Списання примусове (далі - примусове списання коштів) - списання коштів, що здійснюєгься стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.
Розділ V. Характеристика методів виявлення НФО та економічних злочинів
Тема 10. Організація об'єктивного відображення в обліку та результатів фінансово-господарської діяльності
1. Правове забезпечення документообороту в бухгалтерському
обліку
2. Характеристика доброякісних документів.
Методичний супровід освоєння теми та виконання завдання.
Одним із найважливіших напрямків виявлення економічних злочинів є оцінка об'єктивності відображення в обліку і звітності результатів господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій. У
більшості випадків НФО маскуються шляхом навмисного перекручування в облікових і звітних даних.
Статистика свідчить, що частіше усього підробці піддаються документи, що оформляють рух цінностей: накладні, вимоги, фактури,
рахунки доручення (27,5%). платіжні і розрахунково-платіжні відомості (27,2%), квитанції, прибуткового і видаткового касових ордерів
(15%). Значний відсоток складають підробки різноманітних приватних розписок, підробки в актах на списання і передачу матеріальних
цінностей, в нарядах, банківських документах.
Серед підроблених реквізитів документів на першому місці стоять
підписи (65,5%), у два рази рідше (30,2%) підробляють текст і цифрові записи і лише в 4% випадків - це підробки відбитків штампів і печаток.
У більшості випадків (65%) практикують виконання тексту і підписів від імені вигаданих осіб, відтворення підписів від імені інших
громадян, технічне копіювання підписів і тексту. Значно рідше підробки роблять за допомогою підчищань, дописок, переробок, виправлень, травлення і змивання (25%).
Нерідко документи містять численні необумовлені виправлення,
закреслеювання, підчищання, нечіткі відбитки печаток і штампів, що
дозволяє окремим особам здійснювати зловживання.
Ціллю документального аналізу і є вивчення особливостей оформлення облікових документів із метою з'ясовування їхньої відповідності вимогам нормативних актів і інших облікових документів. По озна56

ці дотримання правил упорядкування всі документи підрозділяються
на доброякісні і недоброякісні.
Доброякісний документ повинний відповідати таким вимогам:
- Мати належну форму — це означає, що кожний документ
(видатковий касовий ордер, рахунок-фактура та ін.) повинний
бути складений по установленій формі і мати необхідні реквізити.
У Положенні «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженому наказом Міністерства фінансів
України №88 від 24 травня 1995 р., безпосередньо визначено, що первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, назва документа (форми), код форми, дату і місце упорядкування, зміст господарчої операції і її вимірника (у натуральному і
вартісному виразі), посади, прізвища і підпису осіб, відповідальних за
вирішення і здійснення господарської операції й упорядкування первинного документа (п. 2.4). У цьому Положенні також визначені вимоги щодо форми і реквізитів інших бухгалтерських документів.
- Бути законним, тобто відображати господарчі операції, що не
суперечать чинному законодавству й існуючим нормативам.
У названому Положенні записано, що забороняється приймати до
виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, установленому порядку прийому, збереження і використання коштів, товарно-матеріальних цінностей і іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають
шкоди державі, власникам і іншим юридичним і фізичним особам (п.
2.16).
- Відповідати дійсності або мати доказовий характер. Відповідно до цієї вимоги кожний бухгалтерський документ повинний
складатися на підставі фактично виконаних, дійсних господарчих операцій.
Така вимога грунтується на тому, що відповідно до Положення
«Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»
первинні документи є письмовими свідченнями, що фіксують і підтверджують господарчі операції, включаючи розпорядження і схвалення адміністрації (власника) на їхнє проведення. Самі господарські
операції в цьому Положенні визначені як факти підприємницької й
іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і
фінансових результатів.
Первинні документи - це документи, що вперше виконують реєстрацію господарської операції в момент її здійснення або безпосередньо після здійснення.
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До них відносяться акти придбання і вибуття основних засобів,
накладні, квитанції тощо. Зведенні документи складаються на підставі первинних. До них відносяться різноманітні звіти, розрахунковоплатіжні відомості та ін.
Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках
спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами
України. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні
обов'язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.
Форми первинної документації, в якій здійснюєгься облік матеріалів:
Ф№М-1 Журнал обліку вантажів, що надійшли;
Ф№М-2 Доручення (довіреність);
Ф№М-2а Акт списання бланків доручень;
Ф№М-3 Журнал реєстрації виданих довіреностей;
Ф№М-4 Прибутковий ордер;
Ф№М-7 Акт про прийняття матеріалів;
Ф№М-8 Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу
та багаторазовий відпуск);
Ф№М-9 Лімітно-забірна картка для багаторазового відпуску 2-5
найменувань матеріалів;
Ф№М-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів;
Ф№М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)
матеріалів;
Ф№М-12 Картка№ складського обліку матеріалів;
Ф№М-13 Реєстр приймання-здачі документів;
Ф№М-14 Відомість обміну залишків матеріалів на складі;
Ф№М-15 Акт про прийняття устаткування;
Ф№М-15а Акт прийому-передачі устаткування до монтажу;
Ф№М-16 Матеріальний ярлик;
Ф№М-17 Акт № про виявлення дефекти устаткування;
Ф№М-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку
матеріалів від визначених норм запасу;
Ф№М-19 Матеріальний звіт;
Ф№М-21 Інвентарний опис №;
Ф№М-22 Акт № на списання матеріалів відкритого зберігання;
Ф№М-23 Акт № про витрати давальницьких матеріалів;
Ф№М-28а Лімітно-забірна картка №.
Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів
Ф№ МПІ-1 Відомість на поповнення (вилучення) постійного запа58

