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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ГОТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НА ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Однією з найважливіших ділянок обліку на 
хлібопекарних підприємствах є облік готової продукції та витрат на її виробництво. 
Побудова обліку виробництва готової продукції зумовлена організаційно-

економічними особливостями господарювання, вимогами стандартів та 
інформаційними запитами управління. Ось чому ці питання обумовлюють 
актуальність дослідження впливу облікової політики хлібопекарського 
підприємства на величину собівартості готової продукції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми розробки облікової 
політики зробили провідні вчені: Т.В. Барановська С. Голов, Л. Городянська, В. 
Гурочкіна, М.Ю. Карпушенко, Г. Кірейцев, Л. Пантелейчук, П. Сук, Н.І. Дорош, А. 
Борисов, Ф.Ф. Бутинець, Р. Хом‘як, , В.М. Петрук, Л.М. Васильєва та інші. 

Мета дослідження є розкриття теоретичних аспектів формування облікової 
політики готової продукції на хлібопекарних підприємствах.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Згідно із Законом України 
―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні‖ термін ―облікова 
політика‖ означає сукупність принципів, методів і процедур, що використовується 
підприємством для складання та подання фінансової звітності. 

Слід звернути увагу на те, що серед науковців немає єдиної думки щодо 
визначення терміну «облікова політика». Так, на думку Пантелійчук Л., облікова 
політика – це сукупність облікових принципів, методів, процедур та заходів для 
забезпечення якісного, безперервного проходження інформації від етапу 
первинного спостереження до узагальнюючого – складання звітності» [3]. 

В своїх дослідженнях Карпушенко М.Ю. визначає облікову політику як 
вибрану підприємством, з урахуванням встановлених норм та особливостей, 
методологію бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і 
завдань та використовується з метою забезпечення надійності фінансової звітності 
та якісної системи управління [2]. Ва свою чергу, Гурочкіна В. відмічає, що завдяки 

наявності ефективної облікової політики забезпечується точність та правдивість 
показників результативності господарської діяльності суб‘єкта господарювання, 
хоча їх величина залежить від альтернативних оцінок активів і пасивів [1]. 

Облікова політика хлібопекарного підприємства щодо готової продукції  
містить три складові елементи: методична, технічна та організаційна, що 
відповідають розділам облікової політики. Основними складовими облікової 
політики для цілей організації обліку готової продукції є.  

- методична: нормативно-правова база, що регулює облік готової продукції; 
методика калькулювання собівартості готової продукції; методика оцінка запасів і 
транспортно-заготівельних витрат на виробництво готової продукції; методика 
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обліку поточних та капітальних витрат; метод бюджетування витрат на 
виробництво готової продукції; 

- технічна: форма ведення бухгалтерського обліку; робочий план рахунків 
щодо готової продукції; графік документообороту з виробництва готової продукції; 
форми первинних документів для обліку готової продукції; перелік статей витрат на 
виробництво готової продукції; 

- організаційна: організаційна структура бухгалтерської служби 
хлібопекарського підприємства; порядок призначення та звільнення працівників 
бухгалтерської служби хлібопекарного підприємства; обов‘язки бухгалтера з обліку 
готової продукції; взаємозв‘язок бухгалтера з обліку готової продукції з іншими 
структурними підрозділами хлібопекарного підприємства. 

Наказ про облікову політику – це документ внутрішнього користування, 
який підписують особи, що мають право першого та другого підпису (традиційно - 
керівник та головний бухгалтер або бухгалтер). При складанні наказу, крім 
факторів нормативно-правового характеру, необхідно також враховувати 
юридичний статус підприємства. 

Висновки. Належна організація обліку повинна забезпечити ефективну 
інформаційну систему яка забезпечить користувачів своєчасною, точною та 
достовірною інформацією про виробництво, зберігання та реалізацію готової 
продукції. Водночас, інструментом для організації обліку є Наказ про облікову 
політику підприємства.  

В обліковій політиці хлібопекарного підприємства, що виробляє готову 
продукцію мають міститись наступні дані: методика калькулювання собівартості 
готової продукції; методика оцінка запасів і транспортно-заготівельних витрат на 
виробництво готової продукції; перелік статей витрат, понесених на виробництво 
продукції; метод бюджетування витрат на виробництво готової продукції тощо. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ЇХ 
КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
 

Постановка проблеми. В сучасній економіці основою всіх процесів є 
ринкові відносини. Проте держава не залишається пасивним спостерігачем за 
економічними процесами. Вона завжди займалася економічною діяльністю, 
втручаючись в діяльність суб'єктів економічного життя. Окрім цього держава є 
соціальним утворенням і виконує певні загальносоціальні функції. Свою діяльність 
держава здійснює через створену нею систему установ. В свою чергу, 
різноманітність виконуваних установами функцій впливає і на побудову їх системи 
бухгалтерського обліку та звітності, яка має свої особливості порівняно з 
суб‘єктами господарювання [1]. Реалії сьогодення свідчать, що бухгалтерський 
облік у бюджетних установах є системою контролю за наявністю, рухом 
бюджетних і позабюджетних коштів та  будується на загальноприйнятих у 
міжнародній практиці принципах. Водночас, необхідно відмітити, що найбільш 
специфічним об‘єктом обліку є видатки бюджетної установи.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми бухгалтерського 
обліку видатків  в бюджетних установах розглянуті в працях відомих науковців  
П. Й Атамаса, Л. В. Бабенка, І. В. Горковенко, Л. О. Гуцайлюк, О. М. Куліша та ін.  

Метою статті є дослідження системи побудови обліку видатків бюджетної 
установи. 

Викладення основного матеріалу. Бюджетні установи, як неприбуткові 
організації, що повністю або частково фінансуються за кошти державного чи 
місцевих бюджетів, одержують доходи і використовують отримані кошти лише на 
основі затвердженого кошторису. Кошторис є основним документом бюджетних 
установи, що дає право установі на отримання доходів та здійснення видатків, 
визначає обсяг та цільове призначення коштів, визначених на бюджетний період.  

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
в державному секторі 135 «Витрати» витрати суб‘єктів державного сектору 
класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: витрати за 
обмінними операціями, витрати за необмінними операціями. Проте, необхідно 
відмітити, що Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного 
сектору не містять визначення поняття «видатки». Разом з тим МСБОДС містить 
визначення поняття «витрати», під якими розуміють зменшення економічних вигод 
або потенціалу корисності  протягом звітного періоду у вигляді вибуття чи 
споживання активів або у вигляді виникнення зобов‘язань, що призводить до 
зменшення чистих активів/власного капіталу, за винятком зменшення, пов‘язаного з 
виплатами власникам. 

Побудова бухгалтерського обліку видатків здійснюється залежно від чинної 
їх класифікації (рис. 1). Отже, для ефективної організації обліку видатків необхідно 
використовувати економічно обґрунтовану класифікацію видатків за певними 
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ознаками. Це допоможе не тільки краще планувати та обліковувати видатки, але й 
точніше їх аналізувати. Водночас виділення класифікаційних груп видатків має 
здійснюватися у чіткій відповідності з існуючими напрямками обліку в 
бюджетній установі. Основною метою обліку видатків бюджетних установ є 
досягнення високого рівня ефективності розподілу державних ресурсів на основі 
подальшої оптимізації витрат бюджетних коштів.  

 
Рис. 1. Класифікація видатків бюджетних установ 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що видатки – це один із основних напрямів  організації бухгалтерського 
обліку бюджетних установ, що характеризує кінцевий результат діяльності, 
виконання кошторису доходів та видатків. Організація інформаційного 
забезпечення за відображення видатків в обліку бюджетної установи сприяє 
повному та цільовому виконанню кошторису доходів та видатків бюджетної 
установи, а також відповідно ефективному використанню бюджетних коштів 
загального та спеціального фонду.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Суліменко Л.А..) 
 

Постановка проблеми. Облік виробничих витрат і калькулювання 
собівартості продукції тваринництва є однією з головних ланок бухгалтерського 
обліку кожного аграрного підприємства. Водночас, управління суб‘єктом 
господарювання вцілому та за окремими функціями управління неможливе без 
отримання своєчасної, точної, достатньої та достовірної, облікової та оперативної 
інформації. Проте, то управління виробничими витратами та собівартістю 
аграрного виробництва неможливе без наявності достовірної бухгалтерської 
інформації. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню питань організації 
і методології обліку витрат виробництва значну увагу приділяли провідні вітчизняні 
вчені: В.Б. Моссaковський, І.A. Білоусовa, Т.М. Безродна, Ю.С. Цaл-Цaлко тa ін. 

Метою статті є дослідження системи обліково-аналітичного забезпечення 
управління витратами на виробництво продукції тваринництва. 

Викладення основного матеріалу. На підвищення ефективності 
виробництва продукції тваринництва впливає ряд факторів, в тому числі і своєчасне 
формування облікової інформації, на основі якої здійснюють аналіз рівня витрат, 
контроль за ними та приймання своєчасних управлінських рішень. Вплив облікової 
інформації на підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва 
відобразимо на рис. 1.  

Облік витрат займає центральне місце у бухгалтерському обліку, який 
відіграє значну роль у системі управління підприємством. Використовуючи дані 
про розмір та види витрат, управлінський персонал підприємства має можливість 
регулювати фінансово-господарську діяльність, приймати виважені управлінські 
рішення. Отже, для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень щодо 
управління витратами підприємства необхідна своєчасна, достовірна аналітична 
інформація, яка може бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та 
безпосередньо залежить від його якості [2].  

Підвищення результативності діяльності підприємств можна досягти, 
насамперед, завдяки своєчасному формуванню облікової інформації щодо 
здійснених підприємством витрат на виробництво продукції. Водночас, дана 
інформація, у свою чергу, є базою для проведення контролю та здійснення аналізу 
виявлення слабких місць у діяльності підприємств, а на цій основі приймати 
об‘єктивні управлінські рішення та обґрунтовувати напрями зростання 
ефективності виробничої діяльності.  

Для того щоб система управління витратами на виробництво продукції 
тваринництва ефективно функціонувала, вона має отримувати якісну інформацію, 
до якої ставляться певні вимоги. Перш за все, вона повинна задовольняти потреби 
внутрішніх та зовнішніх користувачів інформації, які визначають її корисність. 
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Рис. 1. Вплив облікової інформації на підвищення ефективності виробництва 
продукції тваринництва 

 

Висновки. Економічні процеси, що відбуваються сьогодні, потребують 
також такої інформації, яку можна використати для планування, аналізу та 
прийняття управлінських рішень. Отже, система обліку має бути важливою 
функцією управління, яка забезпечує життєдіяльність управлінського циклу та його 
ефективність, адже володіючи всією повнотою інформації, керівництво 
підприємства  може бути впевнений в ефективності прийняття своїх рішень.  
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О. А. Артеменко, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ 

 

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

Постановка проблеми. У сьогоднішніх умовах, коли економічна криза та 
нестабільний стан ринку диктують свої умови, а ціни на сировину та ростуть, для 
підприємств надзвичайно важливо ефективно управляти витратами та планувати їх. 
Становлення та укріплення ринкової економіки на теренах нашої держави, а також 
процеси, що з цим пов‘язані, змінюють основні принципи функціонування 
економічного, правового та інформаційного середовища підприємства – з‘явилася 
комплексна система, від злагодженої роботи котрої залежить правильна і 
об‘єктивна оцінка господарювання всього підприємства [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сьогодні витрати розглядає 
значна кількість вітчизняних та зарубіжних вчених та науковців. Серед них можна 
виділити таких як: Н.С. Андрющенко, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, 
А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, З.В. Задорожний, Г.Г. Кірейцев, 
Я.Д. Крупка, М.В. Кужельний, В.О. Ластовецький, В.Г. Линник, В.В. Сопко, І.Д. 
Фаріон, М.Г. Чумаченко, О.В. Олійник. 

Метою статті є узагальнення сутності матеріальних витрат як економічної 
категорії. 

Викладення основного матеріалу. Діяльність будь-якого підприємства 
завжди пов`язана з певними витратами матеріальних, трудових, інформаційних, 
грошових та інших ресурсів на виготовлення, зберігання, транспортування, 
сортування, пакування, фасування та реалізацію товарів. Необхідність дослідження 
витрат є актуальним питанням у сучасних умовах господарювання.  

Категорія витрати в сучасній економічній літературі застосовується досить 
широко, при цьому має різні визначення. У положенні (стандартах) бухгалтерського 
обліку України поняття «витрати» означає зменшення економічних вигід у вигляді 
вибуття активів або збільшення зобов‘язань, що призводить до зменшення власного 
капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або 
розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно 
оцінені.  

Зниження рівня витрат є важливим завданням, але не основною метою 
управління витратами підприємства. Оскільки процес зниження рівня витрат може 
супроводжуватись зниженням якості виготовленої продукції та сервісного 
обслуговування покупців, відмовою від виробництва та реалізації таких видів 
продукції, які користуються попитом, але потребують значних витрат, то основною 
метою управління витратами підприємства є підвищення його 
конкурентоспроможності та ефективності діяльності. 

Матеріальні витрати – витрати на сировину, матеріали, купівельні 
напівфабрикати та комплектуючі вироби, придбані у сторонніх організацій паливо і 
енергію, тару, будівельні матеріали, запасні частини, малоцінні швидкозношувальні 
предмети, використані в операційній діяльності підприємства.  
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Не включаються до матеріальних витрат:  
– куповані матеріали, паливо, енергія, які реалізуються без додаткової 

обробки на даному підприємстві;  
– зворотні відходи – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 

теплоносіїв та інших матеріальних цінностей, що утворилися в процесі виробництва 
продукції, втратили повністю чи частково споживчі властивості і через це 
використовуються з підвищеними витратами або не використовуються. 

