація є важливою складовою частиною фінансування оновлення 
основних засобів підприємств; 

– амортизаційна політика є одним з напрямів забезпечення підвищення 
ефективності діяльності вітчизняних підприємств шляхом впровадження 
інноваційних джерел фінансування. 
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ БАНКУ 

 

(представлено к.е.н., ст. викл. Дмитренко О.М.) 
 

Охарактеризовано вплив якісного управління грошовими потоками банків на 
ефективність банківської діяльності в цілому. Розглянуто складові процесу 
управління грошовими потоками в банківських установах.  Визначено необхідність 
формування інтегрованої системи бухгалтерського обліку грошових потоків та 
обґрунтовано етапи управління грошовими потоками з деталізацією суб’єктів 
управління. 

Ключові слова: банки, грошові потоки, складові управління, інтегрована 
система обліку грошових потоків, контроль, етапи управління. 

 

Постановка проблеми. Однією з проблем, з якими мають справу банківські 
установи, є нерівномірність та неефективність управління грошовими потоками. 
Навіть у банківських установах, які успішно працюють на ринку та мають значні 
прибутки, внаслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі та 
сумах можуть виникати порушення платіжної дисципліни, зниження ліквідності або 
платоспроможності. Якість організації грошових потоків визначає ступінь 
фінансової рівноваги банку в процесі його діяльності. Від оптимальної структури 
грошових потоків залежать такі важливі показники банківської діяльності, як 
прибутковість, ліквідність і платоспроможність. Саме тому, ефективність роботи 
банку залежить від ефективної організації системи управління грошовими 
потоками, що має здійснюватись в рамках фінансової політики банку, якої він 
дотримується для досягнення стратегічної мети діяльності.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Серед науковців вітчизняних та 
зарубіжних, що досліджували та вивчали структуру та динаміку грошових потоків 

банку, напрями управління ними, можна виділити  Гончаренко Л.П., Філіна С.А.[1], 
Дімітріаді Г.Г.[2], Коваленко В.В.[3], Лаврушина О.И.[4], Усоскіна В.М.[5] та ін.  

Метою статті є аналіз складових процесу управління грошовими потоками 
та визначення основних етапів ефективного управління ними. 

Викладення основного матеріалу. Управління грошовими потоками є 
важливим чинником прискорення руху капіталу. Це відбувається за рахунок 
скорочення тривалості операційного циклу деяких банківських продуктів, більш 
ощадливого використання грошових ресурсів і зниження ризиків.  

Грошові потоки банку є досить різноплановими та включають велику 
сукупність різних видів надходжень та видатків. Інформація про параметри 
грошових потоків є важливою і корисною як для внутрішніх, так і для зовнішніх 
користувачів (потенційних інвесторів). На її підставі зовнішні користувачі мають 
можливість оцінити здатність керівництва управляти рухом грошових коштів, 
оцінити ефективність прийнятих менеджментом рішень щодо інвестиційної та 
фінансової політики, отримати інформацію про різницю між чистим прибутком та 
характеристиками інших грошових коштів тощо. Внутрішні користувачі можуть 
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використовувати інформацію про параметри грошових потоків для оцінки 
результатів оперативної, інвестиційної та фінансової діяльності з точки зору 
формування параметрів обсягів грошових надходжень та виплат, розрахунку рівня 
ліквідності підприємства, оцінки впливу на стан банку інвестиційної та фінансової 
політики. Джерелом інформації про грошові потоки для різних користувачів є «Звіт 
про рух грошових коштів». 
           Об‘єктами процесу управління грошовими потоками є вхідні та вихідні 
грошові потоки банку. Суб'єкти даного процесу залежать від етапу управління 
грошовими потоками (фінансовий відділ, бухгалтерський відділ, відділ 
внутрішнього контролю) і здійснюють свою діяльність на основі нормативно-

законодавчих актів (стандартів, законів України, кодексів тощо).  
Основою прийняття керівництвом управлінських рішень щодо грошових 

потоків є наявність оперативної і достовірної облікової інформації, що формується 
на базі бухгалтерського та управлінського обліку. Склад такої інформації дуже 
різноманітний: рух коштів на рахунках і в касі банку, дебіторська та кредиторська 
заборгованість банку, бюджети податкових платежів, графіки видачі та погашення 
кредитів, сплати відсотків, бюджети майбутніх закупівель, що потребують 
попередньої оплати, і багато іншого. Сама ж інформація надходить з різних джерел, 
її збір та систематизація повинні бути налагоджені з особливою ретельністю, 
оскільки запізнення і помилки при наданні інформації можуть призвести до 
серйозних наслідків для всієї компанії в цілому. При цьому кожен банк самостійно 
визначає формат надання, періодичність збору інформації, схему документообігу.  

Серед основних етапів управління грошовими потоками банку варто 
виділити такі: 

1) Обслуговування грошових потоків. Банк у межах вимог нормативно-

законодавчих актів, договорів та інших юридичних документів має здійснювати 
комплекс управлінських дій – обслуговувати та погашати основну суму боргу, 
сплачувати обов'язкові платежі у вигляді податків та зборів, регулярно сплачувати 
дивіденди тощо. Даний етап здійснюють менеджери з продажу, співробітники 
функціональних підрозділів, банків, фінансового відділу. 

2) Синхронізація грошових потоків за певними надходженнями. Банк в 
особі фінансового аналітика має узгоджувати вхідні та вихідні грошові потоки за їх 
обсягами та в часі. Даний етап сприяє уникненню дефіциту готівки, формуванню 
вільного залишку грошових коштів, які можливо капіталізувати, що принесе 
додатковий дохід. Для проведення другого етапу фінансовим аналітикам необхідно 
володіти повним обсягом інформації форм бухгалтерської звітності організації, а 
також розрахунково-касовими документами для розуміння параметрів відповідних 
потоків грошових коштів та загального фінансового стану. 

3) Облік грошових потоків за групами класифікації відділом бухгалтерії. 
Інформація щодо структури грошових коштів є найважливішим джерелом 
інформації щодо фінансового стану та потенціалу суб‘єкта господарювання для 
його топ-менеджменту, інвесторів, аудиторів, клієнтів. Тобто цей етап передбачає 
реалізацію принципів інформативності, відкритості та прозорості. Саме результати 
систематизованих бухгалтерських даних будуть основними документами для 
впровадження наступного етапу.  
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4) Аналіз динаміки грошових потоків. На даному етапі необхідно виявити 
основні недоліки («вузькі місця») процесу управління грошовими потоками, які 
будуть мати можливість прояву у дефіциті коштів або несвоєчасності виконання 
зобов‘язань. Також важливою складовою в загальній структурі дій даного етапу є 
аналіз ефективності використання коштів. Проводити даний аналіз можуть як 
фінансовий директор або фінансові аналітики компанії, а також суб‘єкти 
зовнішнього середовища, наприклад інвестори. 

5) Оптимізація параметрів грошових потоків на основі результатів аналізу 
попереднього етапу планово-економічним відділом. Основна мета даного етапу 
спрямована на підвищення ефективності використання грошових коштів, що є 
найголовнішою метою всього процесу управління ними.  

6) Ефективний контроль грошових потоків банку на основі розробки і 
впровадження оптимізаційних заходів та формуванні і реалізації фінансових планів, 
що здійснюється відділом фінансового контролю. Необхідно відмітити, що 
контроль необхідно також впроваджувати на кожному з етапів дослідження 
процесу управління грошовими потоками. Це дозволить реалізувати головне 
завдання процесу управління грошовими потоками та забезпечити підвищення 
загального рівня його ефективності. 

Система управління грошовими потоками, базується на наявності 
оперативної та достовірної облікової інформації, сформованої на базі 
бухгалтерського та управлінського обліку. При цьому в кожному банку самостійно 
визначається формат надання, періодичність збору інформації, схему 
документообігу. Але головна роль в управлінні грошовими потоками приділяється 
забезпеченню їх збалансованості за видами, обсягами строкових інтервалів та 
іншими істотним характеристикам. З метою забезпечення користувачів (у першу 
чергу, внутрішніх) інформацією про грошові потоки, необхідної й достатньої для 
своєчасного прийняття управлінських рішень пропонується формування 
інтегрованої системи бухгалтерського обліку грошових потоків, яка покликана 
забезпечити:  відображення в обліку всіх фінансових операцій, а не тільки тих, що 
пов'язані з рухом грошових потоків; оперативний облік і контроль за здійсненням 
розрахункових операцій з визначенням реальної ефективності кожної з них; 
контроль за дотриманням розрахунково-платіжної дисципліни з метою своєчасного 
виявлення й усунення порушень;  контроль за дотриманням планів, бюджетів руху 
грошових потоків для своєчасного виявлення й урегулювання ситуацій. 

Інтегрована система обліку грошових потоків повинна бути заснована на 
організації постійно й оперативно діючої системи збору, накопичення (реєстрації) і 
узагальнення інформації про грошові потоки шляхом її відокремлення при 
суцільному й безперервному перегляді регістрів бухгалтерського обліку, з метою 
подання її у придатному вигляді для прийняття управлінських рішень. На наш 
погляд, запропонована модель системи інтегрованого бухгалтерського обліку 
грошових потоків може забезпечити формування діючої системи управління 
грошовими потоками в банківських установах. 

Пропонується також використання методів контролю за станом ведення 
бухгалтерського обліку, а саме розподіл конкретних процедур між видами 
контролю з прив'язкою до етапів облікового процесу, з метою комплексного 
дослідження ефективності функціонування системи бухгалтерського обліку 
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грошових потоків. За запропонованою інтегрованою системою контроль облікового 
циклу розділено на шість основних стадій контролю: контролювання операцій руху 
грошових потоків; вимірювання результатів; документальне оформлення наявності 
та руху грошових потоків; заповнення регістрів; формування звітності про рух 
грошових коштів; прийняття рішень. На кожному з цих етапів здійснюється як 
початковий і наступний, так і оперативний контроль.         

Висновки. Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що  
управління грошовими потоками – найважливіший елемент фінансової політики 
банку, воно пронизує всю систему фінансового управління банку. Важливість і 
значення управління грошовими потоками в банку важко переоцінити, оскільки від 
його якості та ефективності залежить не тільки стабільність банку в конкретний 
період часу, але й здатність до подальшого розвитку, досягнення фінансового 
успіху у довгостроковій перспективі. 
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В статті досліджено теоретико-методичні основи стратегічного 
управління доходами підприємства. Акцентовано увагу на управління доходами за 
центрами відповідальності. Окреслено напрями управління доходами шляхом 
пошуку шляхів їх максимізації.  

Ключові слова: доходи; облік; центри відповідальності; управління; 
фінансові результати. 

 

Постановка проблеми. Метою функціонування будь-якого підприємства є 
отримання ним позитивного фінансового результату у розмірах, що задовольняє 
потреби власників. Аналіз господарської діяльності дозволяє врахувати загальні 
закономірності та тенденції розвитку економіки, а також прояви загальних, 
специфічних і окремих економічних законів у практиці конкретного підприємства, 
своєчасно виявити тенденції змін і можливості підвищення ефективності 
виробництва.  

Різноманітні напрями фінансово-господарської діяльності підприємств, які 
пов‘язані як із поточною діяльністю, так і з вирішенням задач тактичного та 
стратегічного менеджменту, насамперед пов‘язані з раціональним формуванням і 
перерозподілом фінансових ресурсів з метою досягнення визначених фінансових 
результатів. При цьому, враховуючи різні аспекти та горизонти планування 
діяльності підприємства, найважливішим є процес управління доходами, тобто 
процес дослідження і прийняття управлінських рішень за всіма основними 
аспектами формування і розподілу доходів на підприємстві. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями управління 
доходами підприємств займалися вітчизняні вчені-економісти: І.Бланк, 
Ф. Бутинець, Г. Вознюк, А. Загороднюк, О. Волков, В. Сідун, О. Біла, Т. Камінська, 
О. Квасовський, О. Кнейслер, В. Костецький, Л. Лігоненко, С. Покропивний, Є. 
Мниха, Н.Спасів, М.Чумаченко та ін.  

Враховуючи цінність доробок науковців, зазначимо, що в сучасних умовах 
потребують детального дослідження проблеми стратегічного управління доходами 
підприємства, зважаючи на негативний вплив на його фінансові результати 
політичної та економічної кризи в країні. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів стратегічного управління 
доходами підприємства.  

Викладення основного матеріалу. В умовах ринку основу для якісних змін 
всієї системи управління підприємством, у тому числі формування і використання 
доходів, може створити лише його спрямованість на стратегічну перспективу. 

Управління доходами підприємства має базуватись на основних положеннях 
теорії стратегічного управління. Поява цієї теорії пов'язана з 1971 р., коли у 
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Піттсбурзі (США) було проведено першу розширену міжнародну конференцію з 
питань стратегічного управління, а також визначено його основні положення та 
напрямки розвитку [1, с. 26]. Застосування цієї теорії до управління доходами 
дозволить враховувати взаємозв'язок і взаємовплив зовнішнього та внутрішнього 
середовища при визначенні та реалізації цілей довгострокової господарської 
діяльності підприємства. Згідно з цією теорією, у процесі управління 
довгостроковим розвитком підприємства мають бути задіяні не тільки працівники 
найвищої ланки, а й менеджери середньої ланки, а також спеціалісти (економісти, 
фінансисти, маркетологи тощо).  

Також при обґрунтуванні принципів управління доходами підприємств слід 
враховувати досить актуальний поділ управління доходами на управління із прямим 
й зворотнім зв'язком. У цьому випадку управління доходами зі зворотним зв'язком 
містить у собі контроль реалізації продукції й рівня доходу, досягнутого в 
порівнянні з необхідним, а також здійснення будь-яких коригувальних дій у 
випадку відхилення, якщо це необхідно. При управлінні доходами з прямим 
зв'язком даються оцінки очікуваної реалізації продукції й отриманого доходу до 
того або іншого моменту в майбутньому, замість того, щоб порівнювати фактичну 
реалізацію з необхідною. Якщо ці оцінки відрізняються від запланованих 
показників, то вживають відповідні заходи, щоб звести до мінімуму ці 
розходження. Мета такого управління – встановити контроль до того, як виникнуть 
будь-які відхилення від необхідної величини доходів. Інакше кажучи, при керуванні 
з прямим зв'язком можливі помилки можуть бути усунуті, тобто почато кроки, щоб 
уникнути їх, а при управлінні зі зворотним зв'язком фактичні помилки 
розпізнаються згодом, і коригування проводять для того, щоб досягти необхідної 
величини доходу в майбутньому [2]. 

Найбільш поширеними підходами до управління доходами підприємства є 
підходи з позиції максимізації їх обсягу або рівня. Але сам по собі показник обсягу 
(або рівня) доходів не характеризує кінцеву ефективність господарської діяльності 
підприємства, а визначає лише певні умови, за яких ця ефективність може бути 
досягнута. Так, за будь-якого високого фактичного обсягу або рівня доходу 
підприємства його поточні витрати можуть бути ще більшими, що призведе до 
формування від'ємного показника прибутку. Тож максимізація доходів як головна 
мета стратегічного управління ними не може визначатись як критерій високої 
ефективності цього управління. 

Управління доходами за центрами відповідальності здійснюється за 
принципом визнання зон індивідуальної відповідальності, як це зафіксовано в 
організаційній структурі підприємства (табл. 1). 

Центр відповідальності може бути визначений як сегмент підприємства, де 
керівник відповідає за роботу сегмента. Як правило, на підприємстві можна 
виділити три центри відповідальності:  

- центр витрат;  
- центр прибутку або доходів;  
- центр інвестування.  
Мета обліку доходів по центрах відповідальності полягає в нагромадженні 

даних про доходи по кожному центру відповідальності таким чином, щоб 
відхилення від плану могли бути віднесені на відповідальну особу. 
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Таблиця 1 

Зміст управління доходами за центрами відповідальності  
Центр відповідальності  Зміст управління  

Центр витрат  Менеджер відповідає за видатки, що перебувають 
під його контролем 

Центр прибутку/доходу Керуючий відповідальний за надходження від 
реалізації й видатки, наприклад, підрозділ 
підприємства, що займається випуском і 
реалізацією продукції 

Центр інвестування Керуючі зазвичай відповідальні за надходження від 
реалізації й видатки, але, крім того, відповідають за 
прийняття рішень по капіталовкладеннях, і таким 
чином, можуть впливати на розмір інвестицій 

Джерело: адаптовано на основі [3, с. 210] 

 

Облікові дані по центрах відповідальності відображаються у звітах про 
виконання плану, що складаються через короткі проміжки часу; із цих звітів 
керівники центрів відповідальності отримують інформацію про відхилення від 
плану по різних статтях доходів. Управління за центрами відповідальності 
засноване на тому принципі, що краще враховувати по центру тільки ті доходи, на 
які значно впливає керівник цього центра відповідальності. Усі розходження між 
фактичними й запланованими доходами обов'язково повинні бути відбиті у звіті, 
щоб можна було виявити причини відхилень, установити відповідальність і вжити 
коригувальних заходів [2]. 

При прийнятті управлінських рішень варто враховувати вплив внутрішніх та 
зовнішніх чинників. До внутрішніх чинників належать: обсяг виробництва та 
продажу продукції (товарів, робіт, послуг); ціна та асортимент продукції, що 
реалізується; якість та конкурентоспроможність продукції підприємства; наявність 
вкладень у фінансові активи; операції з основними засобами та нематеріальними 
активами (продаж, здача в оренду); маркетингова політика підприємства; 
інвестиційна політика підприємства; наявність банківських рахунків в іноземній 
валюті та операції з нею; обсяги виробничих запасів та частка їх споживання у 
виробничому процесі; експортний потенціал; наявність інновацій. 

Зовнішні чинники впливу на доходи підприємства є некерованими з боку 
господарюючих суб‘єктів. Найбільш чутливими до зміни кон‘юнктури зовнішнього 
середовища є доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Прийняття 
управлінських рішень на підприємстві щодо контролю за зовнішніми чинниками 
неможливе, оскільки вони не залежать від діяльності самого господарюючого 
суб‘єкта. Про те необхідністю є їх врахування, під час прийняття управлінських 
рішень, що дозволить швидко реагувати у мінливому конкурентному середовищі. 

Управління доходами підприємства з врахуванням впливу зовнішніх 
чинників варто проводити за наступними напрямами: пошук та вибір джерел 
інформації; вибір методів проведення аналізу; визначення сукупності зовнішніх 
чинників впливу на доходи підприємства; визначення тих чинників, які найбільше 
справляють вплив на доходи підприємства та оцінка їх кількісного впливу; 
створення окремих моделей зміни доходу під впливом зовнішніх факторів; 
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визначення основних ризиків зменшення планового розміру доходу; розробка 
управлінських рішень, щодо збільшення доходів. 