су інструментів;
Ф№ МШ-2 Картка обміну малоцінних і швидкозношуваних предметів;
Ф№ МШ-4 Акт вибуття МШП;
Ф№ МШ-5 Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін
їх на придбання для використання;
Ф№ МШ-6 Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань;
Ф№ МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття, запобіжних пристосувань;
Ф№ МШ-8 Акт на списання МТТТТТ;
Облік основних засобів
Ф№ 03-1 Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;
Ф№ 03-2 Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів;
Ф№ 03-3 Акт на списання основних засобів;
Ф№ 03-4 Акт на списання автотранспортних засобів;
Ф№ 03-5 Акт № про установку, пуск та демонтаж будівельних
машин;
Ф№ 03-6 Інвентарна картка обліку основних засобів;
Ф№ 03-7 Опис інвентарних карток по обліку основних засобів;
Ф№ 03-8 Картка обліку руху основних засобів;
Ф№ 03-9 Інвентарний список основних засобі;
Ф№ 03-14 Розрахунок амортизації 0 3 для промислових підприємств;
Склад регістрів скороченої журнально-ордерної форми обліку
Ж-01 Для обліку грошових коштів;
Ж-02 Для обліку кредитів та позик банку;
Ж-03 Для обліку розрахунків;
Ж-04 Для обліку основних засобів;
Ж-05 Для обліку виробництва;
Ж-06 Для обліку реалізованої продукції;
Ж-07 Для обліку доходів, їх використання і спеціальних фондів;
Ж-08 Для обліку капітальних вкладень.
Загальна схема журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку
Завдання 10
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1. Приеести перелік первинних документіе бухгалтерського обліку та інших, що еідображають порядок прийому, зберігання
та використання грошей, товарно-матеріальних цінностей
та іншого майна.
Література: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23.
Контрольні питання
1. Зміст доброякісного документа.
2. 10 прикладів первинних документів.
3. Поняття законного документа.
Термінологічний словник
Порядок документального оформлення господарських операцій
та вимоги щодо складання документів регламентуються Положенням
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня
1995 р. № 88.
Документи мають правове (юридичне) значення як письмовий
доказ здійснення господарських операцій, а тому використовуються
судовими органами при розгляді господарських позовів. Судові органи визнають за документом доказову, юридичну силу в тому разі,
якщо його складено своєчасно і належним чином оформлено.
Документи використовують при аналізі господарської діяльності, для фінансового контролю, аудиту і документальних, ревізій.
Правильно оформлений документ повинен містити всі показники, потрібні для забезпечення повної інформації про виконану операцію. Показники, що містяться в документі і характеризують операцію, називаються його реквізитами.
Документи повинні складатися чітко, розбірливо, без підчисток,
забруднень та інших дефектів, які б викликали сумнів щодо дійсності
документа і правильності господарської операції. Вільні рядки в документах повинні прокреслюватися.
Порядок складання й оформлення документів. Відповідно до
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку первинні документи повинні бути складені в момент здійснення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. Документи складають на бланках типових форм, затверджених Міністерством фінансів і Держкомстатом
України, або на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України, а також виготовлених самостійно,
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які повинні мати обов'язкові реквізити типових або спеціалізованих
форм.
Тема 11. Основи достовірного оформлення документів
1. Характеристика недоброякісних документів.
2. Вимоги до техніки записів в первинних документах
Методичний супровід освоєння теми та виконання завдання.
Недоброякісні документи мають мають власну характеристику і
можуть бути віднесені до однієї з таких груп.
1. Неправильно оформлені. До них відносяться документи, у процесі упорядкування яких:
- Використані бланки невстановленої форми.
У Положенні «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» визначено, що первинні документи повинні складатися на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціальних форм, затверджених
міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням самостійно виготовлених бланків, що повинні обов'язково містити реквізити типових
або спеціалізованих форм (п. 27).
- Не були заповнені усі реквізити (наприклад, платіжна відо61

мість без підпису керівника установи, інвентаризаційний
опис без дати); їх часто називають недооформленими.
- Використані зайві, не встановлені типовими формами реквізити (табель, підписаний не тільки табельником, але і керівником підприємства; накладна, на видачу товару, завірена
гербовою печаткою, і т.д.).
У Положенні відзначається, що вільні рядки в первинних документах повинні обов'язково перекреслюватияс (п. 2.11).
- Використані неналежні реквізити (видатковий касовий ордер, у якому в якості розпорядника кредитів розписалася
особа, що не має на це повноважень).
У Положенні «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» указується, що записи в первинних документах
повинні здійснюватися темними чорнилами, пастою кулькових ручок,
за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації й
інших засобів, що забезпечували б схоронність цих записів протягом
установленого терміну зберігання документів і перешкоджали внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень (п. 2.10).
Приведені порушення порядку оформлення документів часто виникають внаслідок випадкових або технічних помилок, обумовлених
відсутністю необхідних бланків, неналежним використанням засобів
механізації й інших обставин. Тому серед недоброякісних документів
необхідно виділяти окрему категорію документів, що містять випадкові або технічні помилки.
Такі документи повинні бути перевірені по суті відображених у
них операцій. Істинність їх повинна бути підтверджена іншими доказами. Неправильно оформлений документ буде визнаний справжнім,
якщо з'ясується, що відображена в ньому операція дійсно мала місце.
Наприклад, всі особи, включені в неправильно оформлений табель,
дійсно працювали; матеріали, перераховані в неправильно оформленому закупівельному акті, надійшли на склад. I навпаки, якщо з'ясується, що неправильно оформлений документ відображає фактично
недовиконану операцію, то він буде визнаний підробленим.
Документи, що відображають незаконні по своєму змісту операції.
До цієї групи відносяться документи, складені з порушенням чинних законів і правил (наприклад, видатковий касовий ордер на видачу
авансу особі, що не відчиталась у витраті раніше отриманих у підзвіт
грошей), а також документи, складені з порушенням установлених
нормативів. Наприклад, якщо при індексації основних засобів використані не ті коефіцієнти або один коефіцієнт використаний два рази.
Документи даної групи не можуть бути визнані повноцінними
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навіть у випадках, коли вони правильно оформлені і відображають
дійсно проведені операції.
Недоброякісні документи, що входять до складу двох перших розглянутих груп, при встановленні істинності відображених у них операцій у відповідних випадках широко використовуються як докази
недоліків в обліку і контролі, що сприяли вчиненню НФО.
2. Документи, що не відповідають по своєму змісту фактично
виконаним господарським операціям. До них відносяться документи, у яких випадково або умисно:
- Не одержали відображення фактично виконані господарські
операції. Наприклад, у передатному акті не зазначена частина устаткування, переданого в оренду. Ці порушення відносяться, головним чином, до порядку упорядкування зведених накопичувальних документів (товарний звіт, у який при
його упорядкуванні взагалі не включений якийсь прибутковий документ).
- Одержали відображення вигадані (фіктивні) господарські
операції. Такі документи називають також безтоварними
або безгрошовими. Так, безтоварною називають накладну,
що містить усі необхідні реквізити, (найменування відпущених товарів, дату відвантаження, підпису постачальників і
покупця), але по котрій фактично ніякі товари відпущені не
були. Подібні документи оформляються злочинцями як для
тимчасового приховання недостач, так і для вуалювання
розкрадань. Безгрошовим документом буде, наприклад,
видатковий касовий ордер із розпискою в одержанні, по
якому в дійсності гроші отримані не були.
- Одержали відомості про окремі сторони дійсно зроблених
господарських операцій. Помилкові відомості можуть відноситися до змісту самої операції: видача іншого товару,
ніж зазначено в накладній; заниження в приймальному акті
кількості або якості товарів, що надійшли. Помилковими
можуть бути відомості про дату вчинення операції: наприклад, для приховання недостачі гроші, що надійшли 1 числа, прибуткуються 10 числом. I нарешті, помилковою може
бути сума операції. Таким прикладом може бути відомість
на видачу заробітної плати особам, що дійсно працювали, у
якій при підрахунку завищені загальний результат у графі
«сума видачі на руки».
При оцінці рахунку фактичні фальсифікації можна виявити наступним чином:
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- невірно вказана ціна;
- невідповідність товару в упаковці;
- адреса неіснуючої організації;
- невідповідність обсягу продукції.
Встановлення таких фактів відбувається при перевірках та ревізіях. Під ревізією розуміється метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю установи, дотриманням законодавства по фінансових питаннях, вірогідністю обліку й звітності, спосіб документального виявлення недостач, розтрат, присвоєння й розкрадання засобів і матеріальних цінностей, запобігання фінансових
зловживань.
Перевірка за своєю суттю є складової ревізії й містить у собі вивчення окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їхніх підрозділів. Перевірка може
здійснюватися як при проведенні ревізії, так й окремо, як самостійний метод контролю.
Розглянемо деякі складові на прикладі роботи Контрольноревізійної служби.
Співробітники КРС мають право:
- проводити ревізії й перевірки фінансово-господарської діяльності в міністерствах, державних комітетах й інших органах державної виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах й організаціях;
- безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі
й інші приміщення для їхнього обстеження й з'ясування
питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою;
- припиняти видаткові операції на рахунках у банках й інших
фінансових установах у випадках, якщо керівництво об'єкту, на якому необхідно провести ревізію або перевірку,
перешкоджає
працівникові
державної
контрольноревізійної служби виконувати свої обов'язки;
- опечатувати каси й касові приміщення, склади, архіви;
- при виявленні підробок, інших зловживань вилучати необхідні документи до закінчення ревізії або перевірки;
- одержувати від посадових і матеріально відповідальних
осіб об'єктів контролю письмові пояснення з питань, які
виникають у ході ревізії й перевірок.
На проведення ревізії або перевірки співробітникові КРС видасться посвідчення встановленого зразка, яке провіряючий зобов'язаний
пред'явити керівникові установи, що перевіряється. Крім того, п. 3.17
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Інструкції № 121 передбачено, що на вимогу керівника цієї установи,
співробітники КРС зобов'язані зареєструватися в Журналі перевірок.
Ревізії й перевірки, як правило, проводяться протягом 30 робочих
днів. Звичайно, строк перевірки може бути й меншим: він залежить
від обсягу операцій і документообігу установи, що перевіряється,
ревізійного періоду. Конкретний строк установлюється органами КРС
і повинен бути відображений у постанові на перевірку.
Звітність.
Форма№1 (баланс).
Форма №2 (звіт про фінансові результати).
Форма №3 (звіт про рух грошових коштів).
Форма №4 (звіт про власний капітал).
При оцінці балансу, як форми звітності може бути невідповідність
лівої і правої частин, недостовірні дані, але всі ці невідповідності дуже легко перевірити якщо обрахувати основні документи діяльності
підприємства.
Завдання 11
1. Приеести перелік та зміст документіе, з обох сторін необхідних длярізних видів перевірок, зміст форм звітності та балансу.
Література: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23.