На вітчизняних підприємствах основними шляхами зниження витрат 
виробництва можемо віднести такі: 

− підвищення технічного рівня виробництва, яке забезпечується 
впровадженням нової, прогресивної технології, застосуванням нових видів 
сировини і матеріалів; 

− покращення використання природних ресурсів, застосування більш дешевих 
матеріалів, повторне їх використання, безвідходні технології виробництва; 

− застосування ресурсозберігаючої технології, що забезпечує економію 
матеріалів та енергії; 

− зниження матеріальних витрат на одиницю продукції, оскільки в більшості 
галузей промисловості вони займають високу питому вагу в структурі витрат на 
виробництво; 

− зниження витрат на оплату праці на одиницю продукції; 
− скорочення адміністративно-управлінських витрат; 
− розроблення оптимальної стратегії технічного розвитку підприємства, що 

забезпечує раціональний рівень витрат на створення потенціалу; 
− запровадження ефективних систем внутрішньовиробничих економічних 

відносин, що сприяють економії всіх видів ресурсів, підвищенню якості продукції 
тощо. 

Висновки. Таким чином, кожне підприємство прагне до зниження 
матеріальних витрат на одиницю продукції, оскільки в більшості галузей 
промисловості вони займають високу питому вагу в структурі витрат на 
виробництво. Зазначені заходи, на нашу, дозволять збільшити обсяг продажів, що, в 
свою чергу, відкриє нові можливості для впровадження нової техніки та 
підвищення ефективності виробництва та, як наслідок, підвищення рівня 
прибутковості підприємства в цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.е.н, проф. Суліменко Л.А.) 
 

Постановка проблеми. Як відомо, аграрний сектор є могутнім двигуном 
економічного розвитку суспільства, невід‗ємною складовою якого є галузь 
рослинництва. Процес виробництва в цій галузі характеризується використанням 
природних, сировинних, трудових ресурсів, основних засобів та отриманням нової 
продукції, тобто нагромадженням витрат і формуванням у кінцевому її результаті 
виробничої собівартості [1].  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням питань 
організації обліку витрат займається ряд науковців та практиків: В. Моссаковський ,  
Ф. Ф. Бутинець, Н. Л. Жук, М. Ф. Огійчук, А.С. Собченко, Ю.С. Цаль-Цалко  та ін..  

Метою статті є дослідження порядку формування статей витрат на 
виробництво продукції рослинництва. 

Викладення основного матеріалу. Основною метою обліку витрат на 
виробництво продукції рослинництва сільськогосподарського підприємства є 
своєчасне, повне, вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та 
контроль за використанням всіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу 
виробленої продукції в натуральних та грошових вимірниках. Витрати на 
виробництво продукції рослинництва у плануванні та обліку групуються за 
статтями, які господарство визначає самостійно і затверджує наказом про облікову 
політику.  

Склад витрат виробничої собівартості сільськогосподарської продукції 
представлено на рис. 1. Таке групування єдине для всіх галузей народного 
господарства і визначене багатьма нормативними документами щодо організації та 
здійснення бухгалтерського обліку. Але витрати не однорідні і тому для планування 
та обліку за способом включення в собівартість продукції їх групують по статтям. 
Це дає змогу знати складові собівартості з метою впливу на формування її 
величини. 

Синтетичний облік витрат на виробництво і виходу продукції рослинництва 
на сільськогосподарському підприємстві ведуть на рахунку 23 «Виробництво», до 
якого відкривають субрахунок 231 «Рослинництво». За економічним змістом він 
належить до групи рахунків господарських процесів, за призначенням і структурою 
– до групи операційних, калькуляційних рахунків. За дебетом рахунка 23 
«Виробництво» в розрізі субрахунків за об'єктами обліку витрат відображуються 
прямі матеріальні витрати, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі 
накладні витрати та витрати від браку; за кредитом – надходження продукції, 
виконані роботи та послуги. За кредитом субрахунку 231 «Рослинництво» 
підприємства згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи» обліковують продукцію 
рослинництва за її справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на 
місці продажу.  
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Рис. 1. Склад витрат виробничої собівартості сільськогосподарської продукції 

Висновки. Облік витрат на виробництво продукції рослинництва доволі 
складний та послідовний процес, який потребує точності ведення обліку та 
відповідальності працівників на кожному етапі обробки інформації. Для 
сільськогосподарських підприємств формування витрат та визначення собівартості 
продукції рослинництва є вкрай необхідним, оскільки така інформація дозволяє 
зробити висновки про ефективність процесу виробництва. 
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Виробнича собівартість сільськогосподарської продукції 

Прямі 
матеріальні 

витрати 

– сировина й основні матеріали; – купівельні 
напівфабрикати; – комплектуючі вироби; – допоміжні та 
інші матеріали 

Прямі витрати на 
оплату праці 

– заробітна плата; – інші виплати працівникам, зайнятим 
у виробництві продукції, які можуть бути безпосередньо 
віднесені до конкретного її виду 

Інші прямі 

– відрахування на соціальні заходи працівників, заробітна 
плата яких включається до прямих витрат; – плата за 
оренду земельних і майнових паїв; – амортизація; – інші 
витрати 

Загальновиробничі 
витрати 

– витрати на управління виробництвом  
– амортизація основних засобів та нематеріальних 
активів загально виробничого призначення 

– витрати на удосконалення технології й організації 
виробництва; – інші витрати 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/9201/2/Conf_2012vIII_Maliuta_L-Problemy_obliku_vytrat_v_systemi_23.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/9201/2/Conf_2012vIII_Maliuta_L-Problemy_obliku_vytrat_v_systemi_23.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/9201/2/Conf_2012vIII_Maliuta_L-Problemy_obliku_vytrat_v_systemi_23.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/9201/2/Conf_2012vIII_Maliuta_L-Problemy_obliku_vytrat_v_systemi_23.pdf


15 

 

А. Є. Бачинська, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ: 
МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ПІДХІД 

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю. Ю.) 
 

Постановка проблеми. Модернізація, перехід на єдині уніфіковані 
методологічні засади, стандартизація бухгалтерського обліку в Україні 
здійснюється в контексті адаптації Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку. Міжнародні стандарти визначають загальновизнані правила формування та 
відображення інформації фінансових операцій і господарських фактів у 
бухгалтерському обліку й звітності. Для бюджетних організацій розроблені 
Міжнародні стандарти, які враховують специфіку діяльності підприємств 
державного сектору. Основною особливістю бюджетних установ є їх 
функціонування за рахунок фінансування з державного бюджету, найбільша частка 
якого припадає на оплату праці. Ця стаття видатків для організацій державного 
сектору є захищеною. Бухгалтерський облік оплати праці в державному секторі має 
недоліки, що зумовлює актуальність дослідження питання щодо розробки 
методичних підходів обліку оплати праці в контексті міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку в державному секторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безпосередньо питання обліку 
виплат працівникам в умовах його гармонізації з міжнародною практикою 
досліджували С. Голов, І. Жиглей, Т. Мельник, С. Свірко, Н. Тополенко  та інші. 
Але, не зважаючи на значні дослідження, залишається багато невирішених проблем, 
які потребують подальшого розгляду. 

Метою статті є аналіз інформації щодо виплат працівникам за 
національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.  

Викладення основного матеріалу.  НСБОДС 132 «Виплати працівникам» 
розроблений на основі МСБОДС 25 «Виплати працівникам» значно менший за 
обсягом. У ньому не знайшли відображення деякі питання, які розкриті в 
міжнародному стандарті, тому що вони не притаманні вітчизняному 
бухгалтерському обліку. Мета кожного зі стандартів подібна – розкриття порядку 
формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати працівникам та 
відображення її у звітності. Стандарти відрізняються не лише за обсягом і 
структурою. 

Крім того, відрізняється класифікація виплат працівників за категоріями. 
Національним стандартом усі виплати розподілено на дві групи, а Міжнародний 
стандарт передбачає чотири категорії виплат. 

Так, за НСБОДС 132 виплати працівникам поділяються на: поточні та інші 
виплати працівникам; виплати під час звільнення. 

До поточних та інших виплат працівникам належить заробітна плата за 
окладами та тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати за невід-

працьований час (відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та 
інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців 
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після закінчення періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу; інші 
виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога. 

До виплат під час звільнення відносять виплати, які підлягають сплаті 
відповідно до законодавства з досягненням ним пенсійного віку або до досягнення 
ним пенсійного віку. 

За МСБОДС 25 виплати працівникам розподіляють на: короткострокові 
виплати працівникам; виплати після закінчення трудової діяльності; інші 
довгострокові виплати працівникам; виплати під час звільнення. 

Короткострокові виплати працівникам - заробітна плата робітникам та 
службовцям, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та 
тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають 
сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), а також негрошові 
пільги (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, а також 
надання безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг) для теперішніх 
працівників. 

До виплат після закінчення трудової діяльності належать пенсії, інші види 
пенсійного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування. 

Іінші довгострокові виплати працівникам мають таку структуру: 
а)довгострокові компенсовані періоди відсутності, такі як додаткова відпустка за 
вислугу років або оплачувана академічна відпустка; б) виплати з нагоди ювілеїв або 
інші виплати за вислугу років; в) виплати у зв‘язку з тривалою непрацездатністю; г) 
виплати премій і частки прибутку, які підлягають сплаті після дванадцяти місяців 
або тривалішого строку після закінчення періоду, у якому працівники надають 
відповідні послуги; ґ) відстрочені компенсації, сплачені після дванадцяти місяців 
або тривалішого строку після закінчення періоду, у якому вони зароблені; д) 
компенсацію, яку має сплачувати суб‘єкт господарювання, доки працівник не 
перейде на іншу роботу 

Виплати під час звільнення - це виплати, які здійснюються до звичайної дати 
виходу працівника на пенсію. 

Висновки. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не регулюють 
техніки та методики бухгалтерського обліку, які були й будуть відмінними в різних 
країнах світу. Національний стандарт «Виплати працівникам» встановлює 
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати 
працівникам, та її розкриття у фінансовій звітності, розкриває зміст та складові 
виплат працівникам, визначає класифікацію виплат. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ 
ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Малюга Н.М.) 
 

Постановка проблеми. Ефективна діяльність будь-якого суб‘єкта 
господарювання неможлива без контролю за всіма напрямами його діяльності. 
Одним із важливих аспектів діяльності підприємства є отримання доходів від 
реалізації готової продукції. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням проблем 
контролю від реалізації готової продукції займалася низка вітчизняних вчених, 
зокрема: М. Білуха, Б. Валуєв, С. Голов, В. Дерій, З. Задорожний, М.М. Коцупатрий 
та ін. 

Метою статті є дослідження системи контролю за доходами від реалізації 
готової продукції підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Важливе значення для забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку має організація 
внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. Організація 
внутрішньогосподарського контролю відповідно до чинного законодавства 
покладена на керівника підприємства. На підставі затвердженого плану працівники, 
зайняті управлінням, здійснюють систематичний поточний контроль за діяльністю 
підрозділів підприємства. За результатами контрольних перевірок керівництво 
підприємства приймає рішення про усунення причин, що негативно впливають на 
діяльність підприємства. 

Внутрішньогосподарський контроль, в ринкових умовах господарювання, є 
науково обґрунтованою системою активного спостереження, перевірки та впливу на 
результати діяльності суб‘єкта господарювання.  

Основними завдання операцій з обліку доходів на підприємстві є:  
– контроль за дотриманням чинного законодавства щодо обліку та 

відображення інформації про доходи у фінансовій звітності;  
– перевірка правильності розподілу доходів за класифікаційними групами; 
– перевірка правильності визнання та оцінки доходів;  
– перевірка правильності формування прибутку у звітному періоді;  
– встановлення достовірності даних у первинних документах і на рахунках 

бухгалтерського обліку за операціями з формування доходів тощо.  
Джерелами внутрішнього контролю доходів від реалізації продукції є: 

баланс, звіт про фінансові результати; декларація про доходи підприємства;  
регістри аналітичного й синтетичного обліку результатів фінансово- господарської 
діяльності (Головна книга, журнали-ордери й відомості до них за рахунками 70 
"Доходи від реалізації", 79 "Фінансові результати"); первинні документи, 
розрахунки тощо. 

Схематично організаційно-інформаційну модель контролю доходів від 
реалізації продукції на підприємстві представлено рис. 1. 
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Рис. 1. Організаційно-інформаційна модель внутрішнього контролю доходів від 
реалізації продукції 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що внутрішньогосподарський контроль доходів від реалізації готової 
продукції необхідний для забезпечення достовірної оцінки доходів підприємства та 
покликаний створити умови для внесення необхідних коригувань до запланованих 
показників розвитку як окремих підрозділів, так і всього підприємства в цілому. 
Виходячи з цього, контроль є одним з головних інструментів розробки і прийняття 
управлінських рішень, що в  свою чергу і забезпечить нормальне функціонування 
підприємства і досягнення поставлених ним цілей. 

Список використаної літератури: 
1. Коцупатрий М., Гуцаленко У. Внутрішньогосподарський контроль: 

організаційні аспекти та класифікаційні ознаки. Економічний аналіз. 2010. № 6. C. 
433-436. 

2. Погорелов Ю. С., Миронова Ю. Ю. Організація 
внутрішньогосподарського контролю на промислових підприємствах. URL: 
http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/637/1/%D0%A1% 92.pdf 

References: 

1. Kotsupatryi M., Hutsalenko U. (2010). Vnutrishnohospodarskyi kontrol: 

orhanizatsiini aspekty ta klasyfikatsiini oznaky [Internal Control: Organizational Aspects 

and Classification Characteristics]. Ekonomichnyi analiz, (6), 433-436. 