Аналізуючи основні принципи управління доходами підприємств, можна 
відмітити, що основу для якісних змін всієї системи управління доходами може 
створити лише його спрямованість на стратегічну перспективу. Основною метою 
управління доходом має бути орієнтація на збільшення прибутку, але не на його 
максимізацію, а на досягнення певного цільового розміру, узгодженого із 
загальними стратегічними цілями розвитку підприємства. 

Висновки. Отже, основними напрямами управління доходами є пошук 
шляхів їх максимізації. Однак варто розуміти, що основним напрямом збільшення 
доходів підприємства є ріст виручки від продажу продукції, яка складає 80% і 
більше усіх доходів. З метою збільшення виручки від реалізації продукції необхідно 
стимулювати збут як всередині країни, так і за її межами. Оскільки підвищення ціни 
продукції, не завжди є виправданим, оскільки знижує конкурентоспроможність 
продукції та зменшує попит на неї з боку споживачів. 

Розробка управлінських рішень, щодо збільшення доходів підприємства 
залежить від специфіки діяльності підприємства, його конкурентоспроможності та 
географічного розташування. Саме зазначенні чинники також формують певну 
низку рішень у процесі стратегічного управління доходами господарюючих 
суб‘єктів. 
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У статті досліджено значення та роль аналізубюджетних установ. 
Розглянуто особливості аналізу доходів бюджетних установ.Проведено аналіз 
складу та структури доходів Андрушівської сільської ради. 

Ключові слова: бюджетна установа, доходи, аналіз, загальний фонд, 
спеціальний фонд, кошторис.  

 

Постановка проблеми. Одним зі способів дослідження діяльності 
підприємства є аналіз. Необхідність проведення аналізу у бюджетних установах 
насамперед зумовлена тим, що їх керівникам потрібна аналітична інформація про 
діяльність суб'єктів господарювання для прийняття відповідних управлінських 
рішень. Серед складових елементів цього аналізу важливу роль в управлінні 
діяльністю бюджетних установ відіграють раціональна організація та методика 
аналізу доходів і видатків [5]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам аналізу доходів 
бюджетних установ у своїх працях приділяли увагу такі вітчизняні фахівці, як  
М. Болюх, О. Денисюк, К. Назарова, Д. Панков та ін.  

Метою статті є дослідження особливостей проведення аналізу складу і 
структури доходів бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до Бюджетного кодексу 
України бюджетна установа – орган, установа або організація, що визначені 
Конституцією України, а також установи та організації, створені в установленому 
порядку органами місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок 
відповідного державного або місцевих бюджетів. Слід зазначити, що бюджетні 
установи відносяться до категорії неприбуткових організацій та включені до  
Реєстру неприбуткових організацій  [1]. 

Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується 
низкою особливостей, які впливають на методику й організацію господарської 
діяльності цих установ: 

 функціонують на засадах державної чи комунальної форми власності; 
 не можуть ставати банкрутами; 
 не можуть самоліквідовуватися; 
 не можуть приватизуватися  
 не можуть створювати орендні чи спільні підприємства; 
 належать до неприбуткових [4]. 
Для оцінювання фінансового стану бюджетної установи проводиться 

структурно-динамічний, параметричний і факторний аналіз. Основні завдання, для 
вирішення яких необхідне проведення фінансового аналізу бюджетних установи це  

- максимізація доходів; 
- активізація структури капіталу та забезпечення його фінансової діяльності;  
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- побудова ефективного механізму управління бюджетною організацією;  
- використання бюджетною організацією ринкових механізмів залучення 

фінансових коштів [3]. 
Для аналізу діяльності бюджетної установи необхідно використовувати 

спеціальну методику, засновану на класичному аналізі фінансово-господарської 
діяльності з використанням моментів, що враховують особливості вітчизняних 
бюджетних установ. Основні завдання, для вирішення яких необхідне проведення 
фінансового аналізу бюджетних установи – це максимізація доходів; активізація 
структури капіталу та забезпечення його фінансової діяльності; побудова 
ефективного механізму управління бюджетною організацією; використання 
бюджетною організацією ринкових механізмів залучення фінансових коштів [2]. 

Оскільки на фінансування бюджетних установ спрямовуються бюджетні 
кошти, то необхідно знати, наскільки ефективно вони використовуються. Доходи 
отримувачів бюджетних коштів можна аналізувати в розрізі джерел отримання 
(загальний і спеціальний фонд; по спеціальному фонду – плата за послуги, інші 
джерела власних надходжень, інші надходження).  

Проведемо аналіз доходів бюджетної установи на прикладі Андрушівської 
сільської ради, яка є бюджетною установою та не має на меті отримання прибутку, 
тому є неприбутковою організацією. Діяльність сільської ради будується на основі 
правової рівності депутатів, колективного, вільного, ділового обговорення та 
вирішення питань, регулярної звітності створених радою органів перед радою і 
населенням. Рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно. Широко залучає 
громадян до участі в її роботі, всебічно вивчає та враховує пропозиції громадян, 
систематично інформує населення про свою діяльність, прийнятих рішень, хід їх 
виконання. 

Рішення сільської ради, прийнятих в межах своєї компетенції, обов‘язкові для 
виконання виконавчим комітетом ради, всіма розташованими на території села 
підприємствами, організаціями, установами, кооперативними та іншими 
громадськими організаціями, їх органами, а також посадовими особами і 
громадянами. 

Аналіз динаміки і структури доходів Андрушівської сільської ради 
проведено за даними Звітів про результати фінансової діяльності в табл. 1.  

Таблиця 1 

Аналіз структури доходів Андрушівської сільської ради за 2015-2016 рр. 

Показники 
Значення, грн Питома вага, % 

2015 рік 2016 рік 2015 рік 2016 рік 

Загальний фонд  2893665,63 4129068,21 71,9 94,5 

Спеціальний фонд  1133205,09 238036,41 28,1 5,5 

плата за послуги  63849,15 60962,92 1,6 1,4 

інші джерела власних  
надходжень  1069355,94 5391,49 71,9 0,1 

інші надходження  - 171682,00 - 3,9 

Разом доходів  4026871 4367105 100,0 100,0 
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З даних таблиці видно, що доходи Андрушівської сільської ради 
формуються за рахунок загального фонду місцевого бюджету та за рахунок 
спеціального фонду. Сума доходів загального фонду в 2015 р. склала 2893665,63 
грн, а в 2016 р. 4129068,21 грн. Доходи спеціального фонду в 2015 р. склали 
1133205,09 грн, а в 2016 – 238036,41 грн.  Зростання доходів від інших джерел, ніж 
державні кошти, є позитивним моментом в діяльності бюджетної установи.  

Питома вага доходів спеціального фонду в загальній сумі доходів 
Андрушівської сільської ради складала в 2015 р. 28,1 %, а в 2016 р. скоротилась до 
5,5 %. Така структура доходів є звичною для отримувачів бюджетних коштів. 
Основним джерелом доходів для них є бюджетні кошти (кошти загального фонду).  

Важливими показниками фінансово-господарської діяльності бюджетних 
установ є їх видатки. Вони є підґрунтям для формування результатів виконання 
кошторису доходів і видатків, проведення його аналізу для виявлення внутрішніх 
резервів установи, і держави в цілому. 

Залежно від джерел покриття видатки підрозділяються на видатки 
загального фонду та видатки спеціального фонду. Видатки загального фонду – це 
видатки, що здійснюються за рахунок загального фонду бюджету. Видатки 
спеціального фонду – це видатки, що здійснюються за рахунок спеціального фонду 
бюджету. Тому для забезпечення ефективної системи обліку і контролю видатків 
першорядним є вибір систем класифікації видатків бюджетних установ, також 
формулювання згідно з напрямами обліку класифікаційних ознак видатків на 
підґрунті яких повинні прийматися управлінські рішення, відбуватися 
прогнозування видатків, проводитися їх контроль та регулювання.  

Основним підґрунтям для класифікації видатків бюджетних установ у 
системі бухгалтерського обліку є класифікація видатків відповідно до кодів 
економічної класифікації видатків, що забезпечує ведення бухгалтерського обліку 
видатків згідно з кошторисом установи та забезпечує контроль за цільовим та 
ефективним використанням бюджетних коштів.  

Отже, для модернізації системи обліку в державному секторі є необхідним 
формування єдиної законодавчо-нормативної бази, адаптованої до міжнародних 
вимог та норм, удосконалення методології складання звітності та запровадження 
інформаційних технологій.  

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що при формуванні системи показників діяльності бюджетної установи 
необхідно враховувати особливості звітності бюджетних установ. Особливу увагу 
необхідно звернути на формування доходів установ за  загальним і за спеціальним 
фондами. Значення аналізу надходжень і використання коштів за загальним і 
спеціальним фондами визначається тим, що за його допомогою здійснюється 
контроль за правильністю їхнього утворення, а також вишукуються резерви по 
зміцненню матеріально-технічної бази установи і додаткових фінансових ресурсів. 

Тому, завдяки аналізу здійснюється кількісна та якісна характеристика тих 
змін і відхилень від планових показників, які відбуваються в установах, 
з'ясовуються їх причини, виявляються резерви та розробляються превентивні 
заходи з метою усунення виявлених негативних тенденцій на майбутнє. Для 
вирішення основного завдання –  забезпечення максимізації доходів сільської 
громади  слід ширше використовувати ринкові механізми залучення фінансових 
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коштів, розширювати виробництво, забезпечуючи додаткові робочі місця для 
працівників.  
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
У статті розглянуто мету та завдання внутрішньогосподарського 

контролю розрахунків із постачальниками та підрядниками. Досліджено 
інформаційні джерела для здійснення контролю за розрахунками. Обґрунтовано 
методичні прийоми контролю розрахунків із постачальниками та підрядниками. 

Ключові слова: розрахунки з постачальниками та підрядниками, 
внутрішньогосподарський контроль, інформаційні джерела, етапи контролю, 
методичні прийоми контролю 

 

Постановка проблеми. Господарська діяльність підприємства неможлива без 
застосування контролю, тобто без систематичного спостереження i перевірки 
фактів господарського життя. В умовах формування i становлення нових соціально-

економічних відносин з урахуванням існуючих організаційно-правових форм 
підприємницької діяльності виникають завдання створення ефективного 
внутрішньогосподарського контролю та вдосконалення його структури.  

Таким чином, при здійсненні господарської діяльності, а саме при формуванні 
розрахунків з постачальниками на підприємствах повинен здійснюватись контроль. 
Причому, не тільки на кінцеві звітні дати, що забезпечується засобами фінансового 
обліку, а й у будь-який момент за потреби управління. Отже, виникає потреба 
поглиблення інформативності обліку за цими об'єктами [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значну увагу теоретико-

методологічним та практичним аспектам системи внутрішнього контролю 
підприємства розрахунків з постачальниками і підрядниками приділяли такі 
вітчизняні науковці: В. Бессараб, І. Гнибіденко, Л.В. Гуцаленко [1], Б. Зайчук, А.В. 
Киян [2], М.М. Коцупатрий [1], Е. Лібанова, Б. Надточій, І.С. Микитюк, У.О. 
Марчук [1], Н.М. Проскуріна [3], О.Ф. Ярмолюк [2]. 

Однак окремі аспекти теорії та практики контролю розрахунків з 
постачальниками і підрядниками залишаються дискусійними, потребують 
подальших наукових досліджень і розробок у напрямі їх удосконалення. 

Метою статті є дослідження організаційних і методичних аспектів 
внутрішньогосподарського контролю розрахунків із постачальниками та 
підрядниками та розроблення рекомендацій щодо їх удосконалення в сучасних 
умовах господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Ефективність контролю господарської 
діяльності, зокрема операцій щодо розрахунків із постачальниками підприємства та 
фактів їх зміни, залежить від раціональної його організації та чітко сформованої 
методики, яка передбачає наявність послідовного переліку етапів, методів та 
прийомів контролю та відповідного пакету розроблених робочих документів 
контролера для проведення внутрішньогосподарського контролю обраного об‘єкта і 
базується на визначеному переліку систематизованих джерел інформації.  
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Л.В. Гуцаленко вважає, що метою внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків із постачальниками та підрядниками підприємства, здійснюваного 
працівниками служби обліку та ревізійною комісією підприємства, є: – 

забезпечення систематичного спостереження за достовірністю облікових та звітних 
даних про наявність і зміну сум кредиторської заборгованості; – своєчасність 
перерахування коштів кредиторам; – правильність пред‘явлення претензій і 
вчасність їх погашення, дотримання розрахунково-платіжної дисципліни на рівні її 
впливу на платоспроможність підприємства, що забезпечує його нормальну 
фінансово-господарську діяльність [1].  

Н.М. Проскуріна визначає мету контролю розрахунків із постачальниками й 
підрядниками як: перевірку наявності та правильності оформлення первинних 
документів, що є підставою для записів із кредиторської заборгованості; оцінку 
синтетичного й аналітичного обліку, правильність використання рахунків Плану 
рахунків; перевірку правильності розрахунків із кредиторської заборгованості [3, с. 
370].  

На підставі вищесказаного, вважаємо, що метою контролю розрахунків із 
постачальниками й підрядниками є перевірка реальності розрахунків із 
постачальниками за товари, роботи, послуги, правильності складання відповідних 
первинних документів дотримання законності проведених операцій, достовірність 
відображення у фінансовій звітності. 

Для досягнення поставленої мети служба внутрішнього контролю 
підприємства має виконати такі завдання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Завдання внутрішньогосподарського контролю розрахунків із 

постачальниками та підрядниками 

 

Склад інформаційних джерел для здійснення контролю розрахунків з 
постачальниками та підрядниками наведено на рис. 2. 

Зазначені на рис. 2 документи необхідні для отримання даних про стан   
розрахунків   з   постачальниками  та  підрядниками  з  метою  підтвердження 
достовірності інформації, проведення аналізу, прийняття рішень та надання 
відповідних рекомендацій. 

Завдання внутрішньогосподарського контролю розрахунків із постачальниками 
та підрядниками 

Встановлення обґрунтованості документального оформлення 
зобов‘язань за розрахунками з постачальниками підприємства 

З‘ясування дотримання порядку розрахунково-платіжної  
дисципліни 

Оцінка ведення бухгалтерського обліку та звітності за 
розрахунковими операціями 

Викриття правопорушень чинного законодавства з обліку та 
звітності зобов‘язань, а також факторів, що спричинили їх настання 
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Рис. 2. Інформаційна база внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків з постачальниками та підрядниками [2] 

 

Методичні прийоми контролю розрахунків із постачальниками та 
підрядниками включають:  

– інвентаризацію (використовують під час контролю стану розрахунків із 
постачальниками та підрядниками та його відповідності даним бухгалтерського 
обліку на ту саму дату);  

– економічний аналіз та економіко-математичні методи (дають можливість 
оцінити й виявити динаміку кредиторської заборгованості та дослідити причини 
утворення нереальних сум заборгованості);  

– документальні прийоми (дослідження інформації за сутністю та змістом, 
перевірка на нормативно-правову відповідність, зустрічна перевірка, зіставлення, 
логічна перевірка розрахункових регістрів, взаємний контроль операцій) – 

застосовують під час дослідження суті й змісту розрахункових операцій для 
з‘ясування повноти, законності та правильності відображення останніх в обліку; 

  

Джерела інформації для внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками 

Класифікація розрахунків з постачальниками та підрядниками 
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– методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів контролю 
(систематизація та групування виявлених порушень, складання проміжних актів, 
додатків до актів та висновків Ревізійної комісії, оформлення результатів контролю) 
[1]. 

Контроль розрахунків із постачальниками та підрядниками розпочинається з 
оцінки потенційного постачальника та якості сировини, матеріалів, устаткування, 
енергоносіїв, інших ресурсів і послуг, що купуються підприємством. Після 
підписання договорів контролером перевіряється факт виконання договірних 
відносин та розрахункової дисципліни. 

Перевірка зобов‘язань перед постачальниками та підрядниками здійснюється 
в декілька етапів: тестування системи внутрішнього контролю, розроблення 
програми перевірки, здійснення контролю та складання звіту контролера. 

Висновки. Таким чином, раціональна організація контролю потенційних 
постачальників та стану розрахунків із ними сприяє зміцненню договірної і 
розрахункової дисципліни, виконанню зобов'язань по поставках продукції в 
заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності за дотримання 
платіжної дисципліни, скороченню кредиторської заборгованості, прискоренню 
оборотності обігових коштів а, відтак, поліпшенню фінансового стану 
підприємства. Відповідно, контроль розрахунків з постачальниками та 
підрядниками є невід‘ємною складовою діяльності будь-якого суб‘єкта 
господарювання. 
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ОБЛІК ЛІКАРНЯНИХ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н. М.) 
У статті розглянуто алгоритм нарахування допомоги у разі тимчасової 

непрацездатності та порядок відображення її в обліку на основі оновленого Плану 

рахунків бюджетних установ. Під час дослідження були використані 
загальнонаукові методи: аналіз, конкретизація, системний аналіз. 

Ключові слова: допомога по тимчасовій непрацездатності, лікарняні, 
лікарняний лист, страховий стаж, середньоденна заробітна плата.  

 

Постановка проблеми. На кожному підприємстві виникають випадки коли 
працівник стає тимчасово непрацездатним. У разі тимчасової непрацездатності 
застрахованій особі надається допомога у формі матеріального забезпечення, яка 
повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу). Таким чином 
кожен бухгалтер повинен знати, у яких випадках працівнику надається дана 
допомога, як саме нараховується та як відображається у конкретних документах. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями обліку та порядку 
нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності для працівників бюджетних 
установ займалися: О. М. Усенко, І. М. Чернушенко, О. Н. Сусла, Т. М. Гуль,                 
Л. І. Ушакова та ін.. Наведені автори досліджували методику та особливості 
нарахування допомоги у разі тимчасової непрацездатності, проводили аналіз змін 

нормативно-правового забезпечення щодо нарахування лікарняних. 
Метою статті є дослідження підстав нарахування та відображення в обліку 

бюджетних установ допомоги по тимчасовій непрацездатності працівників.  
Викладення основного матеріалу. Тимчасова непрацездатність настає у 

разі виникненні одного із страхових випадків визначених ст. 22 Закону України 
"Про загальнообов'язкове держане соціальне страхування". Вона має бути 
підтверджена листком непрацездатності у відповідності із п. 1.1 Інструкції № 455. 