1.
2.
3.
4.

Контрольні питання
Поняття недоброякісного документа.
Поняття доказового характеру документа.
6 признаків неправильно оформлених документів.
Поняття неповноцінного документа.

Термінологічний словник
За призначенням документи поділяють на: розпорядчі, виправдні
(виконавчі), бухгалтерського оформлення і комбіновані.
Розпорядчими називають документи, які містять розпорядження
(наказ, завдання) на здійснення господарської операції. До них належать чеки на одержання грошових коштів у банку, платіжні доручення банку на перерахування коштів, довіреності на отримання матеріальних цінностей та ін. Проте, розпорядчі документи не підтверджують факту здійснення операції, а тому не служать підставою для відображення їх в обліку.
Виправдними (виконавчими) називають документи, які підтверджують факт здійснення господарської операції (тобто містять дані
65

про її виконання), а тому служать обґрунтуванням для облікових записів. До них належать виписки банку з поточного або іншого рахунка підприємства, акти, квитанції, авансові звіти та ін. Для виконавців
(банків, матеріально відповідальних осіб тощо) вони є виправданням
у використанні коштів або матеріальних цінностей.
Документи бухгалтерського оформлення складаються самими
працівниками бухгалтерії на підставі відповідних виправдних документів або даних поточного обліку для технічної підготовки облікових записів. До таких документів належать меморіальні ордери, бухгалтерські довідки, розрахунки (наприклад, відомості нарахування
амортизації основних засобів, розподілу загальновиробничих витрат,
звітні калькуляції та ін.). Документи бухгалтерського оформлення
самостійного значення не мають, вони не відображають безпосередньо господарської операції; їхнє призначення полягає в технічній підготовці облікових записів.
Тема 12. Законні і незаконні господарські операції.
1. Види фальсифікації документів при цьому.
2. Види перевірок та порядок їх проведення.
Методичний супровід освоєння теми та виконання завдання.
При вирішенні питання про істинність або невідповідність документу потрібно враховувати наступні моменти:
- Повноцінні документи, що відповідають усім стандартним вимогам, завжди є справжніми.
- Неправильно оформлені документи можуть бути як справжніми, так і підробленими в залежності від результатів їхньої перевірки по суті.
- Документи, що відображають незаконні, але дійсно зроблені
операції, також є справжніми.
- Документи, що відображають операції, які у дійсності не відбувалися (безтоварні і безгрошові документи), завжди є підробленими.
- До підроблених відносяться і документи, у які внесені явно
помилкові відомості щодо окремих обставин господарської
операції: її зміст, дати, вартісні або натуральні показники і ін.
Підроблені документи бувають безтоварними (якщо вони відбивають вигадані операції) і товарними (документи, що містять
неправильні відомості про зміст, дату або суму дійсно зробленої операції).
Отже, кожний безтоварний (або безгрошовий) документ є підроб66