2. Pohorelov Yu.S., Myronova Yu.Yu. Orhanizatsiia vnutrishnohospodarskoho 

kontroliu na promyslovykh pidpryiemstvakh [Organization of internal control at industrial 

enterprises]. Retrieved from http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/637/1/%D0%A1% 

92.pdf 

дослідження достовірності первинних даних про факти господарського 
життя, повноти і своєчасності їх відображення в обліку, правильності 
ведення обліку відповідно до вимог бухгалтерських стандартів і 
законодавства 

– процес формування інформації про доходи операційної діяльності в 
системі бухгалтерського обліку;  
– господарські операції, пов‘язані із виникненням доходу і його сегментів;  
– діяльність посадових осіб, що здійснюється в ході цих господарських 
операцій.  О
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 – керівництво підприємства; – відділ бухгалтері; – ремонтний відділ. 

– чинне законодавство;  
– облікова політика;  
– первині документи (договір про надання послуг, акти виконаних робіт, 
виписка банку, рахунок-фактура тощо)  
– регістри бухгалтерського обліку (Головна книга, журнал 6 «Облік 
доходів і результатів діяльності»);  
– форма 1 «Звіт про фінансовий стан», форма 2 «Звіт про сукупний дохід». Д
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ   

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Власний капітал підприємства є головною 
складовою його загального потенціалу. 

Управління власним капіталом підприємства в умовах нестачі фінансових 
ресурсів, дорожнечі позикових коштів стає особливим об‘єктом управління, адже 
сьогодні у важких економічних умовах підприємству необхідно вміти 
розраховувати лише на власні фінансові ресурси. 

Це визначає об‘єктивну необхідність у подальшому вивченні теоретичних 
досліджень і методологічних розробок з проблем обліку, формування та 
використання власного капіталу на підприємствах лісового господарства з метою 
забезпечення своєчасного отримання об‘єктивної інформації відповідними 
користувачами. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних 
основ та їх практичного застосування в організації обліку власного капіталу 
підприємств присвячено праці вітчизняних вчених, як: Т. С. Гайдучок, В. А. Дерія, 
Є. В. Калюги, О. В. Ковальова, В. О. Озерана, Н. І. Петренко, Т. А.Яковець. 
Незважаючи на отримані наукові результати, проблеми обліку власного капіталу в 
лісовому господарстві досліджені недостатньо. На думку науковці, йдеться про 
невизначеність та дискусійність ситуації із власністю на ліс і, як наслідок, 
нераціональне формування і використання капіталу, не врахування усіх його 
складових у підприємствах лісового господарства. Зазначене спричиняє виникнення 
проблемних питань у функціонуванні підприємств лісового господарства та 
перешкоджає підвищенню ефективності їхньої фінансово-господарської діяльності. 
Важливість питань, пов‘язаних з обліком власного капіталу підприємств лісового 
господарства, підвищенням раціональності його формування і використання 
підприємствами галузі, їх теоретична та практична значимість і недостатність 
наукових досліджень зумовлюють актуальність теми дослідження.  

Метою статті є дослідження особливостей обліку власного капіталу у 
забезпеченні ефективної діяльності підприємств лісової галузі. 

Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах функціонування 
підприємств важливим є удосконалення ведення бухгалтерського обліку в системі 
інформаційного забезпечення власного капіталу підприємства, оскільки основними 
джерелами формування активів підприємства є саме власний капітал. 

Значення власного капіталу полягає в тому, що він є гарантією фінансової 
незалежності підприємства. У ході підприємницької діяльності власний капітал або 
нарощується, або «проїдається». Лише за умови збереження власного капіталу 
підприємство зможе нарощувати прибутки, залучати кошти інвесторів, вільно 
виходити на ринок позикового капіталу [1]. 
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Власний капітал показує частину майна підприємства, яка фінансується за 
рахунок коштів власників та власних засобів підприємства. Основним фактором, від 
якого залежить забезпечення безперервного функціонування підприємств в цілому 
(в тому числі і лісогосподарських підприємств) є раціональне формування та 
використання власного капіталу підприємства. 

Власний капітал є основним джерелом формування господарських засобів та 
відображається у бухгалтерському балансі рівнянням:  

Актив = Власний капітал + Зобов‘язання 

Власний капітал є одним з найважливіших показників, оскільки виконує 
наступні функції:  

– самостійності та влади, тобто розмір власного капіталу визначає ступінь 
незалежності та впливу його власників на підприємство;  

– відповідальності й захисту прав кредиторів, тобто відображений в балансі 
підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин 
відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від втрати капіталу;  

– довготермінового кредитування, тобто перебуває в розпорядженні 
підприємства необмежений час;  

– фінансування ризику, тобто власний капітал використовується для 
фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;  

– кредитоспроможності, тобто в разі надання кредиту за інших рівних умов 
перевагу віддають підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю та 
більшим власним капіталом;  

– компенсації понесених збитків, тобто тимчасові збитки мають погашатись 
за рахунок власного капіталу [2, с. 280–281]. 

Висновки. Таким чином, власний капітал є основою фінансово-

господарської діяльності підприємства і джерелом фінансування діяльності 
підприємства. Для ефективного та інтенсивного використання джерел фінансування 
необхідно більш виважено підійти до формування обліково-аналітичного 
забезпечення управління власним капіталом. 
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ  

ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО МОЛОКОПРОДУКЦІЇ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю. Ю.) 
 

Постановка проблеми. Організована належним чином система 
внутрішньогосподарського контролю на підприємстві забезпечує керівництво та 
власників достовірною інформацією про господарську діяльність та є основним 
важелем, спрямованим на удосконалення управління підприємством. В зв‘язку з 
цим, дослідження щодо організації внутрішнього контролю на підприємствах 
молочної промисловості, є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення проблем 
внутрішньогосподарського контролю займалися такі науковці як  М.Т. Білуха, 
Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Нападовська, В.О. Шевчук та інші. Однак, комплексного 
дослідження проблем організації та методики внутрішньогосподарського контролю 
на підприємствах молочної промисловості немає. 

Метою статті є дослідження питань організації внутрішньогосподарського 
контролю на підприємствах молочної промисловості.  

Викладення основного матеріалу. Розглянемо основні елементи системи 
внутрішньогосподарського контролю витрат на виробництво за центрами 
відповідальності на підприємствах молочної промисловості. 

Відділ постачання (склад сировини і матеріалів). 
Об‘єкти контролю: кількість сировини та матеріалів (наявної, вхідної, 

відпущеної); сортність сировини; вид сировини; жирність сировини; якісні 
показники холодильних камер, приміщення 

Джерела інформації: прибуткові накладні; акти приймання сировини та 
матеріалів; картки складського обліку; відомість обліку залишків сировини; 
специфікації; товарно-транспортні накладні; накладні на внутрішнє переміщення 

Цех сепарування. Об‘єкти контролю: кількість вхідної сировини; кількість та 
види вихідних напівфабрикатів; температура вихідних напівфабрикатів; жирність, 
густина, сортність напівфабрикатів; технічний стан обладнання. Джерела 
інформації: лімітно-забірні картки; відомість випуску напівфабрикатів; накладні на 
внутрішнє переміщення; накладні-вимоги; акти ремонтних робіт. 

Цех нормалізації. Об‘єкти контролю: кількість знежиреного молока, вершків, 
які надійшли; кількість використаного молока та вершків; жирність та густина 
вихідного нормалізованого молока; температура та кислотність вихідних 
напівфабрикатів; кількість браку за видами. Джерела інформації: лімітно-забірні 
картки; накладні на внутрішнє переміщення; відомість якісних показників вихідних 
сумішей; накладні вимоги; реєстр вимог; заявка на виробництво продукції; заявка 
на отримання та відпуск сировини, напівфабрикатів; внутрішні розрахункові 
документи. 

Цех гомогенізації. Об‘єкти контролю: кількісні та якісні показники вхідних 
напівфабрикатів; температурні показники гомогенізаторів; жирність вихідного 
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молока та вершків; густина та кислотність гомогенізованого молока. Джерела 
інформації: накладна на оприбуткування напівфабрикатів в цех; лімітно-забірні 
картки; відомості виходу напівфабрикатів; виробничі акти. 

Цех пастеризації. Об‘єкти контролю:  кількість вхідних сумішей за видами 
продукції; якісні показники вхідних молочних сумішей; кількість використаної 
пари, води, електроенергії; температурний режим пастеризації за видами продукції; 
густина, жирність, температура, кислотність вихідних напівфабрикатів за видами 
молоко продукції. Джерела інформації: акти приймання молочних сумішей; заявки 
на виробництво продукції; накладні на внутрішнє переміщення; відомість виходу 
напівфабрикатів; реєстр молочних сумішей цеху; аналітичні картки за видами 
напівфабрикатів; лімітно-забірні картки; розрахункові відомості якості отриманих 
напівфабрикатів. 

Цех заквашування. Об‘єкти контролю: обсяг наявної закваски; кількість 
необхідної закваски; час заквашування; якісні характеристики молочних бактерій 
для закваски; кількість вхідних та вихідних напівфабрикатів; температура закваски; 
час бродіння; жирність, густина, кислотність вихідної продукції. Джерела 
інформації: лімітно-забірні картки на відпуск сировини, допоміжних матеріалів, 
напівфабрикатів; накладні на внутрішнє переміщення напівфабрикатів; акти та 
відомості результатів закваски; розрахункові внутрішні реєстри. 

Цех охолодження. Об‘єкти контролю: кількісні та якісні показники вхідних 
напівфабрикатів; температурні показники холодильних камер; технологічні 
характеристики обладнання; кількість вихідної продукції за видами; температура, 
кислотність, жирність готової продукції на виході. Джерела інформації: лімітно-

забірні картки; накладні на переміщення готової продукції; акти оприбуткування 
готової продукції; відомості якісного складу готової продукції; заявки на 
виготовлення продукції; технологічні карти; розрахункові відомості 

Цех розливу та упаковки. Об‘єкти контролю: кількість вхідної готової 
продукції за видами; якісні показники вхідної продукції; необхідна кількість та 
якість упаковочних матеріалів; технологічні показники розливної лінії. Джерела 
інформації: акти приймання готової продукції; накладні на внутрішнє переміщення; 
відомість виходу готової продукції; відомість браку; заявка на виробництво готової 
продукції;  накладні на оприбуткування матеріалів. 

Висновки. Організація внутрішньогосподарського контролю витрат на 
виробництво за запропонованими  в дослідженні центрами відповідальності, 
об‘єктами та джерелами інформації  на підприємствах молочної промисловості, 
сприятиме покращенню системи управління. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ЗБУТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкового середовища 
діяльності підприємств в Україні, організація та оптимізація збутової діяльності є 
важливим елементом здійснення господарської діяльності та посилення позицій 
суб‘єкта господарювання на ринку.  

Витрати на збут — це сукупність усіх витрат підприємства, які не пов'язані 
з його виробничою діяльністю, а пов'язані безпосередньо із збутом продукції. 
Водночас, необхідно відмітити, що витрати на збут потребують точного, повного, 
своєчасного та об'єктивного відображення в обліку суб‘єкта господарювання.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання організації обліку 
витрат на збут розглядаються у наукових працях таких відомі вчених, як  
Ф.Ф. Бутинеця, Н.М. Ткаченка, А.В. Шиманської, І.В. Мельничука та ін. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до чинного законодавства 

методологічні принципи формування в обліку інформації щодо витрат підприємства 
на збут та її розкриття у фінансовій звітності регламентує П(С)БО 16 "Витрати".  
П(С)БО 16 "Витрати" визначає, що витрати на збут включають витрати, пов'язані з 
реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг) та визначає склад витрат на 
збут.  

Подмешальсбка Ю.В. в своїх дослідженнях пропонує об'єднати витрати на 
збут в групи, враховуючи перелік витрат відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" (табл. 
1) [2]. 

Таблиця 1 

Пропозиції щодо групування витрат на збут 

Групи витрат Витрати, що входять до групи 

1 2 

Оплата праці та 
відрядження 

- оплата праці працівникам підрозділів суб‘єкта 
господарювання, що забезпечують збут продукції, робіт, послуг; 
 - нарахування на соціальні заходи; - забезпечення виплат 
відпусток;  
- витрати на відрядження робітників, зайнятих збутом;  
- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим 
агентам 

Витрати пов‘язані з 
використанням 
оборотних та 

необоротних активів 

- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової 
продукції на складах готової продукції; - витрати на утримання 
основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, 
пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг 
(оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, 
опалення, освітлення); - витрати на ремонт тари 
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Продовження табл. 1 

1 2 

Транспортні витрати 

- витрати на транспортування, перевалку і страхування готової 
продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, 
пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до 
умов договору (базису) поставки; - витрати на транспортування 
готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, 
представництв) підприємства. 

Маркетингові 
витрати 

- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); - 

витрати на передпродажну підготовку товарів 

Інші витрати 

- витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації 
готової продукції (товарів), що зберігається на складі 
підприємства;  
- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; - 
інші витрати, пов‘язані із збутом продукції, товарів, робіт, 
послуг; 
- поштові послуг;  
- інші витрати 

 

Витрати на збут – це,  нормативні та понаднормативні продуктивні 
витрати, пов‘язані з повним циклом забезпечення усіх процедур і вимог до збуту 
продукції. Витрати на збут облікують на однойменному синтетичному рахунку 93. 
До цього рахунку субрахунків не передбачено, тому кожне підприємство має право 
самостійно обирати собі перелік субрахунків, а також аналітичних рахунків до 
кожного з них [1]. 