Даний документ є підставою для призначення допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, по вагітності та пологах [1]. Він повинен відповідати 
затвердженій формі й бути оформлений відповідно до вимог Інструкції № 532. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або 
травми, не пов‘язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним 
захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування починаючи з 
шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності, оплата 
перших п‘яти днів здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України [1]. 
Після того, як лікарняний лист потрапив до бюджетної установи 

створюється спеціальна комісія, яка на протязі десяти днів: розглядає підстави 
видачі і правильність заповнення листка непрацездатності; приймає рішення про 
призначення чи відмову у виплаті лікарняних; оформляє своє рішення протоколом. 

Після даної процедури протокол та лікарняний лист передають до 
бухгалтерії. Бухгалтер перевіряє правильність заповнення листка непрацездатності 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2015-%D0%BF#n9
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(у разі виявлення порушень установлених правил заповнення даного документу, 
допомога по тимчасовій непрацездатності не виплачується), розраховує суму 
лікарняних та вказує дану суму на зворотній стороні лікарняного листка та 
заповнює відповідні відомості. Головний бухгалтер разом з керівником установи 
підписують та закріплюють печаткою. Крім того на зворотній стороні даного 
документу вказують дані про робітника та пропущені ним дні (заповнює 
табельник), відмітку про стаж ( відділ кадрів), призначення допомоги (залежно від 
кількості днів – комісія із соціального страхування/уповноважено особа) [2]. 

Під час розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності потрібно 
враховувати страховий стаж робітника від якого залежить відсоток середньої 
заробітної плати для нарахування лікарняних (рис. 1). 

Лікарняний в розмірі 100% середньої заробітної плати незважаючи на розмір 
страхового стажу отримують: чорнобильці 1-3 категорій; батьки або опікуни 
дитини віком до 14 років, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
донори; жертви нацистських 
переслідувань; ветерани війни; учасники 
АТО (ст. 24 Закону № 1105). Виплата 
лікарняних працівникам на місяць не 
може перевищувати максимальну 
величину бази нарахування ЄСВ [2]. 

Нарахування лікарняних 
наведемо у вигляді загального 
алгоритму. 

1. Визначення розрахункового 
періоду. На цьому етапі необхідно 
звернути увагу на період роботи працівника в установі. Крім того, визначають 
період, який працівник з поважних причин (лікарняний, лікарняний у зв'язку з 
вагітністю та пологами, відпустка за власний рахунок, відпустка для догляду за 
дитиною віком до 3 (6) років) не відпрацював, потім потрібно відняти від 
розрахункового періоду календарні дні або місяці, які працівник не відпрацював.  

2. Обчислення доходу працівника за рік роботи (12 місяців). Потрібно 
врахувати обов‘язкові для розрахунку середньоденної зарплати виплати, відомості 
про які містить Звіт з ЄСВ у додатку 4 (п. 32 Порядку № 1266). Разові заохочувальні 
та компенсаційні виплати під час нарахування лікарняних враховуються повністю 
(якщо входять до бази нарахування ЄСВ), коли працівник пропустив лише частину 
місяця, якщо повний місяць — не враховуються (лист Мінсоцполітики від 
25.08.2015 № 5.2-32-1380).  

3. Розрахунок середньоденної заробітної плати Середньоденну заробітну 

плату обчислюють за формулою: 
дохід за 12 місяців ÷ кількість днів розрахункового періоду = середньоденна зарплата  (1) 

Якщо у розрахунковому періоді працівник з відпрацював менше 180 
календарних днів або з поважних причин не мав заробітку, формула виглядає 

наступним чином:  
тарифний оклад ÷ середньомісячна кі-сть календарних днів (30,44) = середньоденна зарплата (2)                         

4. Розрахунок максимальної величини бази нарахування ЄСВ (МВБН ЄСВ) 
за один календарний день та порівняння її з середньоденною зарплатою:  

МВБН ЄСВ за останній місяць розрахункового періоду ÷ 30,44 = МВБС ЕСВ за 1 к. д.    (3) 

Рис.1.Відсоток середньої заробітної плати 
для нарахування лікарняних 

Страховий стаж 
працівника 

% середньої 
заробітної плати 

До 3-х років 

3 – 5 років 

5 – 8 років 

8 і більше років 

50% 

60% 

70% 

100% 



42 

 

Якщо середньоденна зарплата: нижча – розрахунок виконується за 
середньоденною зарплатою; вища – за МВБН ЄСВ.  

5. Розрахунок лікарняних. Розрахунок лікарняних відбувається за 
формулою: 

середньоденна зарплата × % середньої зарплати× кі-сть днів непрацездатності = сума 
лікарняних.      (4) 

Даний алгоритм є загальним, але під час нарахування лікарняних в реальних 
ситуаціях виникають певні нюанси які потрібно враховувати.  

Оподаткування лікарняних відбувається наступним чином:  
 18% ПДФО і 1,5% військовий збір — у частині утримань;  
 22% (для усіх працівників) і 8,41% (для інвалідів) ЄСВ — у частині 

нарахувань. 
Причому, оплатити утриманий ПДФО та військовий збір потрібно протягом 

30 днів після місяця утримання. ЄСВ у 2018 році нараховується на зарплату без 
відрахувань податків. При цьому зарплата не повинна бути нижчою за мінімальну. 
Якщо зарплата нижча, ЄСВ вираховуємо з мінімальної зарплати. Сплатити ЄСВ 
потрібно до 20 числа наступного місяця [2].  

З 01.01.2017 р. набрав чинності новий План рахунків бухгалтерського обліку 
та Типова кореспонденція субрахунків. Наведемо приклад кореспонденції рахунків 
(табл.1). 

Таблиця 1 

Кореспонденція рахунків стосовно виплат лікарняних 

№ 
п/
п 

Зміст операції 
Кореспонденція 

рахунків 

Дт Кт 

1. 
Нараховано заробітну плату та оплату перших 5 днів тимчасової 
непрацездатності 8011 6511 

2. 
Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності за 
рахунок ФСС 

2114 6511 

3. 
Нараховано ЄСВ на зарплату та на оплату 9 днів тимчасової 
непрацездатності 8012 6313 

4. Утримано ПДФО із зарплати та лікарняних 6511 6311/1 

5. Утримано ВЗ із зарплати та лікарняних 6511 6311/2 

6. 
Отримано кошти з ФСС для виплати допомоги по тимчасовій 
непрацездатності на спецрахунок установи 

2314 2114 

7. Перераховано ЄСВ 6313 2313 

8. 
Перераховано ПДФО із зарплати та оплати перших 5 днів 
тимчасової непрацездатності до бюджету 

6311/1 2313 

9. 
Перераховано ПДФО з допомоги по тимчасовій 
непрацездатності до бюджету 

6311/1 2314 

10. 
Перераховано ВЗ із зарплати та оплати перших 5 днів 
тимчасової непрацездатності до бюджету 

6311/2 2313 

11. 
Перераховано ВЗ з допомоги по тимчасовій непрацездатності до 
бюджету 

6311/2 2314 

12. 
Перераховано працівнику на картковий рахунок зарплату та 
лікарняні за перші 5 днів тимчасової непрацездатності 6511 2313 

13. 
Перераховано працівнику на картковий рахунок допомогу по 
тимчасовій непрацездатності 6511 2314 
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Для кореспонденції рахунків стосовно нарахування та виплат лікарняних 
працівникам використовують такі субрахунки бухгалтерського обліку: 2114 
«Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»; 2313 
«Реєстраційні рахунки»; 2314 «Інші рахунки в Казначействі»; 6311 «Розрахунки з 
бюджетом за податками і зборами», для якого відкрито аналітичні рахунки: 6311/1 
«Податок на доходи фізичних осіб»; 6311/2 «Військовий збір»; 6313 «Розрахунки із 
загальнообов‘язкового державного соціального страхування»; 6511 «Розрахунки із 
заробітної плати»; 8011, 8111 «Витрати на оплату праці»; 8012, 8112 «Відрахування 
на соціальні заходи» [3]. 

Висновки.  Отже, в сучасних умовах облік допомоги по тимчасовій 
непрацездатності займає одне з центральних місць у всій системі обліку в 
бюджетних установах. Для досягнення основних завдань обліку лікарняних виникає 
необхідність створення як найбільш зручного організаційного, кадрового та 
інформаційного забезпечення. 
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У статті досліджено особливості контролю витрат на оплату праці в 
бюджетних установах. Обґрунтовано основні завдання системи внутрішнього 
контролю витрат на видатки з оплати праці. Окреслено окремі напрямки 
вдосконалення контролю. 

Ключові слова: контроль, видатки, оплата праці, виплати працівникам, 
бюджетні установи 

 

Постановка проблеми. Видатки на оплату праці є одним з об‘єктів контролю, 
що забезпечують можливість здійснення діяльності бюджетної установи, що 
фінансуються з бюджету. Однак, необхідно зазначити, що методика проведення 
аудиту видатків на оплату праці бюджетних установ досліджена недостатньо 
вітчизняними науковцями, що обумовлює необхідність більш детально зупинитись 
на цьому питанні та запропонувати основні перспективи подальших досліджень [2]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вивчення цього 
питання здійснили у своїх фундаментальних працях такі науковці: А.Ф.Аксененко, 
А.Н.Ахметбеков, М.І.Баканов, І.А.Бєлобжецький,  М.Т.Білуха, В.П.Суйц, 
А.Д.Шеремет. Значним внеском у наукове та практичне дослідження контролю 
діяльності бюджетних установ є праці М.В. Романова, Л.В. Гуцаленко, В.Г. 
Барановської, О.А. Юр'євої, Н.А. Шевчука,  С.В. Бардаша, Б.Ф. Усача, В.В. 
Павлюка, А.М. Кузьмінського, В.М. Мурашко, В.В. Сопка, В.О. Шевчука та інших. 
У вищезазначених працях авторами розглянуто фундаментальні питання теорії і 
практики контролю, накопичено досвід з організації контрольних процедур, але, на 
жаль, до цього часу існує достатньо невирішених проблем, що зумовлено 
динамічним розвитком інформаційної системи бухгалтерського обліку та 
потребами управління. 

Метою статті є дослідити особливості контролю розрахунків з оплати праці в 
бюджетних установах, та окреслити окремі напрямки його вдосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Об‘єктивна необхідність, сутність і 
значення контролю визначаються структурою державного та суспільного устрою 
країни. При цьому слід зазначити, що управління господарськими процесами в 
державі без належної організації економічного контролю видатків на оплату праці 
неможливе. Основною метою контролю є запобігання відхиленням від заданої 
програми у діяльності суб‘єктів управління, а в разі виявлення відхилень – 

приведення керованої системи в стійке положення за допомогою всіх існуючих 
регуляторів. 

Основними завданнями ревізії бюджетних установ, є контроль за економним і 
цільовим витрачанням бюджетних коштів та матеріальних цінностей, їх 
збереженням, попередженням фактів безгосподарності та марнотратства (рис.1).  
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Рис. 1. Основні завдання системи внутрішнього контролю витрат на 

видатки з оплати праці  
 

Для цього перевіряється правильність проведення розрахунків за 
кошторисами та використання асигнованих з бюджету коштів, достовірність 
облікових і звітних даних, стан справ із збереженням грошових коштів і 
матеріальних цінностей, дотримання законності та суворого режиму економії у 
витрачанні грошових коштів і матеріальних цінностей, ефективність затрат на 
поточний та капітальний ремонти, придбання обладнання й інвентарю, 
правильність нарахувань та виплат заробітної плати тощо. 

Порушеннями при розрахунках з оплати праці призводять до негативних 
наслідків, зокрема:  

 завищення нарахувань та відрахувань з заробітної плати працівника 
підприємства призводить до завищення витрат бюджетної установи та порушує 
норми КзПП і інших норм законодавства і як наслідок до значних штрафних 
санкцій; 

 заниження нарахувань та відрахувань з заробітної плати працівника 
підприємства призводить до недоплати до бюджету податків і зборів і також 
призводить до значних штрафних санкцій [4]. 

Правильна організація контролю за витрачанням коштів на оплату праці є 
одним із важливих етапів комплексної ревізії діяльності бюджетних установ. 
Першим етапом контролю за витрачанням коштів та затвердження асигнувань на 
оплату праці є перевірка правильності чисельності персоналу відповідно до 

Основні завдання системи внутрішнього контролю 
витрат на видатки з оплати праці 

контроль дотримання штатної дисципліни та організації кадрової політики 
(перевірка обґрунтованості встановлення посадових окладів. доплат, надбавок, 
премій, матеріальної допомоги, порядку оплати праці зовнішніх і внутрішніх 

сумісників та осіб за трудовими договорами і контрактами) 

контроль правильності та обґрунтованості нормування праці, використання 
робочого часу 

контроль обґрунтованості витрат на видатки з оплати праці (перевірка 
цільового використання коштів, призначених на видатки з оплати праці) 

контроль повноти та своєчасності оформлення первинних та зведених 
документів по використанню трудових ресурсів і фонду оплати праці та 

відображення зазначених операцій в облікових регістрах та фінансовій звітності 

контроль своєчасності розрахунків з працівниками, фондами соціального 
страхування та бюджетом 



46 

 

штатного розпису бюджетної організації. Адже, найчастішим правопорушенням є 
розкрадання грошових коштів бюджетної установи при виплаті заробітної плати за 
сфальсифікованими трудовими договорами і привласнюються безпідставно 
нараховані на них суми. 

Важливим  етапом  є  встановлення  наявності  випадків  виплати коштів, за 
іншими статтями ніж це передбачено, чи не має фактів перевищення нормативів 
витрат коштів по оплаті праці і по яким кодам економічної класифікації вони 
погашалися. Завищення планових призначень може бути джерелом зловживань при 
виконанні кошторису [1]. 

Комісія розробляє та затверджує тарифікаційні списки, які складають єдиний 
документ, що визначає розмір тарифних ставок і надбавок працівникам та 
посадових окладів. Розряди і коефіцієнти оплати праці працівників бюджетних 
установ розроблені та затверджені Постановою КМУ «Про оплату праці 
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». 
Також при проведенні контролю обліку заробітної плати перевірці підлягають: 
допомога у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю та допомога у зв‘язку з 
вагітністю та пологами; виплати за виконання державних обов‘язків. 

При проведенні перевірки ревізор має самостійно контролювати факти 
своєчасності приходу працівників на роботу і закінчення робочого дня. 

Загалом, перевірка достовірності та правильності ведення бухгалтерського 
обліку розрахунків з оплати праці включає ряд наступних ревізійних процедур: 

 перевірку аналітичного обліку розрахунків з оплати праці та контроль 
відповідності даних табелю обліку використання робочого часу, допомоги та 
доплат, утримань та нарахувань на заробітну плату податків та обов‘язкових 
платежів; 

 арифметичну вибіркову перевірку сум заробітної плати у платіжних 
відомостях на підтвердження підсумків; 

 правильність відображення в обліку депонованих сум у книзі аналітичного 
обліку депонованої зарплати; 

 підведення підсумків утриманих із зарплати сум обов‘язкових платежів та 
податку. 

Основними джерелами отримання інформації для проведення перевірки в 
бюджетних установах є: положення про бюджетну організацію, положення про їх 
структурні підрозділи, накази, розпорядження, посадові інструкції, документи про 
освіту, трудові книжки, особисті картки, проходження перепідготовки, та інше; 
відомості на видачу заробітної плати, розрахункові відомості, табелі робочого часу; 
реєстри синтетичного і аналітичного обліку, книга «Журнал-головна» звіти по 
праці, податкова, статистична, фінансова, інша звітність [1]. 

При здійсненні перевірки витрат на оплату праці в бюджетних установах 
ревізор використовує наступні прийоми контролю: розрахунково-аналітичні: 
економіко-математичні методи, аналітичні і статистичні розрахунки, економічний 
аналіз; документальні: камеральні перевірки, зустрічні перевірки, інформаційне 
моделювання, нормативно-правове регулювання, аналітична та логічна перевірки, 
експертизи різних видів, взаємний контроль операцій і документів. 
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Однією із важливих ділянок перевірки є вибіркове співставлення сум 
нарахованої заробітної плати, що зазначена в первинних облікових документах, з 
даними розрахунків накопичувальної відомості згідно з табличними номерами 
працівників, а також порівняння даних цих відомостей із даними, зазначеними в 
розрахунково-платіжній відомості [3]. 

Здійснюючи контроль за операціями з оплати праці треба, перш за все, 
детально вивчити внутрішні розпорядницькі документи, що регулюють дане 
питання. У зв‘язку з цим, потрібно перевірити наявність та дотримання умов 
Колективного договору, Положення про оплату праці, Положення про 
преміювання. 

Висновки. Таким чином, вдосконалення контролю за розрахунками з оплати 
праці потрібне з метою, більшої прозорості, точності даних і повноти їх 
відображення у відповідних документах, а й інформованості кожного працівника в 
питаннях трудового навантаження і дисципліни, заробітної плати, компенсаційних 
виплат, утримання преміальних та інших положень. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
 

У статті досліджено процес обліку сільськогосподарської продукції на 
підприємстві. Розглянуто синтетичний й аналітичний облік сільськогосподарської 
продукції підприємства. Висвітлено аналіз праць вчених-економістів щодо 
відображення сільськогосподарської продукції на рахунках бухгалтерського обліку 
та оформлення в первинних документів. 

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, виробництво, облік, 
субрахунки, первинні документи 

 

Постановка проблеми. На сьогодні, коли світовою тенденцією є зростання 
вартості продукції сільського господарства та її нестача актуальним питанням є 
збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва та покращення її якості. 
Сільське господарство для держави є важливим сектором економіки, а для 
підприємства джерелом отримання прибутків. Тому, облік є єдиним джерелом 
інформації, необхідної для отримання даних визначення обліку 
сільськогосподарської продукції [1].  

Облік сільськогосподарської продукції, контроль за збереженням вирощеного 
урожаю і виробленої продукції тваринництва, дасть можливість успішно 
вирішувати задачі, що стоять перед виробниками. Від правильного та 
раціонального підходу до бухгалтерського обліку сільськогосподарської продукції 
залежить вся діяльність підприємства. З огляду на вище сказане, питання щодо 
обліку продукції сільськогосподарського виробництва, при всій складності ведення 
сільського господарства, набувають актуального значення і потребують 
дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку продукції 
сільськогосподарського виробництва розглядали Н. В. Артеменко [1], 

М. В. Лагункова [1], Л. В. Коміренко [2], Л. К. Сук [4], П. Л. Сук [5], Л. Харитонова 
[6] та інші. Дані науковці подають різні пропозиції щодо удосконалення обліку 
сільськогосподарської продукції. Проте постійні зміни в законодавстві щодо обліку 
готової продукції створюють додаткові проблеми для фахівців. 