леним, але не кожний підроблений документ може бути визнаний
безтоварним. Приведена вище класифікація недоброякісних документів на певні групи є необхідною умовою аналізу не тільки окремих,
операцій, але і господарсько-фінансової діяльності в цілому.
Повна і всебічна оцінка господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій повинна базуватися на принципі достатності і
переконливості доказів. Для одержання необхідних доказів використовуються різноманітні прийоми документального і фактичного контролю.
Серед методичних прийомів перевірки документів можна виділити: формальну; арифметичну; експертну; логічну; нормативноправову; економічну; зустрічну; контрольне звірення; зворотну калькуляцію (зворотний рахунок); оцінку документів за даними рахунку,
що листується; аналітичну (рахункову) перевірку звітності і балансу;
порівняння й інші.
Формальна перевірка документів передбачає перевірку дотримання чинних форм документів, послідовності, повноти і правильності
заповнення реквізитів документів, порядкової нумерації і наявності
відповідних підписів у документах.
Арифметична перевірка документів припускає перевірку правильності проставлених цін у документах, приведених націнок, знижок,
зроблених обчислень і таксувань, підрахунку результатів і інших арифметичних дій, виконуваних при оформленні й обробці документів.
Експертна перевірка доповнює формальну й арифметичну і спрямована на виявлення підробок у документах. Вони можуть бути виявлені навіть при уважному огляді документів. Звичайно доброякісний
документ має однакові колір паперу, друкарський текст або чорнил,
каліграфію листа або шрифт букв, стійкі цифри і букви. При підробках документи не мають стійких ознак.
Підроблені документи підлягають глибокому вивченню. Для цих
цілей використовують інші прийоми перевірки документів (логічну,
зустрічну перевірки), що дозволяють одержати додаткові докази про
підробку документа. Такі документи доцільно спрямовувати в спеціальні лабораторії на криміналістичну експертизу. її висновок використовується для беззаперечного доказу зроблених правопорушень.
Як свідчить досвід, найбільш ефективними для виявлення фіктивних недоброякісних документів є такі види зіставлення документів,
що відбивають господарські операції.
а) Зіставлення інформації і даних, що містяться в різноманітних
примірниках того самого документа. Найбільше поширення в практичній діяльності одержало використання зазначеного прийому при
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зіставленні накладних на відпуск товару (продукції), що складаються
в двох примірниках. Нерідко саме перевірка аналогічних документів
в інших організаціях, що брали участь в операціях по придбанню або
реалізації продукції даному підприємству, і дозволяє виявити невідповідності в документах і встановити дійсні обсяги (кількість, якість,
ціна) виконуваних угод.
б) Зіставлення даних, що містяться в накладних і інших документах, що відображають надходження товарно-матеріальних цінностей,
із даними, що містяться в документах організацій, що здійснюють
перевезення товарів (продукції).
Застосовуючи аналітичний прийом зіставлення документів, можна
установити факти кількаразового використання первинних документів для оприбуткування матеріальних цінностей.
в) Зіставлення документів шляхом звірення даних первинних документів, записів бухгалтерського обліку, що відображають оприбуткування товару (продукції), і даних про витрату товарноматеріальних цінностей. Відповідно до Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» (п. 3) дані первинних документів, що відображають здійснення фінансовогосподарських операцій, згодом узагальнюються в бухгалтерії і результати фіксуються у відповідних облікових реєстрах. Зміни, що
вносяться посадовими особами в первинні документи, можуть бути
виявлені шляхом зіставлення даних регістрів із даними первинних
документів. Зазначений прийом дозволяє установити факти неповного оприбуткування певного товару і відображення в облікових реєстрах. При перевірці первинних документів на відпуск товару може
бути встановлено, що підприємство реалізувало його більше, ніж було фактично відображено по документах.
При логічній перевірці шляхом зіставлення господарської операції, відображеної в документі, із різноманітними взаємозалежними
показниками, подіями визначається, чи була об'єктивна можливість її
виникнення. Наприклад, приведені в накладній дані про масу й обсяг
вантажу співставляються з вантажопідійомністю або об'ємом автомобіля, на якому перевозився вантаж, місткістю тари, зазначеної в накладній, і т.д.
При нормативно-правовій перевірці установлюється відповідність
зробленої операції чинним правилам, вимогам статуту або установчого документа, законам, з'ясовується, чи немає відхилень від затверджених норм, кошторисів, лімітів і т.д. При їхній наявності складаються розрахунки й аналітичні таблиці, з'ясовуються наслідки і винні
особи, визначається збиток, заподіяний неправомірними діями.
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При економічній перевірці з'ясовуєгься економічна доцільність
зробленої операції, обгрунтованість операції джерелами фінансування, попередніми розрахунками, вивчаються отримані результати від
даної операції або її вплив на кінцеві фінансові результати.
Сутність зустрічної перевірки полягає у вивченні достовірності
операцій шляхом зіставлення документів і записів в облікових реєстрах, що відносяться до тих самих взаємозалежних операцій.
Слід зазначити, що, відображаючи в бухгалтерському обліку виконання тієї або іншої господарської операції, посадові особи не в змозі
внести виправлення або фіктивні відомості у всі документи для даної
операції. Проводячи аналіз виконаної операції по документах і реєстрах, а також співставляючи дані, наявні в різноманітних документах,
що відображають виконання зазначеної операції, можливо виявити
порушення і встановити механізм учинення протиправних дій.
При контрольних звіреннях залишок на початок періоду, що перевіряється разом із документованим приходом повинний дорівнювати
документованим витратам разом із залишком на кінець періоду, що
перевіряється. Початкові і кінцеві залишки звичайно базуються на
даних інвентаризаційних описів.
Контрольні звірення застосовуються переважно там, де ведеться
облік матеріальних цінностей по найменуваннях сортів, марок, номерів і інших ознак, що мають особливу ціну; при занедбаності аналітичного обліку по окремих сортах, марках, номерах матеріальних цінностей і в усіх випадках, коли окремі підприємства вдаються до сумарного обліку матеріальних цінностей.
Зворотна калькуляція (зворотний рахунок) використовується для
перевірки розміру необгрунтованого списання сировини на виробництво при випуску визначеного виду готових виробів. Сутність цього
методичного прийому складається в тому, що по фактичному випуску
готових виробів обчислюються витрати сировини відповідно до встановлених норм за міжінвентаризаційний період, що співставляється з
фактично зробленим списанням сировини по первинних документах
за це же час. У результаті цього установлюють факти незаконного
списання сировини і матеріалів на виробництво.
При застосуванні перевірки документів можна виявити документи, по яких зроблені незаконні, недоцільні операції, і в ряді випадків
виявити зловживання. Це може виражатися:
- у зміні кореспонденції рахунків;
- у невідповідності записів у реєстрах бухгалтерського обліку
записам у прикладених документах;
- у відсутності бухгалтерських проводок;
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-