Висновки. В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, 
що всі господарські процеси на підприємстві неможливі без належного обліку 
витрат на збут, адже облікова інформація є головною та визначальною для 
обґрунтування управлінських рішень, а також контролю за їх виконанням. 
Водночас, підприємства не завжди приділяють належну увагу організації обліку 
витрат на збут, що може негативно позначитися на якості облікової інформації. 
Тому розроблена класифікація витрат на збут дає можливість керівництву 
підприємства  ефективно та раціонально організовувати облік витрат на збут.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА   

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С. А.) 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах економічного розвитку держави 
та підприємства загалом, найважливішим важелем виступає амортизаційна 
політика. В першу чергу амортизаційна політика впливає на процес відновлення 
основних засобів, прискорення темпів науково-технічного прогресу, інвестиційну 
діяльність, а через них і на ефективність суспільного виробництва. На основі 
амортизаційної політики держави кожне підприємство розробляє і реалізує власну 
амортизаційну політику.  

Проте немає чіткого визначення напрямів формування амортизаційної 
політики, відсутня єдина точка зору щодо функцій амортизації. Залишаються 
невирішеними деякі питання амортизаційної політики як складової частини 
фінансового менеджменту, практично не розглянутим залишається питання щодо її 
розробки та оптимізації. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку 
теоретичних основ і методологічних підходів до вирішення цих питань зробили такі 
вчені-економісти, як Яремко І., Бондар О., Орлов П., Стадницький Ю., 
Городянська Л., Юшко С., Онищенко В., Гнедіна К., Акименко О., Попружко Я., 
Соколовська Т. та інші. Проте зміни в економічному механізмі країни вимагають 
постійного вдосконалення засад амортизаційної політики підприємства. 

Метою статті є дослідження й узагальнення особливостей формування 
амортизаційної політики підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Амортизаційна політика підприємства – 

це комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію процесу формування, розподілу 
та використання коштів, визнаних як амортизаційні суми у складі усіх фінансових 
ресурсів підприємства, для забезпечення стабільного прибутку шляхом оновлення 
та підтримки основних фондів у обмеженнях чинного законодавства та 
загальнодержавної амортизаційної політики [1].  

Амортизаційна політика поєднує в собі взаємопов‘язані питання, які 
характеризують економічну сутність амортизації, відображають управління 
амортизаційними відрахуваннями, впливають на зростання інвестиційної 
діяльності.  

Поняття «амортизаційна політика» є значно ширшим за поняття 
«амортизація», яке, згідно з пунктом 14.1 підпунктом 14.1.3 статті 14 Податкового 
кодексу України, визначається як «систематичний розподіл вартості основних 
засобів, інших необоротних і нематеріальних активів, що амортизується, протягом 
строку їх корисного використання (експлуатації)». 

П(С)БО 7, п. 26 надає можливість застосування таких п'яти методів 
амортизації: прямолінійного; зменшення залишкової вартості; прискореного 
зменшення залишкової вартості;  кумулятивного;  виробничого. 
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Суму нарахованої амортизації основних засобів зараховують до витрат 
підприємства зі збільшенням зносу таких об'єктів. Метод нарахування амортизації 
підприємство обирає самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання 
економічних вигод від його використання. У разі зміни очікуваного способу 
отримання економічних вигод від використання об'єкта основних засобів метод 
його амортизації переглядають. 

При здійсненні амортизаційної політики підприємства, за свідченням 
науковців [2] йде процес оновлення активної частини основного капіталу і 
підвищується технічний рівень виробництва. Все це у свою чергу створює достатні 
передумови для зниження собівартості виробленої продукції і максимізації 
прибутку, які є основними напрямами діяльності підприємств.  

Основними складовими елементами амортизаційної політики на рівні 
підприємства є:  

– оцінка і переоцінка основного капіталу;  
– вибір і обґрунтування методів нарахування амортизації;  
– забезпечення цільового використання амортизаційних відрахувань;  
– мінімізація фізичного і морального зносу основного капіталу;  
– вибір найбільш ефективних форм відтворення основного капіталу [2].  

Амортизаційна політика є важливою складовою облікової політики 
підприємства. Вона дає змогу альтернативно підійти до визначення розмірів 
амортизаційних відрахувань, здійснювати управління витратами та фінансовими 
результатами, накопичувати необхідні фінансові ресурси і раціонально їх 
використовувати.  

Висновки. Таким чином, амортизація є важливою частиною фінансування 
відновлення основних засобів підприємства, вона в свою чергу має суттєвий вплив 
на формування інвестиційної привабливості підприємства. Тому потрібно 
впроваджувати інноваційні джерела фінансування. 
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ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЯК КАТЕГОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

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

Постановка проблеми. Дослідження виплат працівникам посідає важливе 
місце серед сучасних проблем у суспільстві. Особливо актуальними вони є за 
сучасних умов розвитку економіки України через посилення конкуренції, 
глобалізацію бізнесу та збільшення підприємницьких ризиків. Сьогодні економіка 
зосереджена на забезпеченні матеріальної зацікавленості працівників і на зростанні 
ефективності праці. Суспільно-господарське життя розвивалось, відбувався поділ 
праці різної складності і це зумовило виникнення та розвиток системи обліку 
розрахунків за виплатами працівникам.  

Вибрана тема дослідження є актуальною, оскільки організація обліку, 
аудиту та аналізу виплат працівникам значною мірою впливає на ефективність 
роботи, збереження трудового колективу та підвищення продуктивності праці 
працівників. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Важливість виплат працівникам 
на макро- та мікроекономічному рівнях, неврегульованість організаційно-

методичного забезпечення їх облікового відображення викликає зацікавленість 
даним питанням дослідників: Ф. Бутинця, С. Голова, Р. Джоги, С. Івахненкова, Є. 
Мниха, Н. Овсюк, Н. Оляднічук, О. Радченко, В. Щвеця, А. Шевченко, О. 
Ярмолюка та ін. Не применшуючи внеску кожного зі згаданих дослідників, варто 
зазначити, що завдання комплексного дослідження поняття ―виплати працівникам‖, 
як однієї з основних категорій бухгалтерського обліку та його сутності, ними не 
ставилось і виділені ними дефініції трактуються по-різному.  

Метою статті є уточнення трактування поняття ―виплати працівникам‖, як 
однієї з основних категорій та об‘єкта бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. В сьогоднішніх умовах жорсткої 
конкуренції значна більшість підприємств в процесі виробництва несуть великі 
збитки та витрати. До цих затрат належать і витрати на оплату праці.  

Питання відображення в обліку та звітності виплат працівникам 
регулюються МСБО 19 «Виплати працівникам». В українській нормативній базі 
питання обліку та звітності за виплатами працівникам регулюються П(С)БО 26 
«Виплати працівникам». П(С)БО 26 «Виплати працівникам» описує методологічну 
основу обліку виплат працівникам і детально характеризує наведене поняття. В 
П(С)БО 26 наведено класифікацію виплат працівникам на категорії, але 
недостатньо прописано порядок визнання, оцінка та відображення в їх в обліковій 
системі господарюючого суб‘єкта.  

Відповідно до МСБО 19, виплати працівникам – це всі форми компенсації, 
які роботодавець дає працівникам в обмін на послуги підприємству. При цьому 
робітник може надавати свої послуги підприємству на основі повного або 
неповного робочого дня, постійної або періодичної зайнятості та на тимчасовій 
основі. У нормативних документах України, у тому числі з питань бухгалтерського 
обліку, визначення поняття «виплати працівникам» відсутнє. 
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Виплати працівникам, відповідно до П(С)БО 26, поділяють на п‘ять груп 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура виплат працівникам підприємства відповідно до  

П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 

 

Маючи основні ознаки виплат працівникам, їх можна визначити так: 
виплати працівникам – це всі форми поточної та майбутньої компенсації та 
додаткових благ, що їх надає суб‘єкт господарювання самостійно або через третю 
особу працівнику та членам його сім‘ї згідно із законодавством та внутрішньою 
практикою в обмін на поточні, минулі та майбутні послуги у зв‘язку з фактом 
минулих чи поточних трудових відносин. 

МСБО 19 на відміну від П(С)БО 26 ширше розглядає аспекти обліку 
розрахунків за виплатами працівникам, включаючи, крім заробітної плати та 
премій, компенсацій за відсутність працівників, виплати, пов‘язані з участю 
працівників у прибутку підприємства та негрошові пільги у формі надання житла, 
автомобілів, безплатних субсидованих товарів, медичного обслуговування. 

Висновки. Таким чином, виплати працівникам‖ є категоріальним поняттям 
бухгалтерського обліку, що включає поняття, визначення яких наведено в 
стандартах бухгалтерського обліку, які у свою чергу також включають в себе 
поняття наступного рівня. Виплати працівникам є сукупністю об‘єктів 
бухгалтерського обліку, пов‘язаних з їх поточними та майбутніми доходами, які 
отримує працівник за рахунок підприємства, а також зобов‘язання підприємства з 
передачі працівнику первинних та вторинних інструментів власного капіталу.  
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ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ: 
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

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

Постановка проблеми. Хлібопекарська промисловість виконує важливу 
соціальну функцію в державі, оскільки забезпечує населення одними з основних 
продуктів харчування – хлібом та хлібобулочними виробами. Як і будь-яка інша 
галузь, вона має певну низку організаційно-технологічних особливостей, які, як 
основні чинники, формують облікові особливості витрат виробництва. Враховуючи 
значення галузі, чисельність хлібопекарських підприємств, обсяги виробництва, 
споживання та асортимент хлібобулочних виробів, необхідним є дослідження 
зазначених облікових особливостей і на їх підставі накреслення нових підходів 
щодо обліку і контролю витрат на виробництво хлібобулочних виробів, розподілу 
загальновиробничих витрат та калькулювання собівартості продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Облік і контроль витрат на 
виробництво хлібобулочних виробів є одним з напрямів дослідження О.Д. Горбач, 
Р.В. Самольотова, С.І. Саченко, І.В. Христофорової.  

Метою статті є визначення механізму калькулювання собівартості 
хлібобулочних виробів.  

Викладення основного матеріалу.  Виробнича собівартість хлібопекарської 
продукції має формуватися відповідно до п. 11 П(С)БО 16. До неї включаються: 

1) прямі матеріальні витрати – вартість основної та додаткової сировини, що 
утворює основу хлібопекарської продукції, що виробляється, і допоміжних та 
інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об‘єкта 
витрат. Основна сировина – це борошно, дріжджі, сіль, вода. Додаткова сировина – 

це сировина, що використовується за рецептому для підвищення харчової цінності, 
забезпечення специфічних органолептичних і фізико-хімічних властивостей 
хлібобулочних виробів (цукор, олія, жири, патока, яєчні та молочні продукти тощо). 

Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, 
отриманих у процесі виробництва, які оцінюються за справедливими цінами 
реалізації або в оцінці можливого їх використання на самому підприємстві; 

2) прямі витрати на оплату праці – заробітна плата та інші виплати 
робітникам, зайнятим у виробництві продукції, які можуть бути безпосередньо 
віднесені до конкретного об‘єкта витрат; 

3) інші прямі витрати – усі інші виробничі витрати, які можуть бути 
безпосередньо віднесені до конкретного об‘єкта витрат, зокрема відрахування на 
соціальні заходи, амортизація щодо необоротних активів, витрати на утримання 
устаткування, послуги допоміжних виробництв тощо; 

4) змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі 
витрати.  

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування 
й управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже 
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прямо) пропорційно до зміни обсягів виробництва хлібобулочних виробів. Змінні 
загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об‘єкт витрат з використанням 
бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат 
тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду. 

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на 
обслуговування й управління виробництвом, що залишаються незмінними (або 
майже незмінними) у разі зміни обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі 
витрати розподіляються на кожен об‘єкт витрат з використанням бази розподілу 
(годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) за 
нормальної потужності.  

Найбільш прийнятним для хлібопекарної промисловості є розподіл 
загальновиробничих витрат традиційним шляхом: пропорційно до витрат основної 
зарплати робітників і витрат на утримання та експлуатацію обладнання. Цей спосіб 
розподілу відповідає галузевим особливостям, оскільки відображає взаємозв‘язок 
указаних витрат з обсягом виробництва. 

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу 
собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. 
Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих 
витрат не може перевищувати їх фактичної величини.  

Витрати, пов‘язані з виробництвом хлібобулочних виробів, рекомендується 
групувати за такими статтями калькуляції: основна й додаткова сировина; зворотні 
відходи (вираховуються); паливо й енергія на технологічні цілі; основна заробітна 
плата; додаткова заробітна плата; відрахування на соціальні заходи; витрати на 
утримання та експлуатацію устаткування; витрати на підготовку й освоєння 
виробництва; інші виробничі витрати; загальновиробничі витрати; супутня 
продукція (вираховується). 

Висновки. Дослідивши взаємозв‘язок організаційно-технологічних і 
облікових особливостей галузі на хлібопекарських підприємствах, нами було 
узагальнено підходи до формування собівартості хлібобулочних виробів. 
Подальшими напрямами дослідження є визначення оптимального документообігу 
на підприємстві, розробка заходів внутрішнього контролю щодо витрат на 
виробництво та етапів бюджетування. 
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ПЕРЕОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю. Ю.) 
 