Метою даної статті є дослідження сучасного стану обліку 
сільськогосподарської продукції та запровадження найбільш оптимальних заходів 
щодо його вдосконалення і покращення. 

Викладення основного матеріалу. Сільське господарство є однією із 
основних галузей матеріального господарства, яка забезпечує населення 
продовольством, а промисловість – сировиною.  

Сільськогосподарська продукція – це актив, одержаний у результаті 
відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або 
внутрішнього споживання [3].  
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Біологічний актив – це тварина або рослина, яка в результаті біологічних 
перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію або додаткові 
біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.  

Первісне визнання сільськогосподарської продукції активом здійснюється, 
якщо:  

— підприємство набуло права власності на сільськогосподарську продукцію, 
несе ризики і отримує вигоди від володіння нею;  

— підприємство в подальшому буде здійснювати управління та контроль за 
використанням сільськогосподарської продукції;  

— є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов‘язані з використанням сільськогосподарської продукції;  

— вартість її може бути достовірно визначена.  
Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається в обліку у 

тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від біологічного активу. 
Для обліку готової продукції сільськогосподарських підприємств Планом 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій передбачено рахунок 27 «Продукція 
сільськогосподарського виробництва». Він використовується для обліку наявності 
та руху сільськогосподарської продукції, яка призначена для продажу на сторону, 
невиробничого споживання, виробничих цілей, побічної продукції. За дебетом 
рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» відображається 
надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом – вибуття 
сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі. 
Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за 
видами продукції [3]. 

У Плані рахунків бухгалтерського обліку не виділено субрахунків до рахунка 
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», а лише зазначається, що 
субрахунки ведуться за видами продукції.[3]. 

В своїх дослідженнях Л. Харитонова [6] пропонує наступний перелік 
субрахунків до рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»: 271 

«Готова продукція рослинництва»; 272 «Готова продукція тваринництва»; 273 

«Готова продукція промислових підрозділів». 
Аналітичний облік Л. Харитонова [6] пропонує вести в розрізі видів продукції, 

а також по матеріально - відповідальним особам. 
Л.К. Сук у свою чергу, пропонує ввести такі субрахунки: 271 «Готова 

продукція»; 272 «Корми»; 273 «Насіння»; 274 «Органічні добрива». По субрахунку 
271 «Готова продукція» буде обліковуватися отримана з виробництва продукція: 
зерно, молоко, овочі, яйця, мед, тощо. Після доробки продукції і чіткого визначення 
її подальшого використання, продукція з субрахунку 271 «Готова продукція» буде 
записуватися на субрахунок 272 «Корми». На субрахунку 271  «Готова продукція» 
залишиться продукція для реалізації , а також та, використання якої не визначена. 

Проаналізувавши організацію синтетичного обліку продукції 
сільськогосподарського виробництва пропонуємо підтримати пропозицію Л.К. Сука 
[4] щодо введення чотирьох субрахунків до рахунку 27 «Продукція 
сільськогосподарського виробництва»: 271 «Готова продукція»; 272 «Корми»; 273 
«Насіння»; 274 «Органічні добрива». 
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Виділені субрахунки зручні тим, що по – перше, вся продукція 
сільськогосподарського виробництва обліковується на одному рахунку, що дає 
можливість легко робити звірку аналітичного і синтетичного обліку, різні вибірки 
для внутрішніх споживачів, для проведення аналізу чи робити інші розрахунки; по 
– друге, вона не суперечить діючій Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій. 

Не дивлячись на те, за останні роки пройшли зміни в Плані рахунків 
бухгалтерського обліку, облікових регістрах та звітності, бухгалтерський облік ще 
не в змозі забезпечити своєчасне відображення всіх господарських операцій в 
первинних документах. Багато авторів вносить свої пропозиції по удосконаленню 
бухгалтерського обліку та його регістрів. 

Л.В. Коміренко [2] вносить свої пропозиції по удосконаленню первинних 
документів обліку готової продукції. На його думку , документуванням мають бути 
охоплені всі господарські операції, що передають збиранню й заготівлі зерна та 
супроводжують їх. Первинний облік врожаю сільськогосподарських культур 
представлений рядом форм, замість яких доцільно застосовувати тільки дві :‖Реєстр 
відправки зерна та іншої продукції з поля‖ у якому буде фіксуватися весь обсяг 
продукції. Завдяки чому зникне потреба заповнення громіздких, застарілих форм 
документів, які мають зайві реквізити. 

П. Л. Сук [5] пропонує доповнити лімітно-забірну картку (ф №117). В якості 
вдосконалення графи напроти графи ―Дата відпуску‖ поділити по вертикалі на дві. 
В першій слід записувати номер транспортного засобу, в яке навантажується для 
перевезення матеріальні цінності, а в іншій - результати зважування (вага, брутто, 
нетто) із-за відсутності цих реквізитів матеріально відповідальні особи змушені 
спочатку робити примітки в записничку. 

Л.К. Сук [4] пропонує для контролю в рослинництві ввести план - звіт , в 
якому записувати планові і фактичні витрати на виконання робіт. Для проведення 
такого контролю застосовують Журнал обліку прямих витрат і оперативного 
контролю по видах робіт в рослинництві. 

Автор Н.Ц. Жам‘янова, пропонує удосконалити форму виробничого звіту. В 
ньому слід надавати дані про посівні і зібрані площі, а також показники, які 
характеризують роботу трактора власного та залученого зі сторони. 

Узагальнивши вище наведені дані, нами виділено два варіанти ведення 
аналітичного обліку сільськогосподарської продукції. При першому варіанті його 

ведуть в єдиному для всіх виробництв, де є можливість здійснювати облік по 
окремих аналітичних рахунках в розрізі затвердженої номенклатури статей витрат 
за місяць і наростаючим підсумком з початку року. У випадку другого варіанту 
нагромадження підсумків витрат і виходу продукції з початку року здійснюється в 
книзі обліку витрат виробництва. 

Висновки. Таким чином, підвищення ролі бухгалтерського обліку на 
сільськогосподарському підприємстві як основного засобу одержання достовірної 
інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попередження ризику 
у виробничо-фінансовій діяльності підприємства належить правильна організація 

сільськогосподарської продукції. Ми розглянули тільки незначну частину питання 
модернізації даного виду обліку, але вже зараз, засилаючись на опрацьовані 
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джерела, можна сказати, що вирішення цієї проблеми не стоїть на одному місці - 

багато фахівців та спеціалістів висловлюють свої думки та вносять пропозиції щодо 
її вирішення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗГІДНО З 
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 

 (Представлено к.е.н.,доц.. Киян А.В.) 
У даній статті розглянуто особливості обліку основних засобів та 

методику проведення аудиту основних засобів згідно з Міжнародними 
стандартами. Здійснено огляд нормативної бази обліку та аудиту об'єктів 
основних засобів. Розглянуто критерії та особливості визнання основних засобів. 
Викладено принципи та вимоги МСБО 16 «Основні засоби». Розкрито завдання, 
об'єкти, джерела та послідовність аудиту основних засобів. 

Ключові слова: облік, аудит, основні засоби, матеріальні активи, 
амортизація, інвентаризація, Міжнародні стандарти. 

 

Постановка проблеми. Основні засоби виступають основою, що забезпечує 
діяльність будь-якого функціонуючого підприємства. В основному на 
підприємствах, організаціях (установах) основні засоби займають більшу частину 
активів, стан яких і вартість цікавлять керівників, засновників, інвесторів. 
Достовірна оцінка об‘єктів основних засобів надає можливість підвести підсумки 
про результати діяльності підприємства, а також приймати управлінські рішення. 

Наша держава стає учасником світової економіки, тому підприємствам 
потрібно йти в ногу з часом та приєднуватись до ведення обліку та формування 
звітності, аудиту за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО). 
Тому актуально розглядати особливості обліку та аудиту основних засобів за 
Міжнародними стандартами. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. З кожним роком все більше 
підприємств виходять на світовий ринок торгівлі, а звідси випливає і необхідність 
ведення фінансової звітності за міжнародними стандартами. Основні засоби є 
головним елементом активу балансу,який виплаває на фінансовий результат 
підприємства, і це притягує багато науковців економістів і дає можливість 
досліджувати дане питання, середних можна виділити К.О. Утенкова, В.П. 
Пантелєєва, О.А. Петрик, Б.Ф. Усача, Л.К. Афанасьєва, А.П. Крюкова, В.М. 
Костюченко, Н.А. Пономарьова, І.В.Жолнер[1]. 

Метою статті є аналіз ведення бухгалтерського обліку та аудиту основних 
засобів згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу 

Сьогодні на ринку товарів і послуг, як вітчизняному, так і міжнародному 
конкурує велика кількість підприємств різних розмірів та форм власності. Проте усі 
ці підприємства об‘єднує один суспільний факт – наявність основних засобів, які 
потребують грамотного ведення обліку. Сьогодні у більшості компаній, вартість 
основних засобів займає велику частку в активах підприємства, що відповідно 
впливає на фінансові результати. 

Основні засоби є матеріально-технічною базою підприємства, вони 
формують його виробничу потужність, а більш повне і раціональне їх використання 
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сприяє покращенню техніко-економічних показників роботи підприємства. А це 
означає, що користувачі, мають бути забезпечені достовірною, повною, а 
найважливіше прозорою інформацію щодо основних засобів.  

Для досягнення даної цілі, бухгалтерський облік потребує відповідно чіткого 
нормативно-правового регулювання обліку основних засобів. В умовах інтеграції 
України в світову економічну систему для багатьох підприємств застосування 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку стало об‘єктивною реальністю. 
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

[2]. 

Згідно з МСБО 16, основні засоби являють собою: 
а) матеріальні об'єкти, які: утримуються для використання у виробництві або 

постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для 
адміністративних цілей;  

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного 
періоду[3]. 

Основне питання обліку основних засобів за МСБО 16 це визнання та 
класифікація активів, визначення їх балансової вартості, а також відповідних 
амортизаційних відрахувань і збитків від знецінення, що підлягають визнанню. 

МСБО визнаються основні засоби при виконанні двох умов. По-перше, якщо 
існує ймовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов'язані з використанням таких активів. При переході на застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності дотримання підприємством цієї умови 
підлягає окремій перевірці, яка найчастіше проводиться під час інвентаризації 
основних засобів. Якщо виявиться, що від наявних об'єктів отримання вигод не 
очікується, то балансова вартість таких активів підлягає списанню за рахунок 
нерозподіленого прибутку. По-друге, собівартість (первісна вартість) таких активів 
повинна бути достовірно визначена. 

Метою аудиту основних засобів є об'єктивний збір та оцінка свідчень про 
економічні події з основними засобами та надання результатів перевірки 
зацікавленим користувачам. Основними методами, які використовуються при 
аудиті основних засобів, є опитування, фактична перевірка, порівняння, 
перерахунок, документальна перевірка, вибіркове дослідження. 

Оскільки перевірка аудитором обліку основних засобів є процесом досить 
трудомістким, потребує обробки великої кількості інформації, аудитор може 

застосовувати вибіркове дослідження основних засобів при прийнятому рівні 
аудиторського ризику. 

Одним із найважливіших аспектів аудиторської перевірки основних засобів 
є перевірка правильності їх оцінки. Проблема оцінки основних засобів - одна з 
основних у бухгалтерському обліку, а принцип єдності та реальності оцінки 
основних засобів - визначаючий фактор в організації бухгалтерського обліку 
підприємства. 

Одним із важливих етапів аудиторської перевірки є аудит переоцінки 
основних засобів, не пов'язаний зі зменшенням корисності активу. Для контролю 
правильності дотримання вимог із переоцінки аудит здійснюється за такими 
напрямами: 

1. Контроль повноти та проведення операцій із переоцінки основних засобів. 
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2. Правильність документального відображення результатів переоцінки. 
3. Правильність відображення операцій із переоцінки в бухгалтерському 

обліку. 

Такий аудит здійснюється на підставі вивчення документів, які містять 
результати переоцінки, і передбачає наступні аудиторські процедури: 

a) визначення всіх питань щодо переоцінки, які знайшли відображення в 
обліковій політиці підприємства; 

b) перевірка відповідності записів в інвентарних картках 
результатам здійсненої переоцінки; 

c) перевірка правильності бухгалтерських записів, які відображають 
результати переоцінки основних засобів в обліку; 

d) перевірка справедливої вартості об'єктів основних засобів; 
e)  перевірка правильності визначення індексу переоцінки; 
f) перевірка правильності розрахунку переоціненої вартості основних засобів 

і зносу. 
За МСБО 16 амортизація виступає як систематичний розподіл вартості 

об'єкта основних засобів, яка підлягає амортизації, протягом терміну його корисної 
експлуатації. 

Методи амортизації, які використовує підприємство, повинні бути 
відображені в процесі використання ним економічних вигод. 

Згідно з Міжнародними стандартами, переоцінка основних засобів 
відображається в обліку так: 

1) якщо балансова вартість основного засобу зменшується внаслідок 
переоцінки, то це відображається як витрати звітного періоду та одночасно 
відносяться на зменшення капіталу (додатковий капітал при переоцінці); 

2) якщо балансова вартість збільшується при переоцінці, це 
відносять до категорії доходів прямо на капітал за статтею «Додатковий капітал при 
переоцінці». 

Вибуття основних засобів за МСБО 16 може бути лише через ліквідацію, 
продаж, обмін або дар.[3] 

Аудиторській перевірці підлягають операції, пов'язані з вибуттям основних 
засобів, які спостерігаються при безоплатній передачі їх іншим підприємствам, 
ліквідації у зв'язку з повним зносом, нестачах, виявлених при інвентаризації та 
перевірках, внесках у статутний капітал, у результаті стихійного лиха, 
невідповідності критеріям визнання активом. При цьому слід урахувати, що основні 
засоби підлягають списанню лише у тих випадках, коли відновити їх неможливо 
або економічно недоцільно. При перевірці вибуття основних засобів аудитор 
з'ясовує, чи створена на підприємстві постійно діюча наглядова комісія зі списання 
засобів праці. Якщо основні засоби ліквідовують унаслідок аварії чи інших 
надзвичайних ситуацій, то треба ознайомитися з актами про аварію, ліквідацію, а 
також з довідкою з метеорологічної служби, встановити, що призвело до 
надзвичайної ситуації [4]. 

Висновки.  
У процесі дослідження встановлено необхідність правильного обліку 

основних засобів та проведення аудиту згідно з Міжнародними стандартами, що є 
важливим для зовнішніх користувачів фінансової звітності. Орієнтація 
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національних облікових систем на Міжнародні стандарти забезпечує можливість 
співставлення звітних показників підприємств різних країн. Це забезпечує 
інвесторів необхідною інформацією при прийнятті рішень щодо реалізації 
міжнародних інвестиційних проектів, сприяє переміщенню капіталів та інтеграції 
національних економік. Також це значною мірою сприяє здійсненню дієвого 
незалежного контролю стану та використання об'єктів основних засобів. 

МСБО 16 дає визначення облікового підходу до основних засобів, щоб 
користувачі фінансової звітності могли розуміти інформацію про інвестиції 
суб‘єкта господарювання в його основні засоби та зміни в таких інвестиціях. 
Основні питання обліку основних засобів – це визнання активів, визначення їхньої 
балансової вартості та амортизаційних відрахувань, а також збитків від зменшення 
корисності, які слід визнавати у зв‘язку з ними.  
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ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА  
ТОВ «АГРО РЕГІОН БОРИСПІЛЬ»  

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О.) 
У статті обґрунтовано, що  однією з основних умов зростання прибутку 

підприємства є зниження витрат виробництва та собівартості продукції. 
Виділено фактори зниження собівартості продукції на ТОВ «Агро Регіон 
Бориспіль». Визначено, що резерви зниження собівартості можна виявляти на 
ранніх стадіях життєвого циклу виробів і у процесі виробництва 

Ключові слова: собівартість, витрати, продукція, резерви зменшення, 
виробництво 

 

Постановка проблеми. Одним з пріоритетних показників, що 
характеризують роботу підприємств, є собівартість продукції. Від її рівня залежать 
фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, 
фінансовий стан господарюючих суб'єктів. Отримання найбільшого доходу при 
найменших витратах, економії трудових, матеріальних і фінансових ресурсів 
залежить від того, як підприємство вирішує питання, пов'язані зі зниженням 
собівартості. Успіх в зниженні собівартості залежить від контролю і постійного 
пошуку оптимізованих шляхів зниження собівартості продукції. Основними 
проблемами, які необхідно дослідити в даній сфері, є постійне вдосконалення 
механізму формування та пошук ефективних шляхів зниження собівартості 
продукції. Це має велике значення для будь-якого підприємства, так як є одним із 
джерел накопичення для розширення виробництва [6]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Багато авторів досліджували 
питання, що стосуються факторів, резервів та шляхів зниження собівартості 
продукції. Вагомий внесок у дослідження даного питання здійснили такі науковці, 
як: О. І. Андрусь [6], І.С. Голишова [1], І.О. Головінова [2], А.Д. Леонов [3], М.М. 
Миронова [4], О.М. Філінков [5], Т. Ю. Чайка [2], О.С. Явтушенко [6] та інші. 
Аналіз результатів їх досліджень засвідчує різні підходи щодо висвітлення процесу 
формування собівартості. Серед вчених ще не сформувалася єдина думка про 
доцільні шляхи зниження собівартості продукції. 

Метою статті є пошук напрямів використання резервів зниження собівартості 
продукції як одного із напрямків підвищення ефективності виробництва і 
конкурентоспроможності продукції підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Собівартість продукції - один з 
найважливіших економічних показників діяльності підприємства, що виражає в 
грошовій формі усі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією 
продукції. У собівартості продукції відображаються різні сторони господарської 
діяльності, акумулюються результати використання всіх інших ресурсів. Разом з 
тим необхідно відзначити, що собівартість – це нестійка категорія, яка вимагає 
управління, координування і контролю. Ось чому проблема зниження собівартості 
продукції є однією з головних для будь-якого підприємства.  
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Зниження витрат виробництва та собівартість продукції є однією з основних 
умов зростання прибутку підприємства, підвищення рентабельності та ефективності 
його роботи.  

Основним шляхом зниження рівня собівартість продукції підприємства є 
скорочення тих витрат, які мають найбільшу частку в її структурі. З економічних і 
соціальних позицій значення зниження собівартості для підприємства полягає у 
наступному:  

- у збільшенні прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, а 
отже, у появі можливості не тільки в простому, але й розширеному відтворенні;  

- у появі більших можливостей матеріального стимулювання робітників і 
вирішення багатьох соціальних проблем колективу підприємства;  

- у поліпшенні фінансового стану підприємства і зниженні ступеню ризику 
банкрутства;  

- у можливості зниження ціни реалізації на свою продукцію, що дозволяє 
значною мірою підвищити конкурентоспроможність продукції і збільшити обсяг 
продажів [5].  