у згортанні сальдо по окремих рахунках;
у повторенні кореспонденції в однакових сумах по тому самому документу і т.д.
Серед методичних прийомів перевірки документів особливе місце
займає аналітична (рахункова) перевірка звітності і балансів. За допомогою цього прийому вивчається обгрунтованість показників звітності і балансів даними аналітичного і синтетичного обліку, узгодженість показників і окремих форм бухгалтерської звітності і балансу.
Документообіг - це рух документів від моменту їх складання або
одержання від інших підприємств, організацій до використання для
бухгалтерських записів і наступної передачі до архіву. Основні етапи:
- складання і оформлення документу;
- прийняття документу в бухгалтерію (обліковим апаратом);
- рух документу по відділах і робочих місцях бухгалтерії, його
обробка і використання для облікових записів;
- передача документу на засоби обчислювальної техніки і повернення назад;
- передача документів до архівів.
Документообіг на підприємстві встановлюється головним бухгалтером на основі діючих правил і є обов'язковим для всіх працівників.
Порядок документообігу залежить від характеру і особливостей
господарських операцій і їх облікового оформлення, від структури
підприємства.
Для кожного виду або роду документів розробляється графік руху
документів. Він встановлюється наказом керівника. Визначає дату
створення та отримання документів від інших підприємств, прийняття до обліку та передачі до архіву.
Графік документообігу оформлюється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що здійснюються кожним підрозділом підприємства.
Кожному виконавцеві надається витяг з графіку, де наведено перелік документів, які належать до його функціональних обов'язків, термін їх подання тощо.
Контроль за дотриманням графіку здійснюється головним бухгалтером підприємства.
Зберігання документів. Первинні документи та облікові регістри,
що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до
архіву підприємства, установи мають зберігатися у бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або в зачинених шафах під відповідальністю
осіб, уповноважених головним бухгалтером.
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Бланки суворої звітності мають зберігатися в сейфах, металевих
шафах а бо спеціальних приміщеннях.
Порядок зберігання первинних та вихідних документів на машинозчитувальних носіях визначається вказівками з організації бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки.
Первинні документи поточного місяця, що підлягають обробці
ручним способом і належать до відповідного облікового регістру,
комплектуються у хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються й супроводжуються довідкою для архіву.
Термін зберігання документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів в архівах підприємства визначається вказівками
Головного Архівного управління при Кабінеті Міністрів.
Зберігання первинних документів, що пройшли обробку та були
підставою для складання звітності забезпечує головний бухгалтер
підприємства.
Видача документів працівникам інших структурних підрозділів
може здійснюватися тільки з дозволу головного бухгалтера.
Вилучення документів у підприємств може бути здійснено тільки
за постановою органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури
і судів, ДКРУ та ДПА відповідно до чинного законодавства України.
Вилучення оформлюється протоколом (актом), копія якого вручається під розпис відповідній посадовій особі підприємства.
3 дозволу і в присутності представників органів, які здійснюють
вилучення, відповідні посадові особи підприємства можуть зняти
копії та скласти реєстр документів, що вилучаються.
Органи, що вилучили документи забезпечують підприємствам, за
їх письмовим зверненням можливість зробити виписку, витяг, копію
документа для видачі довідок за обставинами відповідно до законодавства.
У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових
регістрів і звітів керівник підприємства письмово повідомляє про це
правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі
або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, державного пожежного нагляду та інших уповноважених служб.
Результати роботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником підприємства. Копія акту надсилається органу, в
сфері дії якого перебуває підприємство, а також державній податковій інспекції у 10-денний термін.
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Завдання 12
1. Праеоеі міри безпеки в бухгалтерському документообігу первинних документів.
Література: 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 22.
Контрольні питання
1. 3 приклади документів, що відображають незаконні операції.
2. 3 признаки невідповідності змісту документа фактично виконаним господарським операціям.
3. Поняття безтоварних підроблених документів і 3 приклади.
4. Поняття товарних підроблених документів і 3 приклади.
5. Порядок списання товарно-матеріальних цінностей, робота
комісії.
6. Зміст і порядок проведення перевірок: - формальної, порівняльної,
7. Арифметичної,– експертної,– логічної,
8. Нормативно-правової,– економічної,
9. Зустрічної на прикладі,
10. Контрольного звірення на прикладі,
11. Зворотної калькуляції на прикладі,
12.Аналітичної на прикладі форм звітності,
13.Аналітичної на прикладі балансу.
Термінологічний словник
Первинні документи складають в момент здійснення господарської операції (прибуткові і видаткові касові ордери, накладні на здачу
продукції на склад, акти на приймання робіт та ін.).
Зведені документи складають на підставі однорідних первинних
документів шляхом групування і узагальнення їхніх показників (звіти
касира, авансові звіти, відомості розподілу Заробітної плати та ін.).
Такі документи мають велике значення для систематизації і скорочення обсягу облікових записів.
Разові документи використовують для оформлення однієї або
кількох операцій, які записують до документа одночасно. Відразу
після складання разові документи можуть бути підставою для бухгалтерських записів. До разових належать більпгість первинних документів (чеки, касові ордери, вимоги, накладні, акти тощо), а також значна
кількість зведених документів (звіти касира, виписка банку з рахунка
підприємства та ін.). Відмітною особливістю цих документів є одноразове їх використання для початкової реєстрації господарських опе72

рацій.
Накопичувальні документи використовуються для оформлення
однорідних господарських .операцій, які систематично повторюються
і накопичуються в міру їх здійснення протягом певного періоду - тижня, декади, місяця (лімітно-забірні карти, відомості випуску готової
продукції із виробництва, багатоденні наряди та ін.). На відміну від
разових накопичувальні документи використовуються для облікових
записів тільки після того, як в них записано останню операцію і підведено підсумок всіх записів.
За місцем складання документи поділяють на внутрішні (що
складаються на самому підприємстві) і зовнішні (що надходить від
інших підприємств і організацій), а за способом складання - на документи, що складаються вручну, і документи, що складаються за допомогою обчислювальної техніки.
Перенесення інформації з первинних документів в облікові регістри повинно здійснюватися в міру їх надходження до місця опрацювання (у бухгалтерію або на обчислювальні установки), але не пізніше строку, який забезпечує своєчасне нарахування заробітної плати,
складання декларацій, розрахунків, бухгалтерської і статистичної
звітності. Відповідальність за правильність реєстрації інформації в
облікових регістрах несуть особи, що склали і підписали їх.

Тема 13. Види фактичного контролю на підприємстві
1. Порядок проведення загальної інвентаризації.
2. Особливості проведення інвентаризації грошових копггів.
Методичний супровід освоєння теми та виконання завдання.
У ряді випадків НФО маскуються надзвичайно ретельно, тому
недостатньо обмежитися тільки перевіркою первинних документів і
звітності господарсько-фінансовій діяльності підприємств і організацій. Необхідно використовувати також прийоми фактичного контролю, до яких можна віднести: інвентаризацію; контрольний обмір; обстеження об'єктів; контрольний запуск сировини у виробництво; лабораторний аналіз; контрольні перевірки.
Інвентаризація являє собою перевірку в натурі коштів, матеріальних цінностей, стани розрахунків і інших статей балансу на визначену дату. Без інвентаризації неможливо дати об'єктивну оцінку цілості
майна, визначити дійсні втрати сировини і матеріалів при їхньому
збереженні і перевезеннях у межах норм природної усушки, збиток,
заподіяний недостачами, розтратами й іншими зловживаннями. Вона
також використовується для визначення вилученого майна по підроб73