Постановка проблеми. Основною метою ведення бухгалтерського обліку є 
забезпечення користувачів повною, правдивою та неупередженою інформацією для 
прийняття рішень. Однак достовірність даних, наведених у фінансовій звітності 
підприємства, може викликати сумніви. І передусім це стосується вартості активів 
зі строком служби понад один рік — необоротних активів. Адже у зв‘язку із 
розвитком інфляційних процесів балансова вартість таких активів досить далека від 
їх реальної ринкової вартості. Для усунення цієї проблеми необхідно здійснювати 
процедуру переоцінки необоротних активів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку необоротних 
активів завжди було в центрі уваги науковців. Серед основних проблем, що 
досліджуються є формування первісної вартості активів, моделювання облікової 
політики щодо необоротних активів, нарахування зносу тощо. Одночасно, 
практичні питання переоцінки основних засобів є малодослідженими. Разом з тим, 
варто погодитися, що переоцінка займає важливе місце у забезпеченні економічної 
безпеки підприємства [1].  

Метою статті є дослідження практичних аспектів переоцінки необоротних 
активів та її впливу на показники господарської діяльності підприємства.  

Викладення основного матеріалу. У відповідності до законодавства 
підприємство може проводити переоцінку таких складових необоротних активів як 
основні засоби та нематеріальні активи. Зокрема, в п. 16. П(С)БО 7 зазначено, що 
підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова 
вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату 
балансу. В п.19 П(С)БО 8 визначено, що підприємство може здійснювати 
переоцінку за справедливою  вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, 
щодо яких існує активний ринок. 

Отже, ключовим моментом для переоцінки нематеріальних активів є 
наявність для них активного ринку. На практиці це зробити майже не можливо, 
оскільки нематеріальні активи активного ринку не мають. Тому сконцентруємо 
увагу на переоцінці основних засобів.  

Основними нормативними документами щодо переоцінки є: Закон України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 
від 12.07.01 р. № 2658-III; Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки 
майна і майнових прав», затвердженим постановою КМУ від 10.09.03 р. № 1440; 
П(С)БО 7 "Основні засоби"; Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 
основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561. 

Як видно з визначення, підприємство може, але не зобов‘язане проводити 
переоцінку. Рішення про необхідність переоцінки приймається керівником 
підприємства. Тобто, навіть за умови, що залишкова вартість суттєво відрізняється 
від справедливої на дату балансу, їх переоцінка не є обов‘язковою.  
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З іншої сторони, якщо підприємство вбачає необхідність зробити 
переоцінку, вона можлива лише у випадку, коли різниця між балансовою та 
справедливою вартістю суттєва. Мінфін рекомендує встановлювати як кількісний 
критерій істотності відхилення між залишковою та справедливою вартістю 
необоротних активів в діапазоні до 10 % справедливої вартості активу. Такий 
кількісний критерій підприємство повинно зазначити в розпорядчому документі 
про облікову політику.    

Проводячи переоцінку об‘єктів основних засобів, необхідно враховувати 
такі правила: 

1. У разі переоцінки окремого об'єкта основних засобів слід переоцінювати 
всі інші основні засоби в групі, до  якої вони належить. Причому в цьому випадку 
не важливо, наскільки їх залишкова вартість відрізняється від справедливої. 

2. Переоцінка основних засобів тієї групи, об‘єкти якої вже були 
переоцінені, обов‘язково проводиться з такою регулярністю, щоб їх залишкова 
вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. 

3. Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи і 
бібліотечні фонди, які амортизуються за методами: «50 % на 50 %» — коли 
амортизацію в розмірі 50 % вартості об‘єкта основного засобу, що амортизується, 
нараховують у першому місяці експлуатації цього об‘єкта, а решту 50 % — у місяці 
його списання з балансу;  «100 %» — коли амортизацію об‘єкта в першому місяці 
використання нараховують у розмірі 100 % його вартості. Малоцінні необоротні 
матеріальні активи і бібліотечні фонди, що амортизуються за прямолінійним або 
виробничим методом, переоцінюють у загальному порядку. 

Залежно від того, в який бік величина залишкової вартості об‘єкта основних 
засобів відрізняється від його справедливої вартості, підприємство проводить або 
дооцінку, або уцінку залишкової вартості об‘єкта основних засобів. Причому 
дооцінки й уцінки можуть чергуватися: один об‘єкт може бути спочатку 
дооцінений, а через деякий час — уцінений, і навпаки. 

Висновки. Переоцінка основних засобів має як свої плюси, так і мінуси. У 
разі дооцінки збільшується первісна та залишкова вартість основних засобів, а 
також збільшується вартість капіталу в дооцінках, який є частиною власного 
капіталу. Це призводить до покращення інвестиційної привабливості підприємства, 
зокрема показників платоспроможності та ліквідності. Відповідно, поліпшується 
кредитоспроможність підприємства, розширюються можливості залучення 
позикових ресурсів. 
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СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік доходів в бюджетних 
установах є найбільш трудомістким об‘єктом обліку. Однією з головних проблем 
функціонування бюджетних установ є те, що вони працюють в умовах 
недостатнього фінансування з бюджету держави. Це зумовлює необхідність не 
тільки планувати, здійснювати та контролювати доходи і видатки бюджетних 
програм, але і керувати результатами їх виконання. Тому, одним із ефективних 
напрямів удосконалення системи управління бюджетними установами є 
впровадження ефективної системи організації обліку доходів бюджетної установи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку, контролю та 
аналізу функціонування установ знайшли відображення в наукових працях багатьох 
українських вчених: П. Й. Атамаса, Р. Т. Джоги, С. О. Левицької, С. В. Свірко та ін.  

Метою дослідження є дослідження сутності доходів бюджетної установи та 
обґрунтування їх класифікації. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Сутність поняття доходи в 
бюджетних установах має дещо інше значення порівняно з цим же поняттям для 
інших суб‘єктів господарювання. Це обумовлено низкою особливостей відносно 
умов функціонування бюджетної установи. На думку Свірко С. В. доходи 
бюджетних установ це надходження грошових коштів, отримуваних установами за 
рахунок державних коштів, для виконання кошторису доходів і видатків [2] 

На даний час не погоджені принципові положення щодо класифікації 
доходів бюджетних установ. Це означає необхідність вибору із двох варіантів. 
Перший полягає в адаптації НП(С)БОДС до діючого бюджетного законодавства, 
другий – у прийнятті змін та доповнень до чинних нормативних актів, прийняття 
нових законодавчих документів з метою досягнення їх відповідності НП(С)БОДС.  
Пріоритетним вважаємо другий варіант у зв‘язку з тим, що НП(С)БОДС є 
максимально наближеними до міжнародних стандартів обліку в державному 
секторі, а це є однією з важливих умов розвитку співробітництва України із 
міжнародними фінансовими організаціями [1]. 

Впровадження у 2016 році НП(С)БОДС 124 «Доходи» передбачає розподіл 
доходів на доходи від обмінних та необмінних операцій. Так, згідно із НП(С)БОДС 
124 «Доходи», які розроблені на основі МСБОДС, доходи суб‘єктів державного 
сектору класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:  доходи від 
обмінних операцій;  доходи від необмінних. 

Більш детальну класифікацію доходів і видатків бюджетних установ згідно 
із НП(С)БОДС наведено на рис. 1.  

Ринкові умови господарювання вимагають використання нових принципів, 
форм і методів управління у бюджетній сфері, що у свою чергу підвищує вимоги до 
об'єктивності економічної інформації, головним джерелом якої є бухгалтерський 
облік. 
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Рис. 1. Класифікація доходів бюджетних установ згідно з НП(С)БОДС 

 

Висновки. Основною проблемою реформування обліку в бюджетних 
установах є відсутність єдиних підходів до розробки дієвих механізмів 
удосконалення системи обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів, 
недостатність розробленості питання переходу на єдині методологічні засади, а 
також створення інформаційного забезпечення обліку загалом, та обліку доходів 
бюджетної установи зокрема. 
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Доходи бюджетних установ 

Доходи від обмінних операцій 

− Бюджетне асигнування;  
− Дохід від надання послуг;  
− Надходження бюджетних установ від 
додаткової діяльності;  
− Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна;  
− Кошти, що отримують вищі та професійно-

технічні навчальні заклади від розміщення на 
депозитах тимчасово вільних бюджетних 
коштів, отриманих за надання платних послуг;  
− Доходи від продажу;  
− Доходи від відсотків, роялті та дивідендів; 
− Інші доходи від обмінних операцій 

Доходи від необмінних операцій 

− Податкові надходження;  
− Неподаткові надходження;  
− Трансферти та кошти, що 
отримують  
бюджетні установи від 
підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для 
виконання цільових заходів;  
− Надходження до державних 
цільових фондів;  
− Зобов‘язання, що не підлягають 
погашенню.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ   
 

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

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання, в умовах 
проведення реформ у всіх сферах громадської та економічної діяльності проблема 
правильної організації та ведення бухгалтерського обліку набуває особливого 
значення. Так як необоротні активи беруть безпосередню участь у виробничому 
процесі, є невід‘ємними складовими господарської діяльності суб‘єкта 
господарювання, прямо впливають на порядок формування та рівень 
макроекономічних показників, то розгляд проблемних та спірних питань з обліку 
наявності, руху та їх використання завжди залишаються актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
обліку необоротних активів були предметом уваги вітчизняних вчених, а саме: Н.Г. 
Виговської, М.І. Бондаря, О.Ю. Омельченка, Л.К. Сука, Л.С. Шатковської та ін. 
Проте ті зміни, що відбуваються у практичній діяльності підприємств, нормативно-

правовому забезпеченні обліку, економіці України вимагають проведення 
подальших досліджень. 

Метою статті є розгляд теоретичних засад організації та ведення обліку 

необоротних активів у вітчизняних підприємствах. 
Викладення основного матеріалу. Як вже зазначалося, необоротні активи, 

як об‘єкт бухгалтерського обліку, знаходяться під пильною увагою як вчених 
економістів, так і обліковців-практиків. Тому першочерговим є розгляд економічної 
суті необоротних активів. Провівши аналіз тверджень вчених, щодо визначення 
економічної суті необоротних активів можна відмітити неоднозначність його 
трактування. Це пов‘язано з тим, що до складу необоротних активів входять різні за 
своїми технічними характеристиками, фізичною формою, економічним змістом 
складові. В зв‘язку з цим, в практичній діяльності не використовується визначення 
«необоротні активи». Воно більше застосовується коли складаються узагальнюючі 
бухгалтерські документи, наприклад, такі як ф. 1 Баланс (Звіт про фінансовий 
стан».  

У зарубіжній практиці обліку поняття необоротних активів часто 
ототожнюється з основним капіталом, який уважається складовою частиною майна 
підприємства (або його активом). Уживання різних термінів для ідентифікації цього 
виду активів часто пов‘язують з особливостями перекладу термінів із різних мов. 
На це звертає увагу В.С. Семйон, яка стверджує, що англійською мовою необоротні 
активи можуть називатися non-current assets (необоротні активи), fixed assets 

(фіксовані активи), long-term assets (довгострокові активи) тощо [2, с. 161]. 
Необоротні активи задіються у господарській діяльності. Результатом такого 

використання є одержання готової продукції (виконання робіт або ж надання 
послуг). Так як в період використання окремих видів необоротних активів, 
наприклад таких як основні засоби, МНМА, нематеріальні активи, на них 
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нараховується амортизація, а отже, частина їх вартості буде формувати собівартість 
готової продукції.  

З метою раціональної організації обліку необоротних активів вони 
класифікуються за різними ознаками. Більшість авторів, особливо бухгалтерів, 
класифікують необоротні активи за однією ознакою – за матеріальністю і виділяють 
тільки ті складові, які відображаються у балансах підприємств. 

Найповнішу, з нашої точки зору, класифікацію необоротних активів 
наводить І.О. Бланк. Він виокремлює декілька ознак для цілей управління цим 
видом активів: 

– за основними функціональними видами: основні засоби, нематеріальні 
активи; 

– за характером обслуговування окремих напрямів операційної діяльності: 
необоротні активи, які обслуговують процес виробництва продукції, необоротні 
активи, які обслуговують процес реалізації продукції, необоротні активи, які 
обслуговують процес управління операційною діяльністю; 

– за характером володіння: власні і орендовані необоротні активи; 
– за формами заставного забезпечення кредиту і особливостями 

страхування: рухомі і нерухомі необоротні активи; 
– за характером відображення зносу: необоротні активи, що амортизуються, 

і необоротні активи, що не амортизуються [1]. 
Необоротні матеріальні активи підлягають постійному відновленню. 

Оновлення матеріальної бази вітчизняних підприємств повинно об‘єднувати 
складові процесу управління в напрямку практичного запровадження елементів 
облікової політики. Тому в ході прийняття рішень щодо розширення або ж 
підтримання на заданому рівні потужностей суб‘єкта господарювання необхідно 
звертати увагу на облікові дані щодо наявності, руху та використання необоротних 
активів, а також здійснювати оцінку доцільності проведення таких операцій.  

Висновки. Правильне окреслення змісту категорії «необоротні активи» 
та виокремлення класифікаційних ознак їх поділу дасть змогу підтримувати 
бажаний рівень економічної ефективності підприємства. В ході використання 
даних бухгалтерського обліку, при прийняті управлінських рішень щодо 
необоротних активів, буде забезпечено постійне оновлення їх складу та 
раціональне використання в ході здійснення господарської діяльності.  
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(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
 

Постановка проблеми. Виплати працівникам являються основним 
джерелом доходу працівників переробної галузі. Гострою проблемою сьогодення 
стають постійні зміни правової та організаційної бази обліку, що вимагають від 
сучасного бухгалтера оперативного та своєчасного їх застосування в обліку, а також 
при відображенні інформації про виплати працівникам у звітності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велику увагу питанням із 
удосконалення обліку виплат працівникам приділили в своїх працях вітчизняні  
вчені, серед яких А.І.Радчук, Ф.Ф.Бутинець, В.В.Сопко, С.В.Цимбалюк, О.А.Петрик 
та багато інших. Проте не зважаючи на велику кількість наукових розробок, 
залишаються не достатньо дослідженими окремі аспекти теорії та практики обліку 
розрахунків за виплатами працівникам в переробній промисловості, які потребують 
подальшого наукового дослідження. 