Під факторами зниження собівартості продукції розуміють усю сукупність 
рушійних сил і причин, які визначають її рівень та динаміку.  

До факторів зниження собівартості продукції підприємства можна віднести:  
1. Підвищення технічного рівня виробництва, зокрема, впровадження нової 

прогресивної технології, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих 
процесів; розширення масштабів використання й удосконалення техніки і 
технології, що застосовується;  

2. Поліпшення організації виробництва і праці, тобто удосконалення 
управління виробництвом і скорочення витрат на нього; упровадження наукової 
організації праці; покращення використання основних виробничих фондів;  

3. Зміна обсягу виробництва, що зумовлює відносне скорочення умовно-

постійних витрат внаслідок зростання обсягу виробництва;  
4. Зміна структури, асортименту та поліпшення якості продукції [3].  
І. Голишова [1] стверджує, що резерви зниження собівартості можна виявляти 

на ранніх стадіях життєвого циклу виробів і у процесі виробництва. На ранніх 
стадіях життєвого циклу виробів ефективним методом виявлення резервів зниження 
собівартості продукції є функціонально-вартісний аналіз. Використання 
функціонально-вартісного аналізу для зниження собівартості продукції, яку 
випускають, має деякі відмінності від його застосування при розробці нових 
виробів. Головна відмінність полягає у тому, що функціонально-вартісний аналіз 
використовують для підвищення якості виробів, у комплексі з яким вирішують 
завдання зниження витрат на їхнє виробництво й експлуатацію, а для пошуку 
резервів зниження собівартості обсяг досліджень обмежують окремими виробами, 
їхніми елементами, технологією й організацією їхнього виробництва. 

До основних факторів зниження собівартості Ю.Ю. Миронов [4] відносить: 
підвищення технологічного рівня виробництва (удосконалення техніки, технології, 
механізації, автоматизація виробничих процесів, використання нових видів 
сировини); удосконалення організації виробництва та праці (розвиток спеціалізації 
виробництва, удосконалення організації праці); зміна структури та обсягу продукції 
(відносне зменшення умовно-постійних витрат, зміна структури випуску продукції) 
та інші. 
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Джерелами зниження собівартості продукції в ТОВ «Агро Регіон Бориспіль»  
вважаємо ті за витрати, за рахунок економії яких знижується собівартість продукції, 
а саме:  

1) витрат уречевленої праці, що може бути досягнуто поліпшенням 
використання засобів та предметів праці;  

2) затрат живої праці, що можуть бути скорочені за умови зростання 
продуктивності праці  

3) адміністративно-управлінських витрат, зниження яких досягається 
економією.  

Безпосередньо виділимо ще й такі шляхи зниження собівартості:  
− пошук нових постачальників, дешевшої сировини, матеріалів;  
− перегляд штатного розпису чисельності працівників з метою оптимізації їх 

чисельності;  
− підвищення ефективності використання виробничих площ;  
− раціональне та економне використання сировини, матеріалів, що досягається 

впровадженням процесів стосовно дотримання обсягів нормативів виробничих 
запасів. 

Основними шляхами зниження собівартості продукції в ТОВ «Агро Регіон 
Бориспіль» є скорочення тих витрат, які мають найбільшу питому вагу у її 
структурі. Чинниками зниження собівартості є підвищення технічного рівня 
виробництва, вдосконалення організації виробництва і праці, зміна структури та 
обсягу продукції, галузеві та інші фактори. 

Провівши дослідження, можемо зробити такі висновки:  
- собівартість продукції підприємства є найважливішим узагальнюючим 

показником економічної ефективності виробництва, в якому віддзеркалюються всі 
сторони його господарської діяльності;  

- під собівартістю слід розуміти важливу економічну категорію, яка 
відображає рівень понесених поточних витрат на виробництво та реалізацію 
продукції, виражених в грошовому вимірнику;  

- для підвищення ефективності господарювання, забезпечення розвитку та 
конкурентоспроможності підприємства на ринку слід постійно шукати шляхи 
зниження собівартості продукції та розробляти та впроваджувати у діяльність 
відповідні заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції, що можливо на 
підставі попередньо проведеного економічного аналізу;  

- до основних шляхів зниження собівартості продукції можна віднести: 
підвищення технічного рівня виробництва, покращення організації виробництва та 
праці, зниження матеріаломісткості продукції, що в той же час буде сприяти 
збільшенню обсягу виробництва;  

- зниження собівартості продукції дозволить досягти таких цілей: організувати 
виробництво конкурентоспроможної продукції; мати можливість використовувати 
гнучке ціноутворення, а також оцінки діяльності кожного підрозділу з фінансової 
точки зору; прискорити прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських 
рішень. 

Висновки. Таким чином, собівартості дає можливість глибоко проаналізувати 
економічний стан ТОВ «Агро Регіон Бориспіль» і виявити резерви підвищення 
ефективності виробництва. За інших однакових умов підприємство більше 
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одержуватиме прибутку на одиницю продукції, чим нижча її собівартість, і навпаки. 
Із зниженням собівартості зростає цінова конкурентоспроможність продукції, а 
отже, зміцнюється положення ТОВ «Агро Регіон Бориспіль» на товарному ринку. 

Отже, при постійному пошуку нових методів і факторів зниження собівартості 
продукції ТОВ «Агро Регіон Бориспіль» може вийти на новий, більш ефективний 
рівень функціонування. 
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Узагальнено теоретичні аспекти організації аналізу розрахунків з 
постачальниками і підрядниками. Висвітлено завдання аналізу розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. Проведено аналіз кредиторської 
заборгованості на прикладі ДП «Коростишівське лісове господарство».  

Ключові слова: аналіз, постачальники, підрядники, кредиторська 
заборгованість, управління. 

 

Постановка проблеми. В умовах нестабільної ринкової економіки ризик 
несплати або несвоєчасної оплати рахунків збільшується, це приводить до появи 
кредиторської заборгованості. Частина цієї заборгованості в процесі фінансово-

господарської діяльності неминуча і повинна знаходиться в рамках припустимих 
значень. 

Аналіз і управління розрахунками з постачальниками та підрядниками та 
відповідно управління кредиторською заборгованістю мають важливе значення для 
підприємств, що функціонують в умовах ринку. Вміле й ефективне управління цією 
частиною поточних активів є невід‘ємною умовою підтримки необхідного рівня 
ліквідності і платоспроможності.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням аналізу розрахунків з 
постачальниками та підрядниками та кредиторської заборгованості займались таки 
автори, як Білик М.Д., Павлонська О.В., Питуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю., 
Болюх М.А., Тютюнник Ю. М., Чубенко О.В. та інші. 

Метою статті є дослідження порядку проведення аналізу розрахунків з 
постачальниками та підрядниками на підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Рішення питання економічного аналізу 
відіграє важливу роль при оцінці ефективності господарської діяльності та пошуку 
шляхів її підвищення, тому будь-яка підприємницька діяльність потребує 
постійного контролю та аналізу процесів, під дію яких потрапляє підприємство в 
сучасних умовах господарювання. Вивчення і аналіз ефективності функціонування 
кожного підприємства залежить насамперед від того - чи відповідають управлінські 
рішення, якими керується підприємство, ринковим умовам. Базою для 
обґрунтування і прийняття таких рішень може бути тільки глибокий комплексний 
аналіз діяльності підприємства [2].  

Мета аналізу заборгованості є: оцінка платіжної дисципліни покупців і 
замовників; аналіз ризиків кредиторської заборгованості; виявлення у складі 
кредиторської заборгованості зобов‘язань, малоймовірних для стягнення; розробка 
оптимальної політики, спрямованої в напрямі прискорення розрахунків й зниження 
ризику неплатежів [4]. 

Основними завданнями аналізу кредиторської заборгованості є: 
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- оцінювання величини, структури та динаміки поточної кредиторської 
заборгованості за видами з використанням прийомів горизонтального і 
вертикального аналізу; 

- дослідження структури поточної кредиторської заборгованості за строками 
утворення з метою з‘ясування стану платіжної дисципліни; 

- комплексне оцінювання поточної кредиторської заборгованості за 
системою відносних показників. 

На основі даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) і аналітичного обліку 
розрахунків з кредиторами виявляють зміни, що відбулися в обсязі і складі 
кредиторської заборгованості, реальність і характер боргів, а також час і причини їх 
утворення. Аналіз складу та структури поточної кредиторської заборгованості ДП 
«Коростишівське лісове господарство» представлено в табл. 1. 

Таблиця 3.1 

Аналіз складу та структури поточної кредиторської заборгованості  
ДП «Коростишівське лісове господарство» за 2015-2017 рр. 

Показники 

2015 2016 2017 Відхил
ення 

2017 до 
2015 

рр. ,+/- 

тис. грн. % 
тис. 
грн. % 

тис. 
грн. % 

Поточна 
кредиторська 
заборгованість 
за товари, 
роботи і 
послуги 

4019 30,9 4775 26,9 7241 34,5 3222 

Поточні 
зобов‘язання 

за 
розрахунками 
з бюджетом 

1951 15,0 3805 21,4 4703 22,4 2752 

зі страхування 623 4,8 363 2,0 529 2,5 -94 

з оплати праці 1326 10,2 1366 7,7 1747 8,3 421 

Поточна 
кредиторська 
заборгованість 
за одержаними 
авансами 

4289 33,0 4815 27,1 6601 31,4 2312 

Поточні 
забезпечення 

695 5,3 2515 14,1 - - - 

Доходи 
майбутніх 
періодів 

2 0,02 - - - - - 

Інші поточні 
зобов‘язання 

90 0,7 142 0,8 194 0,9 104 

Всього 12995 100,0 17781 100,0 21015 100,0 8020 

 

Із даних таблиці видно, що загальна сума поточної кредиторської 
заборгованості ДП «Коростишівське лісове господарство» на кінець 2017 року 
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порівняно з його початком зросла на 3234 тис. грн., або на 18,2%. Цей приріст 
переважно відбувався за рахунок збільшення на 2466 тис. грн. кредиторської 
заборгованості за товари, роботи і послуги, частка якої у поточних зобов'язаннях 
впродовж року зросла з 26,9% до 34,5%. Зросла також заборгованість за 
одержаними авансами (1786 тис. грн.) та сума поточних зобов‘язань за 
розрахунками з бюджетом (898 тис. грн.). За рештою статей поточних зобов'язань 
заборгованість на кінець року поступово збільшувалася. Водночас відсутні суми 
поточних забезпечень та доходів майбутніх періодів. Дані складові поточної 
кредиторської заборгованості мали місце протягом 2015-2016 рр. Так на кінець 2016 
р. порівняно з його початком сума поточних забезпечень зросла на 1820 тис. грн., 
або у 3,6 рази, а за даними 2015 р. - на 439 тис. грн., або у 2,7 рази відповідно.  

Загальне зростання поточної кредиторської заборгованості 
 ДП «Коростишівське лісове господарство» було зумовлене як збільшенням обсягів 
його діяльності, так і допущеним у звітному році сповільненням оборотності 
оборотних активів, що вимагало додаткового залучення капіталу в оборот 
підприємства. 

Значну роль у збільшенні суми кредиторської заборгованості зіграла також 
інфляція, оскільки ціни на товари і послуги, за які були зобов'язання перед 
кредиторами, впродовж року збільшилися. З іншого боку, у зв'язку з інфляцією 
реальна вартість зобов'язань перед кредиторами знижується. Незважаючи на це, 
наявність кредиторської заборгованості у великих розмірах на кінець звітного 
періоду може свідчити про неритмічність завезення і реалізації товарів. Через це у 
майбутньому можуть виникати фінансові труднощі і неплатежі. 

Для оцінки стану розрахунків з кредиторами розраховують показники 
оборотності кредиторської заборгованості (табл. 2).  

Таблиця 2 

Розрахунок коефіцієнтів оборотності кредиторської заборгованості  
ДП «Коростишівське лісове господарство» за 2015-2017 рр. 

№ 

з /п 
Показники 

Роки  Відхилення 
2017 р. до 
2015 р. +,- 2015 2016 2017 

1 
Коефіцієнт оборотності 
кредиторської заборгованості 6,3 5,1 4,9 -1,4 

2 
Тривалість обороту 
кредиторської заборгованості 56,8 70,4 73,0 16,2 

3 

Коефіцієнт співвідношення 
дебіторської і кредиторської 
заборгованості 

0,2 0,2 0,2 - 

 

Аналізуючи дані таблиці за 2015-2017 рр. варто зауважити, що коефіцієнт 
оборотності оборотних коштів зменшився на 1,4 п. При цьому тривалість 
погашення кредиторської заборгованості на підприємстві збільшилась в 2017 р. в 
порівнянні з 2015 р. на 16,2 п. Коефіцієнт співвідношення дебіторської і 
кредиторської заборгованості протягом дослідженого періоду не змінив свого 
значення.  
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Для поліпшення стану розрахунків з кредиторами важливе значення має 
дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, вироблення на основі даних 
облікової і аналітичної інформації таких управлінських впливів, які сприяють 
оптимізації обсягу та структури заборгованості, недопущенню виникнення 
невиправданих боргів, прискоренню оборотності коштів, вкладених у розрахунки. 

Висновки. Отже, в процесі поведеного дослідження можна зробити 
висновок, що на кожному підприємстві потрібно час від часу проводити фінансовий 
аналіз. Його основне завдання – розкрити і зрозуміти основні причини і фактори, 
що здійснюють визначаючий вплив на фінансовий стан підприємства в даний 
момент.  

Розрахунки з постачальниками та підрядниками, а також поточна 
кредиторська заборгованість є важливою складовою такого аналізу, адже 
використовуючи методи аналізу, можна не тільки виявити основні фактори, що 
впливають на фінансово-господарський стан підприємства, але й вимірювати 
ступінь(силу) їх дії.  
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(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І. І.) 
У статті узагальнено теоретичні аспекти організації внутрішнього 

контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками. Висвітлено методику 
відображення в обліку кредиторської заборгованості для здійснення своєчасного 
та ефективного внутрішнього контролю. 

Ключові слова: розрахункові операції, постачальники та підрядники, 
зобов’язання, кредиторська заборгованість, внутрішній контроль,  

 

Постановка проблеми.  Розрахунки з дебіторами та кредиторами на 
вітчизняних підприємствах мають не зовсім позитивну характеристику, оскільки 
мають місце значні суми заборгованості та тривалі терміни її погашення. Одним із 
найбільш складних та суперечливих питань, які зумовлені проблемою неплатежів, є 

постановка правильно організованого контролю над торговельною кредиторською 
заборгованістю, який передусім повинен сприяти недопущенню прострочення 

термінів платежу і доведення заборгованості до стану безнадійної [1]. 

Тому на сучасному етапі важливого значення набувають питання організації 
ефективного внутрішнього контролю над своєчасністю, повнотою та достовірністю 
проведення розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання контролю розрахунків 
з постачальниками і підрядниками досліджено у працях багатьох вчених. Зокрема,  
теоретико-методичні та практичні аспекти здійснення внутрішнього контролю 
розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства досліджували 
Бабенко Л.В., Бондаренко Н.М., Киян А.В., Мушинський В.В., Орлов І.В., 
Фендик В.М., Фесенко В.В., Цьома К.Ю., Ярмолюк О.Ф., здійснення контролю 

розрахунків з постачальниками та підрядниками у частині забезпечення платіжної 
дисципліни розглядали Фатенок-Ткачук А.О., Данилко А.Р. Однак, багато 

теоретичних положень, які стосуються трактування розрахунків, заборгованості та 

зобов‘язань, є дискусійними, а їхня організація, оцінка та методика обліку 

потребують подальших досліджень та обґрунтування шляхів удосконалення. 

Метою статті є висвітлення організації та особливостей здійснення 
внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Викладення основного матеріалу. Співпраця підприємства з різними 
фізичними та юридичними особами призводить до виникнення зобов‘язань, 

існування яких є нормальним станом, оскільки вони є джерелом утворення активів. 
Від правильної організації обліку і контролю зобов‘язань залежить розрахункова 

дисципліна і ділова репутація суб‘єкта господарювання.  

Важливим складником зобов‘язань підприємства є розрахунки з 

постачальниками та підрядниками. Щоб уникнути порушень і зловживань під час 
здійснення розрахункових операцій, облік розрахунків з постачальниками і 
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підрядниками повинен бути чітко контрольований, і не тільки на звітні дати, а й у 
будь-який момент за потреби управління. 

Одним із дієвих інструментів підвищення ефективності діяльності 
підприємства є внутрішній контроль розрахунків з постачальниками і 
підрядниками, метою якого Гуцаленко Л.В. визначає забезпечення систематичного 

спостереження за достовірністю облікових та звітних даних про наявність і зміну 

сум кредиторської заборгованості; своєчасність перерахування коштів кредиторам; 

правильність пред‘явлення претензій і вчасність їх погашення, дотримання 

розрахунково-платіжної дисципліни на рівні її впливу на платоспроможність 

підприємства, що забезпечує його нормальну фінансово-господарську діяльність 

[2]. 

На ефективність контролю операцій щодо розрахунків з постачальниками і 
підрядниками впливає його організація, яка передбачає перелік послідовних етапів, 
методів та прийомів контролю, а також систематизованих джерел інформації та 
розроблених робочих документів контролера для проведення внутрішнього 
контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Киян А.В. та Ярмолюк О.Ф. звертають увагу на регламентуванні здійснення 
внутрішнього контролю операцій із забезпечення виконання договірних 
зобов‘язань, тобто закріплення відповідного порядку виконання контролю у 
відповідних наказах або положеннях та формування системи внутрішніх 
розпорядчих документів: положенні про облікову політику,  положенні про філіали, 

представництва, відокремлені підрозділи, положенні про договірну роботу, графіку 
документообігу, положенні про службу внутрішнього контролю, посадових 
інструкціях працівників [3]. 