лених документах, завищення цін і інших неправомірних дій посадових осіб.
Інвентаризація матеріальних цінностей провадиться у певній послідовності і включає комплекс обов'язкових заходів:
1. створення інвентаризаційної комісії і видання про це наказу
або розпорядження по підприємству;
2. інструктаж інвентаризаційної комісії про порядок і правила
проведення інвентаризації;
3. підготовку до інвентаризації даних обліку на дату інвентаризації по кожній матеріально відповідальній особі;
4. зняття фактичної наявності матеріальних цінностей з упорядкуванням інвентарного опису;
5. упорядкування порівнювальної відомості;
6. розгляд і затвердження результатів інвентаризації.
7. Інвентаризація коштів на банківських рахунках підприємства
провадиться шляхом звіряння залишків коштів у балансі з приведеними залишками коштів у виписках банку.
8. У залежності від стану, засобу обліку розрахункових операцій і
форм розрахунків інвентаризація розрахунків із дебіторами і
кредиторами може провадитися шляхом:
9. письмового запиту в дебіторів і кредиторів про стан розрахунків;
10.взаємного звіряння заборгованостей безпосередньо на підприємствах за допомогою зіставлення дат і перерахованих сум по
платіжних дорученнях із датами оприбуткованих матеріалів і
інших цінностей підприємства, що перевіряється і виявлення
розбіжностей по наявних документах без виїзду представника;
11. порівняння особових рахунків дебіторів і кредиторів, що висилаються з особовими рахунками підприємства, що перевіряється.
При аналізі будівельних і ремонтних робіт використовуються контрольні обміри. Вони організуються для визначення фактично виконаного обсягу робіт будівельного і ремонтного характеру і застосовуються для перевірки достовірності обліку незавершеного виробництва, витрати будівельних матеріалів у порівнянні з нормами і фактично виконаним обсягом робіт, перевірки обгрунтованості нарахування
заробітної плати, розрахунків із підрядчиками й іншими підприємствами за виконані обсяги робіт.
Для проведення обмірів виконаних робіт створюється комісія з
обов'язковим залученням фахівця з будівництва. Комісія робить обміри об'єкта, визначає обсяг фактично виконаних робіт. Результати об74