Метою статті є дослідження пошуку шляхів вдосконалення обліку виплат 
працівників в переробній  галузі. 

Викладення основного матеріалу. Аналіз обліку виплат працівникам полягає 
у всебічному оцінюванні рівня динаміки та структури такого виду витрат та 
характеристика управлінських рішень, щодо подальшої їх оптимізації. 

Відповідно до МСБО-19 «Виплати працівникам» – це всі види компенсацій, що 
їх надає суб‘єкт підприємницької діяльності в обмін на послуги надані працівниками. 
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов роботи котру необхідно 
виконувати, професіональності працівників та господарської діяльності підприємства. 
Проте облік виплат працівникам має ряд проблемних питань, котрі впливають на 
результати діяльності підприємства в цілому. Головним з них є питання стимулювання 
працівників до виконання своїх професійних обов‘язків. На нашу думку, слід 
запроваджувати так званий «гнучкий тариф» у системі оплати праці, що сприятиме 
посиленню дії функції стимулювання працівників, а також  дасть змогу оцінити роботу 
кожного працівника відповідно до тарифної шкали, сприятиме кар‘єрному росту. Дане 
поняття запозичене із зарубіжної практики, проте заслуговує на увагу вітчизняних 
науковців та обліковців-практиків. Відповідно до цієї моделі, оптимальною структурою 
заробітної плати стає така пропорція:  

тариф - 85% (погодинна оплата праці звичайного працівника цеху),  
індивідуальні періодичні преміювання - 10% (преміювання кращих працівників 

за перевиконання поставленого плану на протязі певного періоду),  
премія за результати діяльності підприємства в цілому - 5% (преміювання всіх 

працівників підприємства за виконання плану за звітний період).  
Періодичне преміювання стає стимулом для працівників із вивчення нових 

технологій та прийомів роботи саме у переробній галузі. Метою преміювання за 
підсумками роботи в цілому є спонукання до колективної співпраці та прикладання 
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зусиль по підвищенню прибутковості. Періодичне преміювання та преміювання за 
підсумками діяльності в цілому має мотивувати працівників докладати максимум 
зусиль для підвищення продуктивності праці та вдосконалення колективної співпраці 
для отримання хорошого результату. Науковці вважають, що доволі ефективним є 
використання гнучкого тарифу в системі контролю денного виробітку. Відповідно до 
нього тарифна ставка встановлюється терміном на 6 місяців. Після закінчення цього 
періоду тарифна ставка повинна бути переглянута із урахуванням продуктивності праці, 
яку було досягнуто працівником за цей період. Систему контролювання денного 
виробітку в переробному підприємстві можна поділити на:  

заохочувальну - це коли заробіток напряму залежить від якості виконаних робіт, 
розширення зон обслуговування та пошук нових замовників, 

незаохочувальну – заробіток залежить лише від кількості відпрацьованих годин 
у звітний період. Проаналізувавши систему контролювання денного виробітку, ми 
можемо дійти висновку, що дана система - це компромісне рішення, так як вона містить 
елементи погодинної оплати праці та відрядної. Розглянута система є актуальною для 
працівників з погодинною оплатою праці, за умови що працівник має змогу покращити 
свою продуктивність праці та має вплив на кінцевий результат. 

Для вдосконалення обліку виплат працівникам необхідно автоматизувати весь 
бухгалтерський облік. Автоматизація обробки обліково-економічної інформації стає 
важливим фактором підвищення аналітичності, оперативності та достовірності даних. 
Можливість ведення кадрового обліку в більшості облікових системах є обмеженою, 
оскільки вони не створені для ведення повного обсягу кадрової політики. На 
сьогоднішній день конфігурація «1С:Бухгалтерія 8.2» дає можливість повної 
автоматизації обліку розрахунків за виплатами працівникам. У системі є можливість 
опцій автоматичного нарахування внесків до соціальних фондів та автоматичного 
формування звітів . 

Висновки. Вагомий внесок у вдосконалення обліку зробить система 
індивідуальної заробітної плати на підставі оцінки конкретних заслуг працівників, 
запровадження відрядної форми оплати праці, а також встановлення так званого 
«гнучкого тарифу». Перспективним також є застосування автоматизованих систем 
обліку розрахунків за виплатами працівникам на основі конфігурації «1С:Бухгалтерія 
8.2», що підвищить аналітичність облікових даних. 
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ПОКУПЦЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С. А.) 
 

Постановка проблеми. Чітка організація розрахунків з покупцями має 
особливе значення так як здійснює безпосередній вплив на швидкість обігу 
оборотних засобів.  

Володіючи інформацією про стан розрахунків підприємства можна 
оцінювати, наскільки стабільним є фінансовий стан підприємства, більш 
обґрунтовано підійти до розробки політики фінансування підприємства. 

Правильність організації бухгалтерського обліку, документування та 
відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з покупцями є передумовою 
успішної діяльності підприємства [1]. Від правильної організації розрахунків із 
покупцями значною мірою залежить організація матеріального забезпечення і 
постачання відповідно до договірних зобов‘язань і комерційних угод. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням проблем обліку 
розрахунків з покупцями займалися такі провідні вчені бухгалтерського обліку як 
І. А. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, Я. Д. Крупка та ін. Проблемам розвитку теорії і практики 
бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості присвячено ряд праць 
зарубіжних та вітчизняних учених: М. Добія, С. Ф. Голова, Ю. Ю. Мороз, 
Т. С.Гайдучок, Л. В. Нападовської, Н. І. Цегельник, А. П. Шаповалової та інших. 
Проте, незважаючи на значний науковий доробок вітчизняних вчених і практиків, 
ряд проблемних питань організації та методики обліку розрахунків з покупцями 
підприємств вимагають подальших досліджень, поглибленого вивчення і 
формування нових підходів та напрямів їх удосконалення.  

Метою статті є дослідження методичних аспектів організації та обліку 
управління розрахунками з покупцями, встановлення достовірності даних щодо 
наявності зобов‘язань перед дебіторами та шляхи підвищення їх ефективності.  

Викладення основного матеріалу. На сучасному етапі діюча система 
розрахунків з покупцями ще не відповідає вимогам прискорення грошового обігу і 
зміцнення фінансового стану підприємства, що, в свою чергу, веде до 
нестабільності у постачанні основних товарно-матеріальних цінностей. 
Недотримання договірної та розрахункової дисципліни, несвоєчасне висування 
претензій щодо боргів, які виникають, призводять до значного зростання 
невиправданої дебіторської заборгованості, а отже, до нестабільності фінансового 
стану підприємства. 

Оосновна мета системи розрахунків з покупцями – гарантоване виконання 
зобов‘язань покупців перед постачальниками в оптимальний для двох сторін 
проміжок часу між моментом передачі товарів, робіт, послуг та отримання коштів. 

Розрахунки з покупцями підприємств відбуваються наступним чином. Перш 
за все на будь-яку операцію укладається договір. Права та обов‘язки сторін у цьому 
випадку визначаються на підставі положень договору. На підставі такого договору 
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постачальником здійснюється постачання продукції, виконання робіт та надання 
послуг (одиничне або періодичне (за визначеним в договорі графіком)), а покупцем 
– оплата. Першим може бути здійснена оплата, причому вона може бути здійснена в 
повному обсязі або частково (90%, 50% або, припустимо, 30%). Таким же чином 

може бути здійснене і постачання. Те, як здійснюються постачання й оплата, має 
значення для податкового і бухгалтерського обліку. 

В сучасних умовах господарювання облік розрахунків з покупцями містить 
комплекс невирішених питань і є одним із найбільш складних і суперечливих 

етапів обліково-аналітичного процесу.  Найсуттєвішими з цих питань є [2]:  
– організація повного та достовірного обліку розрахунків з покупцями і 

замовниками підприємства та своєчасне відображення облікових даних у фінансовій 
звітності; 

– аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства в 
попередніх періодах;  

– оптимізація структури дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги; 
– визначення можливості застосування кредитної політики щодо окремих 

покупців та формування її принципів і умов; 

– прискорення процесу погашення дебіторської заборгованості за 

допомогою сучасних форм її рефінансування; 
– здійснення ефективного контролю за формуванням і своєчасним 

погашенням дебіторської заборгованості підприємства та розрахунок розміру 

резерву сумнівних боргів. 
Висновки. Отже, розрахунки з покупцями і замовниками – один із 

необхідних складників розширеного відтворення, для нормального здійснення 
якого необхідне постійне спостереження за його перебігом. Чітка організація 
розрахунків між постачальниками і покупцями безпосередньо впливатиме на 
прискорення обертання оборотних активів, і своєчасне надходження грошових 
коштів від реалізації. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 
ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА   

 

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

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік витрат на оплату праці є 
однією з найважливіших і найскладніших ділянок роботи бухгалтерської служби, 
ефективне виконання якої потребує забезпечення своєчасною, неупередженою, 
точною та повною інформацією. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти обліку 
витрат оплати праці досліджували у своїх роботах вітчизняні вчені, зокрема: 

Д. Богиня, Ф. Бутинець, Л. Вознюк, А. Загородній, С. Мочерний, Л. Слюсарчук, А. 
Колот, В. Лагутіна, О. Павловська, Т. Стрибулевич, С. Цимбалюк.  

Метою статті є дослідження й узагальнення теоретичних основ формування 
витрат на оплату праці в умовах трансформації бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. Бухгалтерський облік витрат на оплату 
праці має бути організований так, щоб не тільки забезпечувати складання 
фінансової звітності, а й подавати інформацію про витрати на оплату праці у 
вигляді, придатному для подальшого економічного аналізу та обґрунтування 
стратегічних управлінських рішень. 

При цьому повинна бути налагоджена взаємодія всіх фінансово-обліково-

економічних ланок підприємства, щоб забезпечити облік, аналіз, контроль та 
управління витратами на оплату праці. Облік витрат в цій системі повинен 
виступати як один з головних елементів, як інформаційна база на основі якої 
розробляється стратегія контролю та управління за витратами на оплату праці. 

Проблема управління витратами на оплату праці полягає в тому, що кожен 
власник прагне мінімізувати будь-які витрати, а це в свою чергу збільшить його 
прибуток. Тому основне завдання управління витратами на оплату праці – віднайти 

оптимальний рівень таких витрат, що забезпечував би прибутковість підприємства і 
достатню мотивацію працівників. 

Облік витрат на оплату працівників повинен не тільки відображати 
дотримання особистих інтересів працівників, але й оподаткування: сплату податку з 
доходів фізичних осіб та військового збору. 

Доцільно відмітити, думку вітчизняного вченого О. О. Сукача [1], який 
розглядає витрати на оплату праці з точки зору обліку, тобто статей калькуляції 
собівартості, можливістю віднесення на конкретний об‘єкт калькуляції, 
контролювання та регулювання, залежно від динаміки обсягів реалізації продукції, 
центру відповідальності, періоду або потреб аналізу. Така класифікація виключає 
можливість структурованого прийняття рішення управлінським персоналом 
підприємства, що трохи збіднює можливості класифікації витрат на оплату праці. 

Одним із елементів організації обліку витрат оплати праці на підприємстві є 
тарифна система оплати праці, яка являє собою систему диференціації праці за 
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рядом ознак з врахуванням кваліфікації працівника і фінансових можливостей 
працедавця.  

В обліку відображення витрат на оплату праці здійснюється відповідно до 
П(С)БО 16 «Витрати». До виробничої собівартості продукції суми оплати праці 
входять у складі прямих витрат і розподілених змінних і постійних 
загальновиробничих витрат (п. 11 П(С)БО 16 «Витрати»). До прямих витрат на 
оплату праці включаються заробітна плата та інші витрати працівникам, зайнятим 
виробництвом продукції, що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного 
об‘єкту витрат. Враховуються такі витрати за дебетом рахунку 23 «Виробництво». 

До загальновиробничих витрат відноситься зарплата, витрати на оплату 
службових відряджень апарату керування цехами, ділянками; оплата праці 
загальновиробничого персоналу, оплата простоїв, браку. Облік таких витрат 
ведеться за дебетом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Загальновиробничі 
витрати щомісячно у порядку, встановленому П(С)БО, розподіляються і 
списуються з кредиту рахунку 91 у дебет рахунків 23 «Виробництво» і 90 
«Собівартість реалізації» [2]. 

Висновки. Таким чином, можна визначити, що облік витрат на оплату праці 
в управлінні розрахунками з оплати праці є одним із найбільш важливих та 
найскладніший складових облікового процесу підприємства, оскільки потребує 
достовірних та оперативних даних, що відображають рух працівників, облік витрат 
робочого часу, категорії працівників, зміни виробничих витрат і здійснює контроль 
за використанням трудових ресурсів. Саме від правильного визначення 
особливостей даної системи обліку і залежить ефективність управління діяльністю 
підприємства в цілому. 
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СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
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Постановка проблеми. Сьогодні українське законодавство приділяє значну 
увагу питанням організації оплати праці. При цьому заробітна плата визначається 
як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 
Заробітна плата була, є і ще тривалий час буде важливим якісним показником 
економічного господарювання.  