Можна виокремити наступні етапи здійснення контролю зобов‘язань перед 
постачальниками та підрядниками:  

1) Правильний підбір методичних прийомів, які відповідатимуть організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві та встановленій обліковій політиці. До 
методичних прийомів контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками 
відносять інвентаризацію (контроль стану розрахунків із постачальниками та 
підрядниками та його відповідність даним бухгалтерського обліку на ту саму дату); 
економічний аналіз та економіко-математичні методи (оцінка й виявлення динаміки 

кредиторської заборгованості та дослідження причин утворення нереальних сум 
заборгованості); документальні прийоми (дослідження інформації за сутністю та 
змістом, перевірка на нормативно-правову відповідність, зустрічна перевірка, 
зіставлення, логічна перевірка розрахункових регістрів, взаємний контроль 

операцій); методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів контролю 
(систематизація та групування виявлених порушень, складання висновків Ревізійної 
комісії, оформлення результатів контролю) [2]. 

2) Визначення основних елементів контролю операцій із забезпечення 
здійснення розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства: об‘єктів 
(договори, господарські та розрахункові операції в контексті розрахунків з 
постачальниками та підрядниками, записи в первинних, зведених та звітних 
документах) та суб‘єктів (власник та підрозділи підприємства). 

3) Формування інформаційної бази для здійснення внутрішнього контролю 
розрахунків з постачальниками та підрядниками, зокрема первинних документів, 



66 

 

облікових регістрів, форм фінансової звітності, нормативно-правової документації, 
інформаційних повідомлень про курси іноземних валют тощо. Перевірка 
достовірності первинного обліку розрахункових операцій включає зустрічні звірки 
різних документів на даному підприємстві та письмовий запит у відповідні 
підприємства про стан розрахунків. Особливому контролю підлягають рахунки, за 
якими проводилися сторнувальні записи, записи щодо перерахування сум з одного 
рахунка на інший, а також ті, де складались бухгалтерські проведення на підставі 
довідок. 

4) Перевірка правильності та повноти документального оформлення процесу 
поставки та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, 
виконання робіт. Щоб установити повноту оприбуткування матеріальних цінностей, 
слід зіставити дані про їх кількість і вартість за платіжними документами 
(платіжним дорученням і вимогами-дорученнями) з даними документів на їх 
оприбуткування (рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних) і 
показниками аналітичного обліку розрахунків із постачальниками, книгами, 
картками складського обліку, звітами руху товарів. 

5) Встановлення фактів зміни зобов‘язань, їх причин виникнення та 
правильності відображення в обліку, а також перевірка правильності та 
своєчасності припинення та списання зобов‘язань. 

6) Проведення інвентаризації кредиторської заборгованості, яка полягає у 
звірці документів і записів у реєстрах обліку і перевірці обґрунтованості сум, 
відображених на відповідних рахунках, з оформленням контрольних дій актом 
інвентаризації. Звірянню підлягають залишки кредиторської заборгованості на 
початок звітного періоду, відображені в регістрах бухгалтерського обліку, із 
залишками в попередньому звітному періоді, й уточнюється реальність 
кредиторської заборгованості. 

Важливим моментом є встановлення законності списання нестач, втрат від 
псування запасів з вини постачальників та правильність віднесення цих сум на 
відповідні рахунки, а також своєчасність поставок, відповідність кількості та якості 
поставленої продукції вимогам договору, на використання підприємством своїх 
прав у разі порушення умов договору, правильність і обґрунтованість цін. 

Підприємство веде облік розрахунків з постачальниками на пасивному 
синтетичному рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками».  Однак, 
як свідчить практика, рахунок 63 не дозволяє отримувати оперативну інформацію 
для управління фінансово – розрахунковими операціями, оскільки не показує 
заборгованості за кожним договором, не характеризує поточну заборгованість, 
термін сплати якої ще не настав, а яка вже – прострочена [3]. 

Вважаємо, що внутрішньому контролю над кредиторською заборгованістю  
та термінами її сплати сприятиме вдосконалення ведення аналітичного обліку 
розрахунків з постачальниками та підрядниками, зокрема введення додаткових 
аналітичних рахунків до рахунку 63: 6311 «Заборгованість перед вітчизняними 
постачальниками, термін сплати якої ще не настав»; − 6312 «Прострочена 
заборгованість перед вітчизняними постачальниками»; − 6313 «Безнадійна 
заборгованість перед вітчизняними постачальниками»; − 6321 «Заборгованість 
перед іноземними постачальниками, термін сплати якої ще не настав»; − 6322 
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«Прострочена заборгованість перед іноземними постачальниками»; − 6323 
«Безнадійна заборгованість перед іноземними постачальниками» 

Висновок. Отже, ефективна система внутрішнього контролю повинна 

сприяти формуванню позитивного результату діяльності підприємства, 
раціональному використанню ресурсного потенціалу та запобігати порушенню 
вимог чинного законодавства.  

До переліку процедур внутрішнього контролю можна віднести: перевірку 
відповідності облікової політики щодо розрахунків з постачальниками і 
підрядниками нормам чинного законодавства; перевірку правильності класифікації 
та оцінки кредиторської заборгованості та проведення взаємозаліку заборгованості; 
перевірку наявності та дійсності договорів купівлі-продажу; перевірку дотримання 
строків, порядку відображення в обліку та документального оформлення 
розрахунків з постачальниками та підрядниками; зустрічну перевірку даних 
договору, документів на оплату та інших супровідних документів з даними 
аналітичного та синтетичного обліку; звірку залишків по рахунку 63 за даними 
головної книги з залишками в облікових регістрах. 
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КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к. е. н., доц. Киян А. В.) 
 

У статті розглядається роль контролю за виплатами працівникам на 
підприємстві та запропоновано методику внутрішнього контролю виплат 

працівникам. Наводяться види контролю виплат працівникам.  

При написанні статті було використано такі загальнонаукові методи: опис, 
синтез, індуктивний та дедуктивний методи. А також деякі специфічні методи 
бухгалтерського обліку такі як документування, зіставлення, інвентаризація, 
розрахунково-аналітичний метод. 

Проаналізовано етапи внутрішнього контролю, які допомагають при 
перевірках та забезпечують послідовність дій. Доводиться важливість організації 
внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці. Сформовано мету і завдання 
контролю. 

Ключові слова. Контроль, оплата праці, виплати працівникам, завдання, 
розрахунки за виплатами, внутрішній контроль, етапи контролю. 

 

Постановка проблеми.  Облік розрахунків по оплаті праці є важким і 
трудомістким процесом. Тому при малій помилці  приводить до серії помилок і 
неточностей. Враховуючи це слід використати систему контролю за операціями з 
оплати праці. У статті запропоновано створити на підприємствах методику 
внутрішнього контролю за виплатами працівникам. Також розглядаються види 
контролю, їх взаємозв‘язок та значення. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. На сьогоднішній день багато 
вчених  займаються переглядом питання контролю розрахунків по оплаті праці. І 
досі не існує єдиної методики для проведення контрольних процедур. Але дане 
питання залишається актуальним і продовжує підтримувати інтерес науковців.  

Варто приділити увагу працям Бутинця Ф. Ф., Шевчука В. О., Білухи М. Т., 
Мних Є. В., Гуцаленко Л. В., які приділяли увагу теоретично-практичним питанням 
і методикам внутрішнього контролю за розрахунками з оплати праці. Дана тематика 
зачіплювалася і в працях Виговської Н. Г., Ловінської Л. Г., Петренко С. М., 
Нападовської Л. В. Окремому виду контролю як аудиту присвятили свої роботи такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені: Шило В. П., Дженік Г. Р., Брадул О. М., 
Черенлевський Л. М.  

Проведені дослідження мають велике значенні при розгляду досліджуваної 
теми. Але потрібно констатувати факт, що є потреба в подальшому вивченні 
методики контролю розрахунків оплати праці на підприємстві. 

Метою статті є розкриття завдань і основних напрямків контролю 
розрахунків оплати праці на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. На даному етапі свого існування підприємства 
допускають порушення при обліку розрахунків з оплати праці. Значна увага 
порушень орієнтована на недотриманні законодавчих норм стосовно виплат 
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працівникам. Тому виникає необхідність у посиленому контролі господарської 
діяльності підприємств. 

 Контроль виконує важливу функцію в управлінні суб‘єктом господарювання. 
Він також допомагає налагодити відносини між роботодавцем і працівником.  

Необхідно переглянути такий вид контролю як зовнішній та внутрішній.  
Згідно із Законом України «Про оплату праці» нагляд і контроль з боку 

держави за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах 
здійснюють центральний орган виконавчої влади та органи доходів і зборів [1].  

Суб`єкти  зовнішнього контролю регулюють свою діяльність за допомогою 
законів, кодексів, положень. Їхні функції полягають в  контролі підприємців, де 
використовується робоча сила. Слідкують за правильністю надання державної 
соціальної допомоги, за нормуванням праці, за дотриманням законодавства, за 

нарахуванням та виплат компенсацій і допомог. 
Внутрішній контроль вважається системою заходів, які визначаються 

керівником підприємства, для того щоб працівники цього підприємства ефективно 
виконували свою роботу. А також ця система забезпечує належне проведення 
господарських операцій [2 с.35]. 

Основним завдання контролю розрахунків з оплати праці є дотримання 
законодавчо-нормативної бази із питань виплат; правильність розрахунків з 
працівниками за виконані роботи на надані послуги і відображення їх в обліку; 
дотримання порядку віднесення витрат на оплату праці та собівартість продукції 
[3]. 

Без необхідної інформації, для досягнення поставлених завдань,  контроль 
здійснити неможливо. Джерелами  такої інформації є первинні документи, штатні 
розписи, посадові оклади, тарифні сітки,регістри синтетичного і аналітичного 
обліку, наказ про облікову політику, головна книга, фінансова звітність [4]. 

За допомогою інформації система контролю проводить оцінку використання 
трудових ресурсів. Також встановлюється наскільки неправомірними були дії при 
здійсненні розрахунків по оплаті праці. Використовуючи методичні прийоми в 
процесі контролю, встановлюється загальний стан контролюючого облікового 
процесу.  

Доцільно узагальнити, що суб‘єктами внутрішнього контролю є особи, що 
наділені правам та обов‘язками над об‘єктами контролю. В свою чергу,  об‘єктом 
внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці є  операції з обліку заробітної 
плати, організація, стан рахунків за виплатами працівників. А також не менш 
важливим є стан бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві. 

Для  ефективності проведення своєї роботи внутрішній контроль самостійно 
обирає методи і прийоми контролю. Варто уточнити, що відповідальним за 
створення внутрішнього контролю є управлінський персонал [5 с.43]. 

На сьогодні відсутній єдиний підхід для проведення внутрішнього контролю 
за розрахунками по оплаті праці. Тому можна розділити сам процес контролю на 
декілька етапів. На першому етапі – організаційний – проводиться визначення мети 
і завдання внутрішнього контролю по розрахунках з оплати праці. На даному етапі 
встановлюється об‘єкт контролю, джерела інформації, обираються методи і 
прийоми перевірки. 
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Другий етап – технологічний – проводиться дослідження господарських 
операцій. Суди відноситься і перевірка первинних документів, облікових регістрів і 
фінансової звітності. Даний етап закінчується інвентаризацією розрахунків з 
працівниками щодо виплат.  

Результативний, тобто третій етап, проводить аналіз відхилень. Оцінює їх 
вплив на діяльність підприємства. На даному етапі розробляються методи усунення 
виявлених помилок, щоб не виявляти їх у майбутньому. 

Останній етап, контролюючий, проводить контроль за результатами 
прийнятих рішень, вичислених на третьому етапі [6]. 

Залежно від господарської діяльності підприємства, його видів та обсягів 
виробництва, відношення керівника до контролю вибирається форма внутрішнього 
контролю. Вона може бути у вигляді інвентаризації, ревізії, аудиту. Чіткої 
прописаної форми не існує. Лише використовуються запропоновані варіанти, які 
обираються для  власної необхідності. 

Для здійснення внутрішнього контролю розрахунків по оплаті праці 
використовуються різні методичні прийоми. Наприклад, розрахунково-аналітичний 
прийом, який включає в себе статистичні розрахунки, економіко-математичні 
методи, дозволяє виявити загальний стан контрольованих об‘єктів . Цей 
методичний прийом встановлює причини, які спричинили вплив на результати 
фінансово-господарської діяльності.  

Детальним прийомом внутрішнього контролю є документальний прийом. Він 
складається з прийому контролю окремого документа, тобто нормативно-правова 
перевірка або формальна. А також із прийому контролю господарських операцій: 
контрольні порівняння окремих показників, перевірка звітності та балансів, техніко-

економічні розрахунки [7]. 

Такий методичний прийом як огляд має право бути, адже він говорить про 
візуальну перевірку документів на наявність. Наступний метод – зіставлення, 
допомагає зіставляти дані бухгалтерського обліку із первинними документами. 
Варто згадати і про арифметичний метод контролю розрахунків з оплати праці, 
який перевіряє утримані суми, порівнюючи їх з нормами чинного законодавства. 

 Висновки. Контроль на підприємстві є важливою ланкою при організації 
обліку розрахунків з оплати праці. Він є також невід`ємною  частиною при 
управлінні підприємством.  Від дозволяє усунути виявлені проблеми. При його 
правильній організації підвищується ймовірність недопускання подібних помилок у 
майбутньому.  

Наведені у статті етапи спонукають до послідовності дій та не допускають їх 
повторення при проведення контролю.  

Представленні методичні прийоми контролю розрахунків по оплаті праці 
працівникам дозволяють суб`єктам господарювання обирати собі ту, яка більш 
підходить для їхньої господарської діяльності. 
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ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИДАМИ В 
СИСТЕМІ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
Висвітлено наявні проблеми та завдання, що стосуються групування витрат 

на виробництво продукції в обліку та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. 
Досліджено групування виробничих витрат за елементами і калькуляційними 
статтями. Розроблено пропозиції щодо можливості використання рахунків класу 
8 «Витрати за елементами» для організації обліку витрат на підприємствах. 

Ключові слова: виробництво, витрати, групування, калькуляційні статті, 
структура витрат  

 

Постановка проблеми. Підприємства, які користуються господарською 
самостійністю і працюють за принципами ринкової економіки, повинні мати чітке 
уявлення про окупність різних видів готової продукції, ефективність кожного 
рішення, що приймається, їх вплив на фінансові результати і величину виробничих 
витрат. При цьому основним змістом витрат на виробництво в економічному плані 
є те, що вони відображають використання через процес виробництва належних 
підприємству трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Без відповідних витрат 
немислимий сам процес виробництва, тому вони є об‗єктивною необхідністю, не 
залежною від волі і бажання людей. Разом з тим облік цих витрат, які є атрибутом 
суспільного процесу виробництва, конкретним проявом витрачання наявних 
ресурсів, обумовлений об‗єктивною необхідністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Удосконалення обліку витрат  і 
калькулювання собівартості продукції постійно знаходиться в центрі уваги 
наукових досліджень. Різні аспекти проблеми класифікації витрат для потреб 
управління знайшли відображення в роботах провідних вчених економістів 
України: Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, В.В. Сопка, Н.І. Дорош, Г.Г. Кірейцева, Ю.А. 
Кузьмінського, М.В. Кужельного, В.Г. Швеця, В.О. Шевчука та інших. Протягом 
багатьох років одним із дискусійних питань науковців є визначення елементів 
витрат і калькуляційних статей.  

Мета дослідження є визначення місця групування витрат на виробництво в 
системі обліку для управління виробничою собівартістю продукції підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Витрати виробництва складаються із великої 
кількості економічних елементів і компонентів, різних за складом і за джерелами їх 
відшкодування, але в загальній сукупності об‗єктивно необхідних, які дають уяву 
про рівень виробництва, його позитивних і негативних тенденціях.  

Витрати виробництва передбачені не тільки на виробництво продукції, але й 
для забезпечення інших процесів, які непрямо впливають на ефективність самого 
виробництва, а також зовсім не пов‗язаних з ним і направлені на здійснення 
різноманітних заходів.  

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції не можна зводити до 
простої реєстрації фактів і арифметичного обчислення витрат підприємства на 
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виробництво того чи іншого виробу. Їх доцільно органічно пов‗язувати з 
плануванням і аналізом витрат. При цьому основна мета класифікації витрат - 

виявити і теоретично обґрунтувати існуючі ознаки витрат підприємства, визначити 
доцільність їх  практичного використання. Особливо важливо виділити витрати, які 
відносяться до виробничого процесу і які до нього не відносяться.  

У відповідності з міжнародними стандартами обліку в країнах з розвинутою 
економікою застосовуються різні варіанти класифікації витрат в залежності від 
цільової установки, направлення обліку витрат на виробництво. Таких основних 
варіантів три: групування виробничих витрат для визначення собівартості 
виготовленої продукції і одержаного прибутку; для прийняття управлінського 
рішення і планування; для здійснення процесу контролю і регулювання.  

Для визначення собівартості продукції і одержаного прибутку витрати 
групуються за статтями і елементами стосовно до відповідного методу обліку 
витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Питому вагу 
окремих економічних елементів витрат на прикладі ДП «Словечанське лісове 
господарство» наведемо в табл. 1.  

Таблиця 1  
Структура операційних витрат ДП «Словечанське лісове господарство» за 

економічними елементами, % 

№ 
п/п Елементи витрат 

Роки Структурні 
зрушення 2017 р 

до 2015 р., +,-  2015 2016 2017 

1 Матеріальні витрати 42,3 38,1 40,6 -1,7 

2 Витрати на оплату праці 28,9 30,8 30,1 1,2 

3 Відрахування на соціальні заходи 10,7 6,6 6,0 -4,7 

4 Амортизація 1,7 2,1 2,3 0,6 

5 Інші операційні витрати 16,4 22,4 21,0 4,6 

6 Разом 100,0 100,0 100,0 0,0 

Облікове забезпечення формування витрат за елементами може здійснюватись 
шляхом ведення бухгалтерських рахунків класу 8 «Витрати за елементами» 
(табл. 2). 

Групування виробничих витрат за економічними елементами визначає потребу 
підприємства в матеріалах, трудових і фінансових ресурсах, потрібних для 
виконання обсягу виробництва і реалізації продукції. Важливість цього групування 
полягає в здійсненні контролю за виконанням кошторису витрат на виробництво. 
При цьому, кошторис виробничих витрат за елементами тісно пов‗язується з 
іншими розділами бізнес-плану підприємства. Так, загальна сума матеріальних 
витрат за кошторисом повинна відповідати балансу потреби матеріалів, загальна 
сума заробітної плати за кошторисом – фонду оплати праці в плані по праці.  

Облік витрат за економічними елементами показує, які і скільки коштів було 
витрачено на всю виробничо-господарську діяльність, незалежно від їх призначення 
і направлення.  

Групування витрат за економічними елементами ґрунтується на принципі їх 
участі в створенні вартості продукту. В цьому зв‗язку виділяються елементи витрат 
уречевленої праці і витрат живої праці. До першої групи належать витрати 
предметів праці і вартість зносу основних засобів, визначену розміром амортизації 
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основних засобів та нематеріальних активів, до другої - витрати на оплату праці 
(заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи).  