міру оформляються актом. Якщо контрольні обміри провадилися з
метою перевірки обгрунтованості витрати матеріалів, то на основі
акту складається порівнювальна відомість, у якій приводяться дані
про найменування матеріалів, витрачених на фактичні обсяги виконаних робіт із установлених норм, фактична витрата матеріалів за даними бухгалтерського обліку і результатів обміру.
Для прикладу виконання завдання розглянемо процесс інвентаризації в банківській установі.
Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності
даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною
наявністю майна. Інвентаризації підлягає все майно установи, незалежно від його місцезнаходження, і всі інші активи і зобов'язання банку. Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням та
за матеріально відповідальними особами.
Основними завданнями інвентаризації є:
Виявлення фактичної наявності основних засобів і нематеріальних
активів, матеріальних цінностей, бланків суворої звітності, грошових
коштів в касах і на рахунках, а також їх стану.
Виявлення не використовуваних матеріальних цінностей, оцінка їх
фактичного стану та правильність зарахування до відповідної групи
цінностей.
Дотримання умов зберігання і експлуатації матеріальних цінностей і грошових коштів.
Інвентаризація проводиться не рідше одного разу на рік не раніше
01 жовтня, перед складанням річного звіту. Інвентаризація обов'язково також проводиться: у разі зміни матеріально відповідальних осіб
(на день прийняття-передачі справ); при встановленні фактів крадіжок або зловживань, а також пошкодження цінностей; у разі пожежі
або стихійного лиха; у разі реорганізації або ліквідації установи банку; у разі зміни місцезнаходження банку або переміщення всіх підрозділів банку у нове приміщення.
Відповідальність за організацію інвентаризації ,правильне та своєчасне її проведення несе керівник банку.
Наказом керівника банку створюється постійно діюча комісія з
числа працівників департаменту адміністрації та інвестицій, департаменту інформатики та телекомунікацій, працівників інших департаментів, які добре знають об'єкти інвентаризації, ціни та первинний облік, за обов'язкової участі працівників департаменту бухгалтерського
обліку. Інвентаризаційну комісію очолює керівник банку чи його
заступник. На період річної інвентаризації до складу комісії долучаються додаткові члени комісії.
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Річна інвентаризація проводиться по наступних напрямках: інвентаризація майна, інвентаризація рахунків, інвентаризація розрахунків,
інвентаризація грошових коштів, цінностей і бланків суворої звітності
в касі банку.
Уразі неповного складу інвентаризаційної комісії та відсутності
матеріально відповідальних осіб інвентаризація не проводиться до
вирішення питання щодо заміни відсутнього члена комісії.
Наказом установлюється також терміни початку та закінчення
робіт з проведення інвентаризації.
Інвентаризаційні комісії несуть відповідальність за: своєчасність і
дотримання порядку проведення інвентаризації відповідно до наказу
керівника установи; повноту і достовірність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, основних засобів ,матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, нематеріальних активів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках; правильність і своєчасність оформлення матеріалів інвентаризації відповідно до встановленого порядку.
Члени інвентаризаційних комісій несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством за достовірність даних, внесених до опису
проінвентаризованих об'єктів.
До опису забороняється вносити дані про залишки цінностей із
слів матеріально-відповідальних осіб або за даними обліку, без перевірки їх фактичної наявності.
До початку інвентаризації необхідно закінчити обробку всіх документів про надходження і видачу матеріальних цінностей, провести
відповідні записи в реєстрах аналітичного обліку. Наявність матеріальних цінностей реєструється в інвентаризаційних описах товарноматеріальних цінностей ,які включають назву товару, інвентарний
номер, кількість і суму. Після чого, бухгалтер звіряє дані інвентарних
описів з даними обліку, встановлюються розбіжності, причини яких
з'ясовуються. Члени комісії вносять пропозиції з питань впорядкування, приймання, зберігання та відпуску матеріальних цінностей,
покращення обліку та контролю за їх збереженням. Матеріали інвентаризації розглядаються та затверджуються особами, які були в складі
комісії для проведення інвентаризації.
Найменування цінностей і об'єктів та їх кількість відображаються
в описах за субрахунками, номенклатурою та в одиницях виміру, прийнятих у обліку. На цінності, які не належать банку, але знаходяться
в його розпорядженні, складаються окремі описи з розподілом :на
орендовані, прийняті на відповідальне зберігання. Описи складаються
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в двох примірниках, а при зміні матеріально-відповідальних осіб
складаєгься три примірники опису.
Інвентаризація нематеріальних активів
При інвентаризації нематеріальних активів як таких ,що не мають
матеріально-фізичних ознак ,їх наявність встановлюєгься за документами, що були підставою для оприбуткування ,а також за документами ,якими оформлені майнові права. Програмне забезпечення обчислювальної техніки перевіряється за наявністю відповідних правовстановлюючих документів, а також інструкцій щодо їх застосування і
різних носіїв (компакт-дисків, дискет). За усіма нематеріальними активами інвентаризаційною комісією встановлюється наявність розпорядчого документа керівника установи про затвердження строків використання нематеріальних активів і норми їх амортизації.
Інвентаризація грошових коштів, цінностей і бланків суворої звітності в касі банку.
При інвентаризації каси банку слід керуватись Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України №129
від 07.07.94р.зі змінами і доповненнями, гл.4, р2.
Інвентаризація рахунків, розрахунків з підзвітними особами, дебіторами і кредиторами полягає у звіренні аналітичного обліку, первинних документів з даними синтетичного обліку ,а також перевірці обгрунтованості сум, відображених на відповідних рахунках. Комісія
встановлює терміни виникнення заборгованості за цими рахунками,
реальність заборгованості і винних осіб, у випадках пропуску термінів позовної давності. На рахунках розрахунків з дебіторами і кредиторами повинні залишатися тільки узгоджені суми.
Інвентаризація кореспондентських рахунків полягає в перевірці
наявності реєстрації в обласному управлінні НБУ, а також відомості
розходжень на дату інвентаризації.
Інвентаризація рахунків по міжбанківських розрахунках полягає в
перевірці наявності заключених угод і їх відповідному обліку на балансових і позабалансових рахунках.
Інвентаризація рахунків по обліку депозитних операцій полягає на
перевірці відповідності наявних депозитних угод облікованим, а також відповідність аналітичного обліку синтетичному.
Інвентаризація рахунків з обліку кредитних операцій полягає в
перевірці наявності розпоряджень кредитного комітету, кредитних
договорів, договорів застави і додаткових угод в випадку зміни основних умов договору.
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Інвентаризація поточних рахунків суб'єктів підприємницької діяльності полягає в перевірці відкритих рахунків згідно журналу відкритих рахунків наявним юридичним справам, а по поточних рахунках
фізичних осіб наявність заяв і договорів.
Інвентаризація рахунків дебіторської і кредиторської заборгованості, а також рахунків нарахованих доходів, рахунків дебетових і кредитових сум до з'ясування полягає в детальній розшифровці кожного
аналітичного рахунку з вказанням дати виникнення, суми, номера
рахунку або угоди.
Інвентаризація інших рахунків полягає в звірці аналітичного обліку з синтетичним. Результати інвентаризації розрахунків оформляються актом. В акті вказуються найменування проінвентаризованих
субрахунків і суми виявленої неузгодженої дебіторської і кредиторської заборгованості, безнадійних боргів та кредиторської і дебіторської
заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув.
Інвентаризація рахунків проводиться станом на 31 жовтня поточного року.
Перевірка та оформлення результатів інвентаризації
Після закінчення інвентаризації оформлені описи здаються в бухгалтерію для перевірки ,виявлення і відображення в обліку результатів інвентаризації. При цьому, кількісні та цінові показники за даними
бухгалтерського обліку проставляються проти відповідних даних
опису і шляхом співставлення виявляються розходження між даними
інвентаризації і даними обліку. Інвентаризаційна комісія перевіряє
правильність визначення бухгалтерією результатів інвентаризації і
свої висновки та пропозиції відображає у протоколі засідання інвентаризаційної комісії.
У протоколі наводяться докладні дані про причини та осіб, винних
в недостачах, втратах, а також надлишках і вказуються , які вжито
заходи, стосовно винних осіб. Інвентарні описи підписують члени
комісій ,а протоколи інвентаризацій керівник комісії. Не пізніше ніж
за п'ять днів після закінчення інвентаризації протоколи інвентаризаційної комісії, а також рішення щодо регулювання розбіжностей затверджуються керівником банку.
Завдання 13
1. Приеести еимоги та порядок інеентаризації коштіе на банківських рахунках, тоеарно-матеріальних цінносмтей по складу
(приклад), форми і зміст документів.
Література: 3, 5, 6, 7, 14,18, 19, 22, 23.
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Контрольні питання
1. 5 обов 'язкових заходів при інветаризації.
2. Зміст і порядок проведення інвентарізації: - грошових коштів
підприємсива,
3. Товарно-материальних цінностей на прикладі.
Термінологічний словник
Інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком) господарських засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною
документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і
звітності підприємства.
Періодичне проведення інвентаризації є не лише засобом уточнення показників обліку, а й засобом боротьби із зловживаннями матеріально відповідальних осіб, а також упорядкування складського
господарства, оскільки при її проведенні одночасно перевіряють стан
складських приміщень, правильність зберігання матеріальних цінностей, справність ваговимірних приладів.
Інвентаризація фінансових розрахунків допомагає уточненню
розрахункових відносин з дебіторами і кредиторами, зміцненню розрахунково-фінансової дисципліни.
Повна інвентаризація передбачає суцільну перевірку всього майна підприємства і стану розрахункових відносин.
Часткова інвентаризація охоплює окремі види засобів
(грошових коштів у касі, готової продукції на складах тощо).
Планова інвентаризація проводиться за завчасно складеним планом відповідно до розробленого графіка її проведення (наприклад,
перед складанням річного звіту).
Позапланова інвентаризація проводиться за розпорядженням
керівника підприємства, господарства (за вимогою перевіряючого
органу, у випадках пожежі, стихійного лиха тощо). Найбільш ефективними є раптові часткові інвентаризації, оскільки вони підвищують
відповідальність матеріально відповідальних осіб у своєчасному
оприбуткуванні і списанні матеріальних цінностей, правильності їх
зберігання, запобігають зловживанням.
Тема 14. Особливі види фактичного контролю
1. Загальне та цільове обстеження об'єктів господарської діяльності.
2. Контрольний запуск сировини та матеріалів, лабораторний
аналіз готової продукції.
Методичний супровід освоєння теми та виконання завдання.
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У ході аналізу широко використовується обстеження об'єктів.
Воно включає коло питань, пов'язаних із вивченням господарськофінансової діяльності і перевіркою забезпечення цілості майна. У
процесі обстеження можна одержати інформацію про організаційновиробничу діяльність підприємства, зокрема:
чи забезпечена цілість майна на об'єкті;
наявність невикористаного устаткування, його якісний стан і
умови збереження;
причини перебоїв і простоїв у роботі діючого устаткування;
наявність запасів сировини, матеріалів і готової продукції й умови їхнього збереження;
дієвість пропускної системи підприємства при ввозі і вивозі сировини, матеріалів і готової продукції;
ведення оперативного обліку замовлень і поставок продукції і т.д.
Об'єктивні відповіді на перераховані питання особливо важливо
одержати при проведенні приватизації об'єктів державної і муніципальної власності й оцінюванні законності здійснюваних операцій.
У процесі аналізу іноді буває необхідно перевірити якість готової
продукції. У цьому випадку роблять контрольний запуск сировини і
матеріалів у виробництво або здають готову продукцію для лабораторного аналізу.
При контрольному запуску сировини і матеріалів у виробництво
при фахівцях підприємства перевіряється весь технологічний процес
(регламент), починаючи, наприклад, від зважування відповідної сировини і допоміжних матеріалів, їх обробки і кінчаючи зважуванням
готової продукції. Це дає можливість перевірити фактичний вихід
готової продукції, дійсну кількість витраченої сировини і допоміжних
матеріалів і зіставити з тими даними, що мають місце до контрольного запуску.
Лабораторний аналіз частіше усього застосовується при перевірці
відповідності якості готової продукції чинним стандартам. Лабораторному аналізу піддаються як харчові, так і нехарчові вироби, що випускаються підприємствами з різноманітними формами власності.
Для аналізу вилучають пробу готового виробу. Одну пробу беруть у
виробника, а іншу бажано одержати в покупця. Вилучені проби пломбуються і при письмовому супроводі направляються у відповідну
лабораторію. На основі проведеного аналізу лабораторія дає висновок, який досліджується заінтересованими особами та встановлюється відношення до НФО. Лабораторному аналізу в першу чергу повинна піддаватися сертифікована продукція на предмет її відповідності
встановленим стандартам.
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Контрольні перевірки застосовуються з метою вивчення повноти
оприбуткування вантажів; оцінки достовірності чинних операцій по
відпустці матеріальних цінностей із складів; перевірки якості проведених інвентаризацій.
Цьому методу фактичного контролю приділяється важливе місце
при розпізнаванні завуальованих розкрадань. Іноді злочинці прибігають до створення неврахованих надлишків матеріальних цінностей на
різних етапах їхнього руху. Джерелами таких надлишків можуть бути
фіктивні акти на недостачі матеріальних цінностей, що прибули залізничним або водним транспортом, фіктивні приймальні акти, складені
в місцях остаточного прийому вантажу, що надійшов, обрахування
або обваження одержувачів при відпуску матеріальних цінностей
безпосередньо зі складів, випуск неврахованої готової продукції за
рахунок зміни компонентів для її виготовлення і т.д.
Звичайно подібні розкрадання, якщо вони мають місце, носять не
разовий, а систематичний характер. Тому уважне вивчення записів в
аналітичному обліку складів, первинних документів дає можливість
визначити, де створюються невраховані надлишки. Важливо з'ясувати
не тільки осіб, що займаються неправомірними діями, але і засоби і
способи збуту неврахованих надлишків. У цьому випадку істотну
допомогу можуть зробити контрольні перевірки повноти оприбуткування вантажів, достовірності зроблених операцій по відпуску матеріальних цінностей і інші засоби перевірки.
При виконанні даного завдання слід знати в першу чергу вимоги
до порядку оформлення проводок складових компонентів виробництва.
До статті “Сировина і матеріали" включається вартість:
- сировини і матеріалів, що входять до складу виготовлюваної
продукції, створюючи її основу, або є необхідними компонентами для виготовлення продукції (робіт, послуг);
- матеріалів, що купуються та використовуються у процесі виробництва продукції для забезпечення нормального технологічного процесу і пакування продукції.
До цієї ж статті належать витрати, пов'язані з використанням природної сировини, у частині відрахувань для покриття витрат на геологорозвідувальні роботи і геолого попгуку корисних копалин та рекультивації земель, плата за деревину, воду у межах затверджених лімітів, а також платежі за використанні інших природних ресурсів.
Витрати по статті “Сировина і матеріали" включаються безпосередньо до собівартості окремих видів продукції і замовлень.
Витрати на купівельні матеріали, що використовуються в процесі
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виробництва продукції для забезпечення нормального технологічного
процесу і пакування продукції, віднесення яких безпосередньо до
собівартості окремих видів продукції ускладнено, включаються до
собівартості продукції у такому порядку:
- встановлені норми витрат цих матеріалів на кожен вид продукції;
- відповідно до встановлених нори витрат і цін матеріалів визначаються кошторисні ставки на одиницю продукції, які періодично переглядаються відповідно до зміни нори витрат матеріалів або цін;
- фактичні витрати на зазначені матеріали включаються до собівартості окремих видів продукції, товарної продукції і незавершеного виробництва пропорційні до кошторисних ставок.
Допускаєгься не встановлювати кошторисні ставки купівельних
матеріалів на одиницю продукції, а відносити на собівартість їх фактичні витрати пропорційно до витрат за нормою.
В окремих галузях промисловості стаття “сировина і матеріали"
може бути деталізована з урахуванням характеру структури і організації виробництва.
Так, у машинобудівній, суднобудівній, харчовій, окремих галузях
хімічної і нафтохімічної промисловості можливе виділення в окрему
комплексну статтю калькуляції напівфабрикатів власного виробництва. Не належать до напівфабрикатів матеріали, виготовлені підприємством для власних потреб, що у подальшому обліку не відрізняються
від куплених.
Метою контролю запуску сировини є одержання фактичних даних
відносно параметрів готової продукції шляхом перевірки всього технологічного процесу та його регламенту.
Спочатку при виробництві продукції перевіряється готовність
обладнання, налагодження технологічного процесу, відповідність
устаткування технічним і технологічним стандартам і паспорту заводу-виробника.
Наступний крок - перевірка якісних характеристик необхідних
для сировини - сорт, густина розчинів, хімічні і фізичні характеристики. Далі проводиться пробний запуск - завантажуються інгредієнти
необхідні на одиницю основної сировини і перевіряється загальний
вихід продукції та відходів.
Обчислюються всі дані і порівнюються із зазначеними в технічному паспорті - норма виходу продукції і відходів, час обробки сировини, якісні показники продукції.
Отримана продукція відправляється до лабораторії з метою пере82