Оплата праці – неоднозначна категорія в системі умов праці, оскільки саме в 
ній відображаються різноманітні інтереси сторін суспільно-трудових відносин. Це 
один із найважливіших показників, що характеризує рівень економічного та 
соціального стану суспільства [6]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблему заробітної плати в 
Україні досліджували та продовжують досліджувати багато науковців, а саме В. 
Антонюк, Д. Богиня, І. Гнибіденко, А. Колота, С. Лебедєва, С. Мочерний, М. 
Панков, В. Петюх, Г. Соловйов, С. Шелешкова, С. Брю, К. Макконел, А. Сміт, Ж. 
Сей, Дж. Кейнс, У. Джевонс, Л. Дублін, К. Маркс, К. Менгер, В. Петті, Д. Рікардо, 
А. Сміт та ін. У своїх працях вони змістовно розглядають найважливіші проблеми 
оплати праці в умовах економіки, що склалися на сьогодні. При цьому найбільша 
увага приділяється вивченню основних чинників, що впливають на величину 
заробітної плати, та пошуку оптимального рівня заробітної плати. 

Метою статті є дослідження соціально-економічних аспектів заробітної плати 
в контексті її особливостей прояву в трансформаційній економіці України. 

Викладення основного матеріалу. За свій труд – виконану роботу, 
вироблену продукцію – працівник отримує заробітну плату. Це винагорода за його 
працю, визнання суспільством необхідності даного праці, що приносить соціально-

економічний ефект, що виражається в отриманні роботодавцем доходу (прибутку). 
Але заробітна плата – не тільки плата за результат праці. Роль заробітної плати 
виражається в її стимулюючий вплив на людину: розмір оплати, порядок виплати та 
елементи організації зазвичай розвивають у людини особистий інтерес до праці. 
Таким чином, заробітна плата виконує двояку роль: з одного боку, це плата за 
результат праці, з іншого - стимул до праці. 

Оплата праці необхідна працівнику для відновлення витраченої в процесі 
праці енергії, а також збільшення потенційних можливостей своєї робочої сили. 

У теорії, заробітна плата – це ціна робочої сили, що відповідає вартості 
предметів споживання і послуг, які забезпечують відтворення робочої сили, 
задовольняючи фізичні і духовні потреби працівника і членів його сім'ї. Такий 
підхід до розуміння сутності заробітної плати, який визначає вартість відтворення 
робочої сили за допомогою відповідного рівня споживання товарів і послуг, 
характеризує ставлення суспільства до обґрунтування розмірів заробітної плати. На 
рівні підприємства ця величина коригується з урахуванням прибутковості роботи, 
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кількості і якості праці працівника, але не повинна бути нижче розмірів, 
гарантованих державою. Фактичний розмір заробітної плати визначається 
виділяються роботодавцем засобами на ці цілі. 

Розрізняють кошти на заробітну плату: а) держави, що характеризують ціну 
робочої сили; б) витрати роботодавців на робочу силу; в) компенсації працівникові, 
які утворюють його поточний дохід. 

В Законі України «Про оплату праці» зустрічається таке визначення: 
«заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 
за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 
роботу». 

Як і будь-яка економічна категорія заробітна плата має власну структуру, 
затверджену Інструкцією зі статистики заробітної плати, у якій визначено види 
виплат, які належать до фонду основної заробітної плати, фонду додаткової 
заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. 

Заробітна плата являє собою один з основних факторів соціально-

економічного життя кожної країни, колективу, людини.  
В ринкових умовах з організацією заробітної плати на підприємствах 

пов‘язані рішення двоєдиного завдання: гарантувати оплату праці кожному 
працівникові відповідно до результатів його праці і вартістю робочої сили на ринку 
праці; забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробництва такого 
результату, який дозволив би йому після реалізації продукції на ринку праці та 
товарів відшкодувати витрати і отримати прибуток. Отже, через організацію 

заробітної плати між інтересами роботодавця і працівника повинен досягатися 
компроміс, який сприяє розвиткові відносин соціального партнерства між двома 
рушійними силами ринкової економіки. 

Висновки. Таким чином, високий рівень заробітної плати може зробити 
благотворний вплив на економіку загалом, забезпечуючи високий попит на товари і 
послуги. І, нарешті, висока заробітна плата стимулює зусилля керівників 
підприємств значно використовувати робочу силу, модернізувати виробництво. До 
числа найважливіших зараз відноситься також проблема усунення надмірної 
диференціації в оплаті праці керівників підприємств та інших працівників, що є 
однією з причин ситуації напруженості в соціально-трудовій сфері.  

Для підвищення рівня заробітної плати в Україні, на нашу думку, необхідно: 
зменшити тіньовий сектор національного господарства, збільшити обсяги 
виробництва на підприємствах, зменшити рівень інфляції, збільшити ціни на робочу 
силу, збільшити вплив профспілок та удосконалити законодавчу базу. 
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АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ   

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С. А.) 
 

Постановка проблеми. У процесі операційної діяльності підприємства 
виникають витрати, які не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), і 
їх не можна віднести до певного доходу звітного періоду.  

Невпинне зростання питомої ваги адміністративних витрат в загальному їх 
обсязі обумовлює необхідність пошуку оптимальної методики обліку та контролю, 
адаптованої до потреб управління на основі релевантної облікової інформації. 
Удосконалення обліку адміністративних витрат є складовою еволюційного підходу 
до управління господарською діяльністю підприємств в ринкових умовах та 
покращення їх фінансових результатів. Окремі положення організації обліку 
адміністративних витрат на підприємствах недостатньо досліджені, що передбачає 
необхідність вдосконалення системи обліку і контролю для узгодження з потребами 
управління та підтверджує актуальність поглибленого їх вивчення в сучасних 
умовах. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичне підґрунтя вивчення 
питань обліку адміністративних витрат склали наукові праці зарубіжних та 
вітчизняних вчених, таких як: П. В. Іванюта, Ф. Ф. Бутинець, В. В. Сопко, 
Г. О.Партин, В. П. Ярмоленко, П. Л. Сук та інших. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних основ формування обліку 
адміністративних витрат підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Адміністративні витрати, спрямовані на 
обслуговування та управління підприємством, включаються до складу інших 
витрат, які згідно з п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу України визнаються 
витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами 
ведення бухгалтерського обліку. 

Загальна методика побудови обліку адміністративних витрат за елементами 
аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності та затрат на збут. На 
першому етапі формуються елементи затрат, матеріальні витрати, витрати на 
оплату праці тощо. А на другому проводиться їхнє списання на фінансові 
результати, що є характерним для фінансового обліку [3, с. 304].  

Одним із важелів регулювання адміністративних витрат є їх нормування, а 
саме визначення максимально можливої відносної величини адміністративних 
витрат у загальних витратах на виробництво товарної продукції або її вартості. 
Окремо на календарний рік потрібно визначати нормативи адміністративних 
витрат. 

Нормативи адміністративних витрат можна визначати статистичним 
методом, коли за основу беруть рівень витрат базового року з відповідними 
корективами на зміни організаційних і технологічних умов у плановому періоді, або 
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розрахунковим, згідно з яким річні витрати визначають за кожною статтею 
адміністративних витрат.  

Для отримання конкретної й точної інформації про витрати, що дозволить 
ефективно управляти господарською діяльністю підприємства та його 
структурними елементами, доцільно усі виробничо-господарські підрозділи 
групувати за центрами виникнення витрат і центрами відповідальності. За таких 
умов на кожній ланці і на кожному рівні управління з‘являється можливість 
забезпечити конкретну відповідальність працівників за понесені витрати і їх 
раціоналізацію.  

Процес планування змушує керівництво підприємства передбачити 
проблеми до того, як вони виникнуть, а використання цих кошторисів дозволить 
досить оперативно реагувати на зміну величини витрат.  

З метою покращання організації ведення обліку адміністративних витрат 
підприємства у контексті формування його статусу як надійного бізнес-партнера 
потрібно в «Наказі про облікову політику підприємства» виокремити трансакційні 
витрати як окремий об‘єкт обліку. Це дасть змогу стверджувати про упорядкування 
інформації про адміністративні витрати для цілей управління і вдосконалення 
робочого плану рахунків підприємства шляхом запровадження чіткої системи 
групування витрат у розрізі відповідних статей [2]. 

Висновки. Таким чином, в сучасних умовах економічного зростання 
актуальною є розробка і використання в обліковій практиці нових підходів до 
ефективного управління адміністративними витратами, що в кінцевому підсумку 
забезпечить зростання фінансово-економічних показників діяльності та забезпечить 
ефективність управління підприємством в цілому. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ 
ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Сучасні умови ринкової економіки, вимагають від 
підприємств підвищення ефективності виробництва, поліпшення 
конкурентоспроможності продукції на основі впровадження у виробництво нових 
сучасних технологій, ефективних форм господарювання і управління 
виробництвом. Важлива роль у реалізації вказаних завдань відводиться правильній 
організації та ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів, що дозволяє 
здійснювати своєчасний облік і контроль за їх збереженням і раціональним їх 
використанням. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Економічну сутність поняття 
запасів досліджували в своїх працях вітчизняні і зарубіжні науковці: Е. А. Зінь, 
В. А. Козловський, В. А. Савкович, З. Б. Живко, Г. М. Давидов, Л. П. Кулаковська, 
Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева, О. В Посилкіна, 
Г. В.Кубасова, А. В. Малахова, О. В. Мартиненко, Т. І. Ткаченко, С. В. Мочерний. 
Вирішенню проблем управління запасами, їх обліку присвятили поглиблену увагу 
економісти Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. С. Лень, Х. Й. Фольмут. Проте питання 
обліку виробничих запасів на підприємствах залишаються актуальними та 
потребують нагального вирішення.  

Метою статті є дослідження стану обліку виробничих запасів та розробка 
шляхів їх вдосконалення в системі управління підприємствами. 

Викладення основного матеріалу. Виробничі запаси виступають одним з 
найважливіших елементів здійснення виробничо-господарської діяльності 
підприємства. Це вид запасів, які за своїм економічним змістом є предметами праці. 
Їх особливість полягає у тому, що вони обслуговують один виробничий цикл та 
свою вартість повністю переносять на собівартість виробленої продукції. Тому від 
правильної оцінки та достовірного відображення в обліку їх наявності та руху 
залежать показники фінансового стану, на підставі яких приймаються стратегічні 
управлінські рішення. Запаси у бухгалтерському обліку визнаються активами за 
умови, що їх вартість може бути достовірно визначена та існує імовірність того, що 
підприємство одержить в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх 
використанням. 

Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів на 
підприємствах є: раціональна організація складського господарства; розробка 
номенклатури запасів; наявність інструкції з обліку виробничих запасів; правильне 
групування, класифікація запасів; розробка норм витрачання запасів [1] 

Важливою умовою обліку виробничих запасів є їх оцінка, яка впливає на 
визначення собівартості продукції. Особливого значення це питання набуває за 
сучасних умов господарювання, коли ринкові ціни на виробничі запаси постійно 
змінюються і, як правило, зростають. Методика оцінки запасів є дієвим 
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інструментом організації ефективної фінансово-господарської діяльності 
підприємства і викликає значний інтерес бухгалтерів у зв‘язку з необхідністю 
визначення реальної вартості запасів. Вибір методу оцінки запасів доцільно робити 
залежно від вимог стейкхолдерів бухгалтерської інформації. 

Проведений аналіз численних досліджень щодо питань організації обліку 
виробничих запасів, дає підстави стверджувати, що багато теоретичних положень і 
питань обліку потребують вдосконалення і доопрацювання. Можна виділити такі 
негативні аспекти щодо обліку виробничих запасів – складність визначення 
справедливої вартості запасів; низький рівень оперативності інформаційного 
забезпечення управління виробничими запасами підприємств; невідповідний рівень 
контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів; обмеженість 
контролю використання виробничих запасів; застосування підприємствами 
застарілих галузевих нормативно-правових актів з обліку і контролю виробничих 
запасів; відсутність комплексного поєднання всіх видів обліку підприємства для 
забезпечення керівництва підприємства необхідною управлінською інформацією. 
Розв‘язання розглянутих питань зумовить вихід на якісно новий рівень побудови 
обліку запасів, значно підвищить їх роль в управлінні підприємством [1]. 

Висновки. Таким чином, у процесі виробництва споживається велика 
кількість різноманітних виробничих запасів. Основну роль у їх формуванні та 
використанні відіграє бухгалтерський облік. Облік виробничих запасів повинен 
забезпечувати контроль за своєчасністю постачання, нормами складських запасів, 
виявляти невраховані матеріали, стежити за правильністю використання запасів, 
вчасно формувати інформацію для цілей управління. Необхідною умовою 
ефективного і раціонального управління виробничими запасами в сучасних умовах 
є створення взаємоузгоджених систем бухгалтерського обліку і внутрішнього 
контролю за господарською діяльністю на підприємствах.  
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ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

В ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. В умовах самоокупності та самофінансування для 
кожного підприємства важливим завданням є забезпечення максимального рівня 
прибутковості діяльності, розширення напрямів отримання доходу, тому категорія 
доходів у ринковій системі господарювання займає визначальне місце. Разом із тим 
управління доходами підприємств неможливе без якісного облікового забезпечення. 
Саме в системі бухгалтерського обліку формується інформація про доходи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем обліку 
доходів за національними та міжнародними стандартами  значну увагу приділили у 
своїх працях такі вчені, як Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Д.В. Карпенко, О.В. Карпенко, 
Н.О. Лоханова, Ю.О. Ночовна, Н.В. Прохар, С.Б. Шипіна, Є.А. Карпенко, Г.І. 
Шийка, І.Р. Єлбаєва [1; 2] та ін. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні об‘єктів обліку доходів в 
лісогосподарських підприємствах в умовах використання в обліковому процесі 
національних і міжнародних стандартів.  

Викладення основного матеріалу. Концептуальною основою для 
формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства і їх 
відображення у фінансовій звітності є відповідні стандарти бухгалтерського обліку, 
які сьогодні набувають ознак глобальних стандартів, будучи частиною глобальної 
фінансової реформи, забезпечуючи прозорість як основу побудови більш 
еластичної глобальної інфраструктури. 