Таблиця 2 

Характеристика бухгалтерських рахунків для формування витрат за 
елементами 

Бухгалтерські рахунки витрат 
за елементами Класифікаційні групи витрат 

номер назва 

80 
Матеріальні 

витрати 

Витрати сировини й матеріалів 

Витрати купівельних напівфабрикатів та 
комплектуючих виробів 

Витрати палива й енергії 
Витрати тари й тарних матеріалів 

Витрати будівельних матеріалів 

Витрати запасних частин 

Витрати матеріалів сільськогосподарського 
призначення 

Витрати товарів 

Інші матеріальні витрати 

81 
Витрати на оплату 

праці 

Виплати за окладами й тарифами 

Премії та заохочення 

Компенсаційні виплати 

Оплата відпусток 

Оплата іншого невідпрацьованого часу 

Інші витрати на оплату праці 

82 
Відрахування на 
соціальні заходи 

Відрахування на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування 

Відрахування на індивідуальне страхування 

83 Амортизація 

Амортизація основних засобів 

Амортизація інших необоротних матеріальних 
активів 

Амортизація нематеріальних активів 

84 
Інші операційні 

витрати 

 

 

Однак класифікація за економічними елементами не задовільняє потреби 
підприємства в інформації за місцем виникнення витрат, за видами продукції, робіт 
і послуг, груп однорідних виробів, а також при здійсненні контролю за 
раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.  

Класифікація витрат за економічними елементами показує, які і скільки коштів 
було витрачено на виробництво продукції в цілому по підприємству. Дані цього 
групування використовують для обґрунтованого планування собівартості і 
встановлення факторів її зниження, для нормування оборотних засобів і визначення 
сукупного суспільного продукту і національного доходу. Одночасно для організації 
контролю за доцільністю тих чи інших витрат, місцями їх виникнення і для 
визначення собівартості окремих видів продукції необхідно знати цільове 
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призначення витрат. З цією метою використовується групування витрат за 
калькуляційними статтями і поділ витрат на основні і накладні. Відповідно до 
пункту 11 П(С)БО 16 «Витрати» перелік і склад статей калькулювання виробничої 
собівартості продукції (робіт і послуг) установлюється підприємством самостійно. 

Для організації виробничої діяльності на ДП «Словечанське лісове 
господарство» доцільно використовувати з метою побудови ефективної системи 
управління наступний перелік калькуляційних статей витрат:  

1) Сировина і матеріали. 
2) Купівельні матеріали, напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і 

послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій. 
3) Паливо й енергія на технологічні цілі. 
4) Зворотні відходи (вираховуються). 
5) Основна заробітна плата. 
6) Додаткова заробітна плата. 
7) Відрахування на соціальні заходи. 
8) Витрати на утримання та експлуатацію устаткування. 
9) Витрати допоміжних виробництв. 
10) Інші виробничі витрати. 
11) Загальновиробничі витрати. 
12) Супутня продукція (вираховується). 
Висновки. Таким чином, основним призначенням групування витрат за 

елементами і статтями є здійснення контролю за економічним використанням 
різних видів ресурсів з метою зростання прибутковості господарської діяльності. 
Досягти цього можливо за допомогою чітко налагодженої системи обліку витрат. 
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ І ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
 

Розглянуто теоретичні основи аналізу та оцінки стану і використання 
основних засобів лісогосподарських підприємств. Проаналізовано основні показники 
формування та використання основних засобів на підприємстві. Запропоновано 
шляхи підвищення ефективності використання основних засобів на 
лісогосподарському підприємстві. 

Ключові слова: основні засоби, ефективність, знос, оцінка, фондовіддача, 
фондомісткість 

 

Постановка проблеми. Основні засоби як головний елемент матеріально-

технічної бази підприємства повинні використовуватися раціонально й ефективно, 
що багато в чому залежить від своєчасності одержання надійної і якомога повнішої 
аналітичної та обліково-економічної інформації. У цьому зв'язку зростає роль 
об‘єктивного і достовірного аналізу ефективності використання підприємством 
основних засобів, аби на цій основі можна було запропонувати шляхи 
вдосконалення управління ними. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у розробку 
теоретичних основ, використання основних засобів та управління ними внесли такі 
вчені-економісти, як Васильок Л.І., Герун М. І., Підлісецький Г. М. Поддєрьогін А. 
М., Яшан Ю.В, Гетьман О.О., Шаповал В.М., Цал-Цалко Ю.С. та ін. Отримані ними 
результати теоретичних і практичних розробок мають велике значення для розвитку 
та удосконалення вітчизняної теорії аналізу основних засобів. 

Метою статті є обґрунтування шляхів покращення використання основних 
засобів підприємства, що випливають з аналізу основних показників його 
фінансово-господарської діяльності. 

Виклад основного матеріалу. З погляду економічної категорії, основні 
засоби – це частина постійного виробничого капіталу, яка виступає у формі засобів 
праці та поступово, протягом багатьох виробничих циклів, переносить свою 
вартість на виготовлений продукт. За П(С)БО 7 «Основні засоби» 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 строк  корисного використання (експлуатації) яких більше 
одного  року  (або операційного  циклу, якщо він довший за  рік).  

Економічні процеси ефективного використання та відтворення основних 
засобів потребують застосування різних методик сучасного економічного і 
статистичного аналізу: 

 абстрактно-логічного (при здійсненні теоретичних узагальнень, розробці 
моделей економічного механізму ефективності використання основних засобів); 
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 статистико-економічного; 
 розрахунково-конструктивного; 
 графічного (при зображенні взаємозв‘язків та розвитку окремих процесів 

та інструментів економічного механізму ефективності використання і відновлення 
основних засобів); 

 економіко-математичного з використанням ПЕОМ і програми Microsoft 
Excel; 

 експериментального. 
Методика аналізу ефективності використання основних засобів, їх 

експлуатації та оновлення має враховувати ряд положень, а саме те. що: 
 функціональна корисність основних засобів зберігається протягом ряду 

років, тому витрати по їхньому придбанню й експлуатації розподілені в часі; 
 момент фізичної заміни (відновлення) основних засобів не збігається з 

моментом їхнього вартісного заміщення, у результаті чого можуть виникнути 
втрати і збитки, що занижують фінансові результати діяльності підприємства; 

 ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному в 
залежності від їхнього виду, приналежності, характеру участі у виробничому 
процесі, а також призначення. 

Для забезпечення відтворення основних виробничих засобів важливе 
значення має вивчення їхнього стану та використання, що є важливим фактором 
підвищення ефективної діяльності підприємства. 

Показники стану й ефективності використання основних засобів можна 
об'єднати в три групи, які характеризують : 

1) забезпечення підприємства основними засобами; 
2) стан основних засобів; 
3) ефективність використання основних засобів. 
До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними 

засобами, належать: первісна вартість основних засобів, фондозабезпеченість, 
фондомісткість, фондоозброєність. 

Фондозабезпеченість характеризує наявність основних засобів за їх 
первісною вартістю в розрахунку на 100 га земель лісового фонду 
лісогосподарського підприємства. 

Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей показник дає 
можливість визначити вартість основних засобів на одну гривню виробленої 
продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними засобами. За 
нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а 
фондомісткість – до зменшення. 

Забезпеченість підприємства основними виробничими засобами 
визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення 
вартості основних виробничих засобів до чисельності працівників підприємства. 
Збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором.  

До показників, які характеризують ефективність використання основних 
засобів, належать: фондовіддача, прибутковість основних засобів, як сума прибутку 
на одну гривню основних засобів. Найбільш загальним показником, який 
характеризує ефективність використання основних засобів, є фондовіддача. 
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Стан основних засобів характеризують через такі коефіцієнти: зносу основних 
засобів; придатності; оновлення; вибуття (приросту) основних засобів [1]. 

До узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів 
належать [1]:  

1. Продуктивність використання основних засобів – характеризує обсяги 
господарської діяльності на 1 грн. перенесеної їх вартості (амортизації) на витрати, 
пов‘язані із створенням об‘єктів господарювання. Збільшення цього показника в 
динаміці свідчить про можливість поліпшення фінансового стану підприємства. 

2. Амортизаційне навантаження на господарську діяльність – показує рівень 
перенесеної вартості основних засобів (амортизації) на 1 грн. обсягів господарської 
діяльності. Поліпшення фінансового стану відбувається, якщо величина цього 
показника зменшується. 

3. Окупність фінансових ресурсів, розміщених в основних засобах, показує 
протягом якого періоду за рахунок чистого прибутку і амортизації можна здійснити 
формування аналогічної суми фінансових ресурсів. 

4. Співвідношення темпів приросту результативних показників господарської 
діяльності і основних засобів – визначається за чистим доходом, доданою вартістю і 
чистим прибутком і, за умови його величини більше 1,0 , свідчить про поліпшення 
фінансового стану підприємства. 

5. Прибутковість основних засобів – відношення чистого прибутку до 
середньорічної первісної вартості основних засобів. Збільшення цього показника 
свідчить про поліпшення ефективності використання фінансових ресурсів, 
розміщених в основних засобах. 

Рівень прибутковості основних засобів можна визначити через взаємозв‘язок 
показників:  

,
ЧД
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ОГ
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де ЧП – чистий прибуток; СЗ – середньорічна вартість основних засобів; ОГ – обсяг 
господарської діяльності за величиною створених об‘єктів підприємництва; ЧД – чистий 
дохід за величиною реалізованих об‘єктів господарської діяльності. 

Показник показує скільки чистого прибутку створює власнику кожна гривня 
фінансових ресурсів, розміщена в основних засобах. 

Для характеристики ступеня завантаження основних засобів аналізують 
коефіцієнти, що дозволяють здійснити оцінку: 

 екстенсивного використання – як співвідношення фактичного і 
нормативного (можливого) часу використання основних засобів; 

 інтенсивного використання – як співвідношення фактичного і нормативного 
(можливого) обсягу створених об‘єктів діяльності (у вартісному або натуральному 
виразі) за одиницю часу; 

 комплексного (інтегрального) використання, як добуток коефіцієнтів 
екстенсивного та інтенсивного використання.  

Підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві 
можливе різними шляхами, зокрема: 

1) шляхом технічного вдосконалення засобів праці, яке передбачає: 
– технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації та впровадження 

гнучких виробничих систем; 
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– заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання; 
– механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв; 
– розвиток винахідництва та раціоналізаторства. 
2) через збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок: 
– ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг, реалізація 

тощо); 
– скорочення строків ремонту обладнання; 
– зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін. 
3) шляхом покращення організації та управління виробництвом, а саме: 
– прискорення досягнення проектної продуктивності введених в експлуатацію 

основних фондів; 
– впровадження наукової організації праці та виробництва; 
– покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами; 
– вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп‘ютерної 

техніки; 
– розвиток матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє підвищенню 

ефективності виробництва [2]. 
Висновки. Основні засоби – це частина постійних активів підприємства, яка 

виступає у формі засобів праці та поступово, протягом багатьох виробничих циклів, 
переносить свою вартість на виготовлений продукт. Необхідною умовою 
раціональної організації обліку основних засобів є їх класифікація – визначення 
різних груп основних засобів та їх об‘єднання за спільними функціями у 
виробничому процесі. Це, зокрема, має домінуюче значення для організації 
бухгалтерського обліку. Щоб використання основних засобів було справді 
економічно вигідним та ефективним, необхідно стежити за його технічним станом; 
своєчасно здійснювати ремонти; підвищувати продуктивність; формувати 
інноваційні об‘єкти; своєчасно здійснювати оновлення. 
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СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО  

АУДИТУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ   
 

(Представлено к. е. н., доц. Савченко Н.М.) 
 

Дослідження присвячено визначенню сутності та видів внутрішнього 
аудиту бюджетних установ. Розглянуто виникнення та розвиток внутрішнього 
державного аудиту в Україні. Ідентифіковано види внутрішнього державного 
аудиту: аудит ефективності, фінансовий аудит, аудит відповідності. 
Встановлено відмінності між національними і міжнародними стандартами 
внутрішнього аудиту. Встановлено необхідність уніфікації понять в сфері 
внутрішнього державного аудиту. 

Ключові слова: бюджетна установа, внутрішній аудит, аудит 
ефективності, аудит відповідності, фінансовий аудит, стандарти внутрішнього 
аудиту.   
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах для забезпечення належного 
управління державними фінансами вже не достатньо лише дотримуватися законів, 
необхідно досягати цілі у найбільш економний, ефективний та результативний 
спосіб. Це вимагає функціонування дієвої системи державного контролю. 

Варто зазначити, що починаючи з 2005 року в Україні відбувається реформа 
системи державного внутрішнього фінансового контролю. Зокрема, ухвалено 
Концепцію розвитку державного внутрішнього фінансового контролю; внесено 
зміни до Бюджетного кодексу України щодо базових засад організації та здійснення 

внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту; прийнято Стандарти 
внутрішнього аудиту, Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту 
тощо. 

Логічним продовженням стало ухвалення на початку 2017 року Стратегії 
реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, яка, 
поміж іншим, передбачає підвищення рівня управлінської підзвітності та 
ефективності внутрішнього контролю та аудиту в органах влади на центральному та 
місцевому рівнях. Протягом останнього десятиріччя відбувається доволі успішна 
співпраця державних органів України з міжнародними інституціями, що 
допомагають реформувати сектор загального державного управління (проекти 
Twinning, SIGMA, GIZ). В рамках цих програм експертами підготовлено коментарі 
та рекомендації щодо управління державними фінансами, включаючи бюджетну 
політику, фінансовий менеджмент і контроль, внутрішній і зовнішній аудит, 
державні закупівлі та адміністративні послуги. 

Крім того, розроблені та доступні на офіційному сайті Державної служби 
аудиту України методичні посібники з питань внутрішнього аудиту. 

Отже, на сьогодні в Україні існує всебічна підтримка розвитку внутрішнього 
державного аудиту як з боку іноземних донорів, так і з боку законодавців. Однак,на 
жаль, як засвідчують дослідження внутрішній державний аудит в Україні 

https://lb.ua/blog/yulia_slobodianyk/311403_plyusi_i_minusi_novogo_zakonu_ukraini.html
https://lb.ua/blog/yulia_slobodianyk/311403_plyusi_i_minusi_novogo_zakonu_ukraini.html
https://lb.ua/economics/2018/01/03/386331_banki_mvf_rost_ukrainskoy.html
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функціонує малоефективно. Наразі відчутним є нерозуміння сутності та завдань 
внутрішнього аудиту.  

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням побудови сучасної 
ефективної системи контролю, удосконалення методики проведення контрольних 
заходів, застосування новітніх прийомів контролю присвятили свої праці такі 
вітчизняні науковці і практики, як: С. В. Бардаш, М. І. Бондар, С. Ф. Голов, В. В. 
Головач, Г. М. Давидов, Н. І. Дорош, І. К. Дрозд, С. Я. Зубілевич, С. В. Івахненков, 
С. О. Левицька, В. Ф. Максімова, О. А. Петрик та ін.  

Разом з тим, на сьогоднішній день у вітчизняній теорії та практиці 
малодослідженими є питання організації державного аудиту. 

Метою статті є вивчення та встановлення ключових відмінностей щодо 
сутності внутрішнього державного аудиту та його видів за національними та 
міжнародними стандартами.  

Виклад основного матеріалу. Контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного 
управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного 
процесу. Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують 
внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у 
бюджетних установах. 

Визначення внутрішнього аудиту закладає основоположну мету, характер і 
масштаби внутрішнього аудиту. 

Внутрішній аудит - це діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в 
бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання 
фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання 
бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності 
бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення 
внутрішнього контролю [1]. 

Національні стандарти внутрішнього аудиту визначають три напрями 
внутрішнього аудиту [2]:  

 аудит ефективності - оцінка діяльності установи щодо ефективності 
функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення 
цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і 
виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання 
адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, 
визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на 
виконання функцій і завдань установи; 

 фінансовий аудит - оцінка діяльності установи щодо законності та 
достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення 
бухгалтерського обліку; 

 аудит відповідності - оцінка діяльності установи щодо дотримання актів 
законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, 
інформації та управління державним майном. 

Міжнародний інститут внутрішніх аудиторів дає наступне визначення 
внутрішнього аудиту: це незалежна, об‘єктивна діяльність з надання впевненості та 
консультаційних послуг, що має приносити користь організації та покращувати її 
діяльність. Внутрішній аудит допомагає організації досягати поставлених цілей за 
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допомогою системного, упорядкованого підходу до оцінки і підвищення 
ефективності процесів управління ризиками, контролю, і корпоративного 
управління [3]. 

Міжнародними стандартами внутрішнього аудиту (ІІА) [4] окремих 
напрямів внутрішнього аудиту не передбачено. 

В той же час аудиторська функція у країнах ЄС покриває дещо ширший 
спектр напрямів проведення внутрішніх аудитів та його форм. У кожній окремій 
країні особливості реалізації функції внутрішнього аудиту, зокрема застосування 
напрямів внутрішнього аудиту, дуже тісно взаємопов‘язані з особливостями систем 
адміністративного устрою, державного управління та контролю, а також із 
викликами подій у державному секторі. 

У низці країн ЄС три вищезазначені напрями додатково 
розмежовано/поглиблено відповідно до специфіки їх фокусування, а також 

доповнено новими напрями внутрішнього аудиту. Наприклад, у деяких 
європейських країнах як окремий напрям визначено аудит ІТ-систем, а в рамках 
аудиту ефективності окремо деталізовано такі «піднапрями» як операційний 
аудит/аудит систем (спрямований на оцінку якості процедур внутрішнього 
контролю в середині операційних процесів) або адміністративний аудит (у фокусі 
якого ефективність управлінських рішень, досягнення цілей установи та ризики, що 
негативно впливають на виконання функцій і завдань установи). 

Стандартами аудиту INTOSAI визначено, що державний аудит складається з 
двох основних видів – фінансового аудиту відповідності та правильності (regularity 

audit), в рамках якого передбачено серед інших і функції аудиту відповідності, та 
аудиту ефективності (performance audit), який зосереджується на трьох принципах: 
економічності (economy) – мінімізації ресурсів для досягнення визначених цілей; 
ефективності (efficiency) – отриманні найбільшого ефекту з точки зору кількості та 
якості продукту у співвідношенні із затратами на його виробництво; 
результативності (effective) – ступеню досягненню мети в контексті суспільної 
проблеми (потреби суспільства). Зазначені принципи є основою для здійснення 
аудитів ефективності (Модель трьох «Е»). 