вірки на існуючі стандарти і вміст залишок, інші якісні і кількісні
характеристики.
Як правило, такій перевірці в першу чергу підлягають харчові вироби і харчові групи виробів, що відносяться до спожитих виробів
людиною.
Завдання 14
1. Приеести приклад контрольного запуску сировини і матеріаліе
у еиробнщтео та аналізу готоеої продукції.
Література; 5, 14, 16, 22, 23.
Контрольні питання
1. Суть і порядок проведення контрольних обміріе на прикладі
будівельно-ремонтоних робіт.
2. 6 завдань в ході обстеження об 'єктів.
3. Приклад обстеження об 'кту.
4. Завдання контрольного запуску сировини і матеріалів у виробництво.
5. Технологія контрольного запуску сировини і матеріалів у виробництво на прикладі.
6. Завдання і методика лабораторного аналізу готової продукції
на прикладі.
7. Контрольні перевірки при оприбуткуванні вантажів на прикладі.
8. Джерела утворення надлишків при оприбукуванні вантажів
та інших матеріано-товарних цінностей.
9. Документооборот на складі, на прикладі.
Термінологічний словник
Контрольні перевірки проводяться також з метою виявлення
недоліків техніки, можливості отримання продукції кращої якості або
у певному вигляді, що краще застосовується при технологічному і
виробничому процесі, що недостатньо.
Перелік рекомендованої літератури
1.
2.
3.
4.

Конституція України.
Кримінальний кодекс України.
Закон України „Про банки і банківську діяґльність”.
Закон України „Про страхування”.
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