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щоб запобігати як надлишку тимчасово вільних грошових коштів, так і їх дефіциту 
(касового розриву). 

3. Бюджет балансу – є прогнозним балансовим звітом, формує майбутню 
структуру активів і пасивів підприємства та виступає контрольним інструментом усіх інших 
бюджетів [2]. 

Отже, процес розробки бюджетів на підприємстві має бути чітко взаємопов’язаний зі 
стратегічними цілями, базуватися на аналізі альтернативних варіантів рішень та передбачати 
можливості для гнучкого реагування на зміни й відхилення в ході виконання бюджету. 

Впровадження бюджетування на підприємствах усіх галузей економіки має ряд як 
позитивних, так і негативних сторін, див. табл. 1. 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки впровадження системи бюджетування на підприємстві 

Процес бюджетування 
Позитивні сторони Негативні сторони 

1. Скорочення непродуктивних витрат робочого часу 
економічних підрозділів. 
2. Прозорість і передбачуваність потоку грошових 
коштів. 
3. Можливість передбачити обсяги та структуру 
витрат. 
4. Більш точне планове значення розміру прибутку. 
5. Зниження ризиків використання вільних коштів. 
6. Оптимізація документообігу. 
7. Посилення комунікаційних зв’язків усіх 
структурних підрозділів.  

1. Містять чітку інформацію, проте не завжди 
вказують на причини відхилень фактичних показників 
від планових. 
2. На підприємстві повинна існувати система 
управлінського обліку, що реєструє факти 
господарської діяльності, необхідні для забезпечення 
процесу складання зведеного бюджету. 
3. Підприємство повинне мати у своєму 
розпорядженні відповідну методологічну і методичну 
базу для виконання зведеного бюджету, а працівники 
повинні бути досить кваліфікованими. 

Джерело: побудовано автором на основі даних наукової статті [3] 

 
Отже, бюджет слугує інструментом, що забезпечує оперативне управління діяльністю та 

дає змогу швидко реагувати на зміни як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі 
підприємства. Процес бюджетування – це не лише складання фінансових планів та 
бюджетів, а й планування майбутніх операцій, що дає можливість передбачити можливі 
проблеми в ході діяльності та шляхи найефективнішого їх вирішення. 
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Заробітна плата є не тільки джерелом, за рахунок якого забезпечується життєдіяльність 
працівників, а її зростання впливає на підвищення продуктивності праці та прибутків 
підприємства, а також допомагає здійснювати державі соціальну та регулюючу функції. 
Розмір заробітної плати є стимулом процесу виробництва. Якісний облік розрахунків за 
виплатами працівникам та методичні засади його удосконалення має важливе значення для 
визначення показників продуктивності праці та шляхів її підвищення. 

Облік розрахунків за виплатами працівникам є досить складною проблематикою 
відображення в бухгалтерському обліку, яка вимагає ретельного організаційного 
забезпечення. Питання розрахунків за виплатами працівникам у вигляді заробітної плати 
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регулюється нормативно-правовими актами та розглядається в працях провідних науковців, 
зокрема, Т.Ф. Плахтій, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, М.Ф. Огійчук та ін [1, с. 239 – 247]. 

В наш час значення обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами 
з оплати праці визначається рівнем відповідності та адекватності його складових потребам 
управління. Адже для ефективного управління підприємницькою діяльністю 
сільськогосподарських підприємств, крім облікової інформації та  фінансової звітності, 
необхідне створення внутрішньої облікової звітності, яка є більш важливою для цілей 
управління [2, с. 77 – 85]. 

Облікове забезпечення виплат працівникам регламентоване як міжнародними, так і 
національними стандартами бухгалтерського обліку. 

На міжнародному рівні облік та відображення у звітності виплат працівникам 
регулюється МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» («Employee Benefits»), МСБО (IFRS) 2 
«Виплати дольовими інструментами» та МСБО (IAS) 26 «Облік та звітність за програмами 
пенсійного забезпечення». 

У національній практиці порядок обліку виплат працівникам визначає П(С)БО 26 
«Виплати працівникам», що є похідним від норм П(С)БО 11 «Зобов’язання» та П(С)БО 13 
«Фінансові інструменти» (у частині зобов’язань щодо виплат інструментами власного 
капіталу підприємства). Окремі питання облікового забезпечення виплат працівникам 
визначаються нормами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 16 «Витрати», у 
яких виплати розглядаються як складові дебіторської заборгованості та елементи витрат 
підприємства [3]. 