В цілому у міжнародній практиці напрями, за якими здійснюються 
внутрішні аудити, не мають чіткого розмежування. Багато питань внутрішнього 
аудиту мають елементи, які можуть охоплюватися різними напрямами внутрішніх 
аудитів. У Нідерландах аудиторські групи працюють у командах із числа фахівців з 
операційного аудиту (один з «піднапрямів» аудиту ефективності), ІТ-аудиту і 
фінансового аудиту для надання відповіді на питання аудиту з різних точок зору. У 
Португалії внутрішні аудитори проводять аудит відповідності, аудит систем, аудит 
ефективності та ІТаудит. Внутрішні аудитори Великобританії здійснюють аудит 
відповідності, ІТ-аудит, фінансовий аудит, аудит ефективності та оцінку програм. А 
у Польщі внутрішні аудитори мають право проводити фінансовий аудит, аудит 
ефективності та аудит відповідності [5]. 

Висновки. Незважаючи на трансформацію вітчизняної системи фінансового 
контролю, продовжується використання та ототожнення понятть ―фінансовий 
контроль‖, ―державний фінансовий контроль‖, ―контроль державних фінансів‖. 
Введення в обіг поняття державного аудиту вимагає чіткого розмежування та 
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упорядкування використовуваної термінології, з урахуванням основних функцій і 
задач державного аудиту. 

Проведенні дослідження сутності, змісту та видів державного аудиту за 
національними та міжнародними стандартами дозволило зробити висновки щодо їх 
невідповідності. В зв‘язку з цим, подальші дослідження повинні бути спрямовані на 
розгляд питань щодо їх уніфікації. 
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У 
ФГ «АГРІСЕМ» 

 

(Представлено к.е.н., доц. Киян А.В.) 
У статті розглянуті основні складові елементи системи 

внутрішньогосподарського контролю. Визначено джерела інформації формування 
витрат виробництва та основні методичні прийоми контролю. Сформовані етапи 
внутрішньгосподарського контролю виробничих витрат галузі рослинництва у 
ФГ «Агрісем». 

Ключові слова: витрати виробництва, рослинництво, фермерське 
господарство, внутрішньгосподарський контроль, управління  

 

Постановка проблеми. Рослинництво як галузь народного господарства 
характеризується низкою особливостей: вплив природних і соціальних факторів. 
Земля й рослини є не лише засобом, але й предметами праці. На процес 
виробництва в сільському господарстві впливають також і погодні умови. Ці 
особливості необхідно враховувати під час організації бухгалтерського обліку. 
Такою особливістю є те, що земля – один із основних засобів виробництва, тоді як у 
промисловості вона – лише територія, місце, на якому розташоване господарство. 

На відміну від інших засобів, які в процесі виробництва поступово зношуються, 
внаслідок чого їх через певний проміжок часу необхідно замінювати новими, земля 
є незмінним засобом виробництва. За раціонального використання вона не тільки не 
зношується, а навпаки – підвищує свою родючість. Виробничий цикл у 
рослинництві триває значний час: до одного року (кукурудза, зернові культури 
тощо); кілька років (вирощування багаторічних насаджень) [3]. 

Головне призначення обліку витрат на виробництво полягає в контролі за 
виробничою діяльністю й управлінні витратами на її здійснення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку і контролю витрат 
на виробництво продукції в сільськогосподарських підприємствах та фермерських 
господарствах досліджувалися багатьма провідними науковцями з бухгалтерського 
обліку та контролю: Н.С. Андрющенко [1], Ю.В. Золотницька [2], А. Собченко [3], 

М.В. Кравченко та ін. Отже, питання обліку та контролю витрат на виробництво 
продукції є досить актуальним в Україні, воно має велике значення для становлення 
і нормального функціонування національної економіки. 

Метою статті є розкриття основних методологічних аспектів 
внутрішньогосподарського контролю та управління витратами та їх застосування на 
прикладі фермерського господарства «Агрісем». 

Викладення основного матеріалу. У сучасних умовах динамічного розвитку 
економічних процесів успішна робота кожного господарства багато в чому 
залежить від аналітичної та оперативної інформації, яка характеризує реальний стан 
фінансово-господарських процесів. Одним із найважливіших розділів даної системи 
є облік і контроль витрат на виробництво продукції, якому зазвичай приділяється 
особлива увага. 



85 

 

Облік і контроль витрат на виробництво продукції – це сукупність облікових 
та аналітичних процесів, які тісно пов'язані один з одним. Це і нормування витрат, і 
фактичний облік, прогноз і планування, і виявлення резервів зниження собівартості, 
і безпосередньо контроль над формуванням вартості продукції на різних етапах її 
виробництва [1]. 

У фермерських господарствах внутрішньогосподарський контроль за 
витратами здійснюють за видами виробництв, видами та групами культур і тварин, 
видами сільськогосподарських робіт та технологічних процесів, видами діяльності, 
центрами витрат і місцями їхнього виникнення, а також за витратами капітального 
характеру. 

Складовими елементами системи внутрішньогосподарського контролю є: 
об‘єкти, суб‘єкти, методи та інформаційне середовище. За умови, якщо об‘єктом 
внутрішньгосподарського контролю є витрати, то суб‘єктами контролю – керівники 
всіх ланок управління за принципом "зверху-вниз" [2]. Контроль за витратами не є 
винятком, тому доцільно, щоб суб‘єктами внутрішнього контролю за такими 
операціями були керівник, ревізійна комісія, головний бухгалтер, фінансовий 
аналітик, інвентаризаційна комісія.  

Носіями інформації щодо витрат є калькуляції, кошториси прямих та 
непрямих витрат, матеріали з визнання витрат, розрахунки розподілу непрямих 
витрат, облікова політика, оборотно-сальдові відомості, бюджети витрат, фінансова 
та податкова звітність.  

Основним методичними прийомами, які можуть бути застосовані з метою 
контролю витрат є: аудит витрат з використанням методу порівняння їх фактичних 
величин з нормативними (базовими) значеннями, інвентаризація оборотних активів 
та аналіз методів їх списання, прогнозування (бюджетування) витрат, співставлення 
рівня витрат (собівартості) із середніми показниками по галузі та у конкурентів. 

У кожного суб‘єкта господарювання, в тому числі і у ФГ «Агрісем, в процесі 
господарської діяльності утворюється системний підхід до організації та 
проведення внутрішнього контролю.  

Схематично етапи внутрішньгосподарського контролю виробничих витрат 
галузі рослинництва у ФГ «Агрісем» можна зобразити наступним чином (рис. 1).  

Процес контролю виробничих витрат розпочинається з моменту їх 
нормування. Для галузі рослинництва, характерною є наявність технологічних карт 
по вирощуванню продукції сільськогосподарського виробництва. На підставі 
технологічних карт складаються кошториси витрат з врахуванням різних схем 
посадок, типів ґрунтів, рівня забезпеченості спеціальною технікою, програмованої 
урожайності. Однак, для нормування витрат кожне господарство повинне врахувати 
також й власні матеріальні та грошові ресурси та можливості альтернативної заміни 
у разі їх недостатньої кількості. 

На другому етапі слід встановити персональну відповідальність менеджерів 
всіх рівнів за понаднормове витрачання ресурсів, а також забезпечити моральне та 
матеріальне стимулювання виконавців за економію ресурсів. Реалізація вказаних 
заходів повинна здійснюватися відповідності якісним параметрам продукції 
сільськогосподарського виробництва. 

На третьому етапі контролю виробничих витрат, слід забезпечити виконання 
норм Наказу про облікову політику, який би враховував: 
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Рис. 1. Етапи внутрішньгосподарського контролю виробничих витрат 
продукції рослинництва в ФГ «Агрісем» 

 

- визначення бази розподілу накладних витрат; 
- обґрунтування методів списання запасів 

- вибір методів нарахування амортизації; 
- поглиблення аналітики обліку витрат за допомогою відкриття рахунків 

третього та четвертого порядків; 
- розробку форм управлінської звітності. 
Четвертий етап внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат 

забезпечить дотримання процедури визнання витрат у відповідності до чинних 
нормативних документів. Поетапне виконання зазначених заходів дозволить 
використати існуючи методичні прийоми контролю з метою ефективного та 
оперативного управління виробничими витратами. 

Важливо зазначити, що основними напрямами вдосконалення організації 
контролю при веденні обліку витрат на виробництво продукції у ФГ «Агрісем» є 
такі: 

 поліпшення якості законодавчо-нормативного відображення в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації стосовно зобов'язань, що 
забезпечить правильне ведення обліку; 
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 використання сучасних інформаційних систем, що забезпечить порядок 
документування облікової інформації, підвищить вірогідність та оперативність 
одержуваної первинної документації, знизить трудомісткість документування і 
підготовки первинної облікової інформації; 

 система підготовки, підвищення кваліфікації й удосконалення професійних 
якостей облікового персоналу для більш якісного та ефективного забезпечення 
внутрішнього контролю в господарстві; 

 створення інформаційних інститутів контролю для забезпечення 
оперативних контактів між державними органами і суб'єктом господарювання. 

Висновки. За умов сучасної економіки організація внутрішньогосподарського 
контролю є об‘єктивною необхідністю, тому що ведення внутрішнього контролю є 
однією з основних умов, завдяки якої стає можливим прийняття правильних 
управлінських рішень. Проводячи внутрішній контроль витрат на виробництво, 
необхідно переконатися в правильності організації бухгалтерського витрат на 
виробництво. Сформовані етапи внутрішньгосподарського контролю виробничих 
витрат продукції рослинництва дозволять використати існуючи методичні прийоми 
контролю з метою ефективного та оперативного управління виробничими 
витратами. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА РУХОМ 
ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
Проаналізовано проблемні питання щодо організації та ведення внутрішнього 

контролю за рухом товарів. Сформовано передумови організації внутрішнього 
контролю руху товарів. Надано пропозиції з визначення послідовності дій 
внутрішнього контролю під час перевірки операцій з товарами.  

Ключові слова: внутрішній контроль, товари, торговельна діяльність, облік, 
перевірка  

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку економіки керівна 
ланка підприємства потребує не лише достовірної та своєчасної інформації про стан 
її активів, а також виникає необхідність в організації налагодженої системи їх 
збереження. Враховуючи сучасні умови ведення підприємницької діяльності, саме 
контроль посідає особливе місце в проведенні заходів, які сприяють збереженню 
майна власника, як заінтересованої в цьому особи та дозволяє виявити можливі 
відхилення в діяльності і вжити заходів щодо їх усунення. В умовах нестабільного 
економічного розвитку, а також невисокої соціальної забезпеченості населення саме 
торговельна діяльність займає особливу нішу в економіці країни. Розвиток цієї 
галузі обумовлений як економічними, так і соціальними змінами в економіці. Тому, 
на сьогодні, на торговельних підприємствах, істотної важливості набуває 
удосконалення організації внутрішнього контролю товарів, для чого необхідним є 
дослідження сутності та ефективного механізму його здійснення [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Методологічні аспекти 
внутрішньогосподарського контролю на підприємствах роздрібної торгівлі досить 
обмежено висвітлені у науковій літературі. Так, з цього питання можна виділити 
праці зарубіжних вчених Н.А. Жегалової "Оперативний облік та контроль: теорія і 
методика" (2009 р.) [2], В.Є. Керімова, Д.С. Аболенського, П.В. Селиванова 
"Бюджетування та внутрішньогосподарський контроль у торгівлі" (2007 р.) [3], у 
яких розглянуто авторські підходи до методологічних аспектів 
внутрішньогосподарського контролю на підприємствах роздрібної торгівлі, 
окреслено його специфічні принципи, об'єкти, суб'єкти. При цьому, 
безпосередньому формуванню логічної моделі процесу внутрішньогосподарського 
процесу та його особливостям (особливо, в умовах автоматизованого оброблення 
економічної інформації) приділено недостатньо уваги.  

Заслуговує на увагу і зарубіжна наукова розроблення Б.Н. Соколова та В.В. 
Рукіна "Система внутрішнього контролю: організація, методика, практика" (2007 р.) 
[4], де ґрунтовно викладені положення щодо методів, способів і прийомів 
внутрішньогосподарського контролю. Виходячи з окреслених положень, можна 
стверджувати – сьогодні не достатньо висвітленим є питання методологічних 
аспектів внутрішньогосподарського контролю товарів на підприємствах, що формує 
високу актуальність досліджень у визначеній площині. Також варто зазначити, що 
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існує проблема дослідження і самої категорії "внутрішньогосподарський контроль" 
як такої, що є найбільш дискусійною та не отримала достатнього висвітлення у 
чинних нормативно-правових актах, що регулюють сферу внутрішнього контролю 
вітчизняного підприємства. 

Метою статті є дослідження методологічних аспектів 
внутрішньогосподарського контролю товарів на підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Теоретичні дослідження економічних 
джерел інформації та практичного матеріалу дають змогу констатувати, що 
внутрішній контроль за рухом товарів і законності здійснення операцій з 
надходження та вибуття товарних запасів відіграє важливу роль в досягненні як 
стратегічних, так і оперативних цілей, які спрямовані на підвищення 
платоспроможності та ефективне управління підприємством. 

До основних завдань внутрішнього контролю за рухом товарів є такі: 
‒ визначення економічної доцільності та законності придбання товарів 

керівництвом підприємства; 
‒ визначення правильності віднесення витрат до складу первісної вартості 

товарів, що надійшли; 
‒ встановлення ефективності організації складського господарства, стану 

збереження товарів; 
‒ визначення вірності організації обліку придбання та реалізації товарів; 
‒ встановлення законності проведених операцій із товарними запасами; 
‒ оцінка системи внутрішнього контролю за надходженням, наявністю та 

рухом товарів; 
‒ визначення правильності синтетичного та аналітичного обліку операцій з 

товарами; 
‒ дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, 

пов‘язаних із товарами; 
‒ оцінка повноти та правильності відображення господарських 

операцій із товарними запасами в бухгалтерському обліку та звітності.  
Послідовність проведення контролю здебільшого залежить від 

поставлених завдань. Однак доцільно складати схему контролю, яка має 

передбачати такі складові:  
 перевірка дотримання договірної і платіжної дисципліни;  
 оцінка стану й ефективності  інвентаризаційної роботи на підприємстві;  
 перевірка правильності складання первинних бухгалтерських документів за 

напрямами надходження та вибуття товарних запасів; 
 встановлення правильності заповнення регістрів синтетичного обліку;  
 визначення правильності складання  бухгалтерських записів з відображення 

надходження і руху товарів;  
 перевірка правильності записів у формах фінансової звітності 

підприємства. 
Організація внутрішнього контролю залежить від специфіки підприємства, 

тому виділимо передумови організації внутрішнього контролю руху товарів 
(табл. 1). 

Контроль починають з перевірки первинних документів. При здійсненні 
контролю товарів доцільно застосовувати такі методичні прийоми: 



90 

 

Таблиця 1 

Передумови організації внутрішнього контролю руху товарів 

 №  
 з/п 

Складова Характеристика 

 1 

Надійність 

 Результати контролю повинні бути 
обґрунтованими та об‘єктивним для ефективного 
прийняття управлінських рішень 

 2 Застосування методичного 
інструментарію 

 Можливість застосування різних методів та 
прийомів контролю надасть змогу покращити 
його проведення 

 3 
 Внутрішня регламентація 

 Наявність внутрішньої регламентації щодо 
контролю сприятиме його правильній організації 

 4 Форма організації 
контролю 

 Залежно від способу організації контролю буде 
залежати специфіка його проведення 

 5 Зацікавленість 
керівництва в проведенні 
контрольних процедур 

 Зацікавленість керівництва в проведенні 
контролю та максимальній об‘єктивності його 
результатів 

 

‒ нормативна перевірка щодо відповідності правилам оформлення документів, 
як бухгалтерських, так і фінансових; 

‒ зустрічна перевірка у контрагентів з операцій у разі виникнення підозри на 
недостовірність, а також у разі виявлення відсутності окремих документів щодо 
надходження товарів; 

‒ арифметична перевірка на правильність установлення залишків, 
загальних оборотів по кожному документу. 

При здійсненні контролю перевіряється повнота та своєчасність 
оприбуткування товарів. При цьому визначеним терміном приймання товарів 
вважається момент їх одержання від постачальника чи зі складу транспортної 
організації або момент розпечатання опломбованих засобів та контейнерів. Також в 
ході перевірки звертається увага на додержання вимог приймання товарів щодо 
кількості та комплектності, тобто точну відповідність стандартам і технічним 
умовам. Якщо на підприємстві встановлюються випадки нестачі або псування 
товарів під  час їх надходження, то перевіряється наявність комерційного акта, який 
необхідний для пред‘явлення претензії постачальникам або транспортній 
організації. Далі перевіряється своєчасність пред‘явлення претензій винним 
підприємствам, а на їх основі аналізуються заходи, які були прийняті для 
урегулювання вказаних питань. 

В процесі контролю за рухом товарів особлива увага звертається на 
правильність визначення первісної вартості товарних запасів згідно з П(С)БО 9 
«Запаси». При цьому встановлюється відповідність собівартості придбаних товарів 
і величини транспортно-заготівельних витрат даним супровідних документів 

постачальника і складського обліку на підприємстві. 
Особлива увага має приділятися перевірці правильності синтетичного та 

аналітичного обліку операцій з товарами (зокрема, за напрямами надходження). 
При цьому джерелами інформації виступають дані первинного обліку та облікових 
регістрів, Головної книги і форм звітності. 
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При здійсненні контролю потрібно впевнитися у наявності на підприємстві  
товарів,  що не є його власністю,  але  знаходяться  на його території. За вказаними 
товарними запасами перевіряється організація їх обліку на  позабалансовому  
рахунку  02  «Активи на відповідальному зберіганні», субрахунку 023 «Матеріальні 
цінності на відповідальному зберіганні». Далі встановлюється наявність на 
підприємстві випадків товарних втрат, які можуть бути як в межах норм природного 
убутку, так і понад них. Кожний такий випадок перевіряється окремо за даними 
супровідних документів, складених актів і бухгалтерських записів по субрахунку 374 
«Розрахунки по претензіях». 

Закінчується контроль за  операціями з  надходженням товарів зіставленням 

даних у первинних документах з даними Головної книги і Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) підприємства. 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що 
чітко налагоджений внутрішній контроль товарів на всіх етапах їх руху у системі 
управління забезпечує безперервність реалізації товарів і задоволення попиту 
покупців, виявлення та використання внутрішніх резервів зниження витрат обігу, а 
також запобігає зловживанням і перевитратам. 
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