Проаналізувавши основні вимоги з обліку виплат працівникам у МСБО (IAS) 19 
«Employee Benefits» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам», можемо узагальнити та 
порівняти в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Класифікація витрат, пов’язаних із виплатами 

працівникам у міжнародній та національній практиці 
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» 

1.Короткострокові виплати працівникам 
заробітна плата за окладами та тарифами зарплати робітникам та службовцям і внески на 

соціальне забезпечення 
інші нарахування з оплати праці короткострокові компенсації за час відсутності 

(оплачена щорічна відпустка та оплачена відпустка у 
зв’язку з хворобою) 

виплати за невідпрацьований час (щорічні 
відпустки та інший оплачуваний 
невідпрацьований час) 

участь у прибутку та премії 

2. Виплати по закінченні трудової діяльності 
різні види пенсійного забезпечення працівників 
(крім державного) 

пенсійне забезпечення 

 медичне обслуговування після закінчення трудової 
діяльності 

3. Інші довгострокові виплати 
інші довгострокові виплати працівникам (окрім 
виплат по закінченні трудової діяльності, виплат 
при звільненні та виплат інструментами власного 
капіталу підприємства) 

додаткова відпустка за вислугу років 

 оплачувана академічна відпустка 

 
виплати з нагоди ювілеїв та інші виплати за вислугу 
років 

 виплати у зв’язку із тривалою непрацездатністю 
 виплати частки прибутку та премії 
 відстрочені компенсації 

4. Виплати інструментами власного капіталу підприємства 
фінансові інструменти власного капіталу 
підприємства, емітовані підприємством, або сума 
зобов’язань працівнику, що залежить від 
майбутньої ціни фінансових інструментів 
власного капіталу, емітованих підприємством 

 

Джерело: узагальнено [4, 5, 3] 
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Отже, узагальнивши дані ПСБО 26 та МСБО 19 бачимо, що охоплюються усі сфери 
щодо регулювання виплат працівникам. Але, звертаємо увагу на те що, існують деякі 
відмінності між національними і міжнародними визначеннями виплат працівникам.  

На основі проведеного дослідження облікового забезпечення обґрунтована необхідність 
накопичення інформації про виплати працівникам на рахунках обліку за видами виплат та 
термінами їх здійснення у складі зобов’язань, соціальних виплат та витрат за елементами у 
розрізі трудових та цивільно-правових відносин. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на обґрунтування порядку визнання різних 
виплат працівникам, опрацьовування вітчизняними підприємствами страхових оцінок, 
розробку форм внутрішньої звітності щодо розрахунків з виплат працівникам.  
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ НА БОРОТЬБУ З ОФШОРАМИ 
 

Податкова система України на сьогодні недостатньо стабільна та недостатньо 
ефективна. Існування значної частки тіньової економіки, популяризація використання 
офшорних зон, зарплати у конвертах для кожного третього працюючого, «сірий» імпорт у 
розмірах близько 175 млрд. грн. щороку – це все лише частка проблем, які наразі існують у 
податковій політиці. Податковий контроль в Україні – це поширений інструмент 
державного регулювання, проте через складнощі безпосередньо в системі він 
перетворюється в неефективний захід. Збільшення податкових перевірок як один з пунктів 
плану Державної податкової служби України на 2019 рік не може вплинути на структурну 
перебудову всієї податкової системи.  

Національна податкова система зазвичай вміщується у терміні «flat rate», при тому що 
більшість європейських країн давно користуються прогресивними ставками при 
оподаткуванні. Вважається, що податкова реформа в Україні – це явище щорічне. Як 
правило, щоразу вона переслідується наступні цілі [1]: 

1. Максимізувати надходження до бюджету. 
2. Усунути діри у податковому законодавці. 
3. Зменшити податкове навантаження. 
Однак, перший та останній пункти стають несумісними за своїм характером при свій 

спробах влади реалізувати податкову реформу. Складність адміністрування та рівень ставок 
податків використовуються як якісні показники податкової системи не лише в Україні.  
Проте відповідно до досліджень аудиторських компаній з Великої четвірки та Світового 
банку саме українська податкова система залишається однією з найгірших систем за якістю, 