В Україні облік доходів регулюють такі національні та міжнародні 
стандарти: П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 18 «Будівельні контракти», МСФЗ 15 (IFRS 
15 «Дохід від договорів із клієнтами». 

Порівняння цих стандартів свідчить про наявність у них суттєвих 
розбіжностей, які стосуються термінів, критеріїв визнання доходу, їх оцінки, 
порядку відображення звітності. Це зумовлено насамперед тим, що змінилися 
підходи до обліку доходів від реалізації за міжнародними стандартами і замість 
МСБО 18 «Дохід» було прийнято новий МСФЗ 15 (IFRS 15) «Дохід від договорів із 
клієнтами». 

Лісогосподарські підприємства формують об‘єкти доходів при спеціальному 
використанні лісових ресурсів за такими видами: заготівля деревини; заготівля 
другорядних лісових матеріалів; побічні лісові користування; використання 
корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 
туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, 
проведення науково-дослідних робіт, створення сприятливих умов для життя диких 
тварин. 

У лісах без заподіяння їм шкоди може здійснюватися заготівля другорядних 
лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків. 
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До побічних лісових користувань належать: заготівля сіна, випасання 
худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, 
лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету. 

Крім того, лісогосподарські підприємства реалізують продукцію переробки 
лісових ресурсів, деревообробки та виготовлення виробів з деревини. 

Вимогам сучасності щодо обліку доходів від реалізації більшою мірою 
відповідають міжнародні стандарти фінансової звітності. До переваг МСФЗ 15 
«Дохід від договорів із клієнтами» можуть бути віднесені такі: 

1. Стандарт дає універсальну модель визнання виручки, яка може бути 
застосована для будь-якого бізнесу, для різних видів діяльності і галузей, для 
товарів, продукції, робіт, послуг тощо. 

2. Стандарт містить не лише викладення загального підходу визнання 
виручки, а й деталізований алгоритм, що значно спрощує порядок його практичного 
використання. 

3. МСФЗ 15 чітко визначає критерії визнання виручки для різних умов 
виконання контрактних зобов‘язань (одномоментних та протягом періоду). 

4. Особливу увагу приділено визначенню ціни як бази для подальшого 
визнання виручки у цілому за контрактом, так і виручки стосовно окремих 
компонентів контракту. У П(С)БО 15 цінам приділено недостатньо уваги. 

5. Дає змогу вирішити проблеми узгодження вимог стандартів з обліку 
виручки, які передбачені в МСФЗ і в системі стандартів США – GAAP/USA. 

Передбачена єдина, покрокова модель визнання виручки, яка дає змогу поліпшити 
систему обліку і порядок подання інформації про виручку у фінансовій звітності. 
Високий рівень конвергенції МСФЗ і GAAP/USA в частині обліку виручки і 
відображення її у фінансових звітах дає змогу підвищити зіставність показників 
звітності, що, безумовно, є суттєвим і перспективним етапом у розвитку облікових 
систем світу [2]. 

Висновки. Перевагою обліку доходів за міжнародними стандартами 
насамперед є те, що ці стандарти забезпечують чітке впорядкування критеріїв 
визнання доходів у різноманітних ситуаціях і сприяють конвергенції МСФЗ і 
GAAP/USA, зближенню облікових систем різних країн, тому необхідне внесення 
аналогічних змін до П(С)БО 15 «Дохід». 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Малюга Н.М.) 
 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що питання організації 
обліку видатків на оплату праці складають основу соціально-трудових відносин у 
суспільстві, оскільки охоплюють інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-

які зміни, що стосуються рівня оплати праці впливають на доходи всіх членів 
суспільства та відповідно здійснюють вплив на показники розвитку держави 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичним та методичним 
аспектам проблем обліку видатків на оплату праці присвячені праці українських 
вчених, зокрема, Д.П. Богині, Ф.Ф. Бутинця, А.С. Гальчинського, В.М. Данюка.  

Метою статті є дослідження організації обліку видатків на оплату праці в 
бюджетних установах. 

Викладення основного матеріалу. Основною статтею кошторису в частині 
видатків бюджетних установ є оплата праці. На її реалізацію виділяються кошти із 
загального та спеціального фондів бюджетної установи. Питанням обліку та 
контролю видатків на оплату праці належить особливе місце в роботі 
бухгалтерської служби кожної установи, оскільки, заробітна плата є головним 
джерелом матеріальних благ. Водночас, заробітна плата є сумою коштів, які 
виділяються з бюджету держави, мають цільове призначення і не можуть бути 
використані на інші потреби установи. Фінансування витрат на оплату праці 
працівників бюджетних установ здійснюється в межах асигнувань, передбачених 
кошторисом доходів та видатків на такі цілі.  

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України" стаття 
видатків на оплату праці  є захищеною, тобто виплати по заробітній платі 
здійснюються першочергово разом з перерахуванням до фондів обов‘язкових 
платежів.  

Основними завданнями обліку праці та її оплати на основі аналізу підходу, 
що викладені колективом авторів є [2]: 

 розрахунок витрат робочого часу та облік праці; 
 обчислення розміру заробітної плати та утримань з неї; 
 здійснення своєчасних і достовірних розрахунків за заробітною платою; 
 контроль за використанням фонду заробітної плати [2]. 
Обліково-аналітичне забезпечення управління видатками на оплату праці 

бюджетної установи представляє собою систему, яка має забезпечувати постійну та 
безперебійну роботу управлінського персоналу з приводу формування необхідної 
суми видатків. Тому, побудова ефективної обліково-аналітичної системи 
управління основними видатками бюджетної установи неможлива без розробки 
системи бухгалтерського обліку та її адаптації відповідно до умов діяльності 
бюджетної установи. 
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У бюджетних установах, як зазначає Власюк В.Г. [1], застосовуються 
переважно місячні тарифні ставки заробітної плати – посадові оклади, розмір яких, 
а також надбавок до них визначається на підставі тарифікації, яка проводиться 
постійно діючою тарифікаційною комісією.  

Видатки на оплату праці є одним із об‘єктів контролю, що забезпечують 
можливість провадження діяльності бюджетних установ. Об‘єктивна необхідність, 
сутність і значення контролю визначаються структурою державного та суспільного 
устрою країни. При цьому слід зауважити, що управління господарськими 
процесами в державі без належної організації економічного контролю видатків на 
оплату праці є неможливим.  

Для уможливлення такого контролю має бути створена належна 
інформаційна база; цього можна досягти шляхом деталізації синтетичного 
показника, що формується на рахунку 6511 та відкриття в його розвиток таких 
аналітичних рахунків:  

1) 6511.1 «Розрахунки із заробітної плати за окладами і тарифами» – 

обліковуються розрахунки з працівниками за заробітною платою відповідно до 
затверджених окладів і тарифів за відпрацьований та невідпрацьований час; 

2) 6511.2 «Інші нарахування» – обліковуються доплати працівникам за 
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення посад; за вчене 
звання та науковий ступінь тощо;  

3) 6511.3 «Премії та інші заохочувальні виплати» – обліковуються надбавки 
працівникам за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи; 
за складність, напруженість у роботі; за почесні звання, а також премії у разі 
досягнення ювілейної дати за віком; присудження державної нагороди; 

4) 6511.4 «За центрами відповідальності» – обліковуються надбавки 
працівникам на основі рейтингової оцінки набутого викладачем професійного рівня 
і поточної оцінки якості його роботи на рівні центрів відповідальності.  

Це надасть можливість здійснити оптимізацію структури видатків 
бюджетної установи.  

Висновки. Отже, в результаті дослідження визначено, що порядок 
формування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ має низку 
особливостей.  
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З 
КОНТРАГЕНТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання пріоритетне 
значення для розвитку економічних відносин має своєчасне погашення зобов'язань. 
При цьому, суттєве значення має використання достовірної, якісної та 
неупередженої інформації щодо заборгованості, яка формується в системі 
бухгалтерського обліку. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми організації, контролю 
та оптимізації обліку розрахунків контрагентами, а також їх достовірного 
відображення у фінансовій звітності висвітлено у працях багатьох науковців. 
Дослідженням обліку розрахунків з контрагентами займалися такі вчені І. О. Бланк, 
О. С. Бондаренко, Ф. Ф. Бутинець, О. І. Лучков. Проте низка питань досі 
залишається недостатньо вивченою, що зумовлює актуальність теми наукового 
дослідження.  

Метою статті є дослідження теоретичних положень та діючої практики 
формування обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з контрагентами на 
підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Розрахунки з контрагентами є 
важливою складовою фінансово-економічної діяльності будь-якого підприємства. 
Вони нерозривно пов‘язані з вхідними та вихідними і грошовими потоками, які 
складають основу процесу забезпечення безперервної діяльності суб‘єктів 
господарювання. Затягування строків отримання платежів та погашення 
зобов‘язань, призводить до сповільнення операційного циклу та зниження ділової 
активності підприємства. Крім того, вартість грошей з урахуванням фактора часу 
має тенденцію до зниження, що в свою чергу негативно впливає на їх покупну 
спроможність і призводить до скорочення ресурсів підприємств. 

Облік розрахунків з контрагентами на підприємстві є важливим елементом у 
системі бухгалтерського обліку. Основними завданнями цього обліку є: 

– формування повної й достовірної інформації про стан розрахунків; 
– забезпечення інформацією, необхідної внутрішньому й зовнішньому 

користувачам бухгалтерської звітності; 
– контроль за дотриманням договірних форм розрахунків з контрагентами; 
– контроль за станом дебіторської й кредиторської заборгованості; 
– своєчасне звірення розрахунків з дебіторами й кредиторами для 

виключення простроченої заборгованості; 
– контроль за вірним визначенням кількості, якості, цін, вартості товарів, що 

надійшли, своєчасне і якісне оформлення документів на ні товари; 
– контроль за своєчасним і повним оприбуткуванням товарів (що надійшли); 
– контроль за здійсненням своєчасних і правильних розрахунків з 

контрагентами. 
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Як вже було відзначено вище, розрахунки нерозривно пов‘язані з рухом 
грошей, тобто із здійсненням платежів, причому залежно від виду 
використовуваних коштів розрахунки можуть проводитися в готівковому вигляді і 
безготівковому. Більшість розрахунків проводиться безготівковим способом за 
записами на банківські рахунки.  

Погашення зобов'язання може здійснюватися шляхом [1]:  

–  сплати кредиторові грошових коштів;  
–  відвантаження готової продукції, товарів або надання послуг у рахунок 

одержаного авансу від покупця або у порядку заліку заборгованості;  
–  переведення зобов'язань у корпоративні права, які належать кредитору 

(елементи капіталу);  
–  зарахування взаємних вимог;  
–  бартерних операцій;  
–  видачі векселя;  
–  уступки права вимог.  

Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на 
паперових носіях або в електронному вигляді. 

Кредиторська та дебіторська заборгованість складають суттєву частку 
відповідно оборотних активів і поточних зобов‘язань підприємства – в деяких 
галузях до 40-50 %, а це означає, що достовірність цих показників необхідна для 
забезпечення достовірності фінансової звітності в цілому. 

Висновки. Отже, облік, аналіз та аудит розрахунків із контрагентами є 
найважливішою ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі 
формується основна частина доходів та грошових надходжень підприємств. 
Запропоновані заходи щодо вдосконалення обліку, аналізу й аудиту розрахунків із 
контрагентами сприятимуть ефективному управлінню ними на підприємстві. 
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ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК 

ОБ’ЄКТ МОНІТОРИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
 

Постановка проблеми. Моніторинг, як процес спостереження за 
визначеним об‘єктом та як компонента загальної системи управління, може бути 
поданий через ланцюг «об‘єкт – суб‘єкт – інструмент моніторингу». У поданому 
ланцюгу об‘єкт та суб‘єкт є визначальними для використання відповідного 
інструменту, спостереження за об‘єктом здійснює суб‘єкт.  

Прибуток є тією метою, заради якої працює або, принаймні, повинно 
працювати підприємство. У величині фінансових результатів безпосередньо 
віддзеркалюються всі аспекти діяльності господарюючого суб‘єкта: технологія й 
організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього управління, 
особливості діяльності, які визначають якість і обсяг виготовленого продукту, 
рівень собівартості, стан продуктивності праці тощо. Сукупність цих факторів 
визначають ефективність виробництва і перетворюють прибуток на основну 
рушійну силу ринкового механізму господарювання та основне джерело 
економічного та соціального розвитку підприємства та держави в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням методики визначення 
фінансових результатів на підприємствах присвячено багато праць як вітчизняних, 
так і закордонних вчених, серед яких виділимо: В. Котрулі, Л. Пачолі, А. Пієтро, 
Б. Ф. Баррема, Л. Батардона, В. Бланшара, Й. Бетге, А. М. Герасимович, 
З.В. Гуцайлюк, М. Я.Дем‘яненко, О. М. Галагана, В. Д. Новодворського. 

Метою статті є акцентування уваги на такому об‘єкті моніторингу як 
«фінансові результати діяльності підприємства», а саме з‘ясування сутті даного 
поняття та визначення  особливостей розрахунку у фінансовій звітності. 

Викладення основного матеріалу. Розглянемо визначення та відображення 
фінансових результатів з урахуванням діючих національних положень обліку у 
звітності підприємств в Україні за окремими формами (табл. 1). 

Таблиця 1 

Перелік показників які характеризують фінансові результати підприємства за 
формами фінансової звітності 

Назва форми Код рядка Показник 

1 2 3 

Форма 1 – Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) 1420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 

 

Форма 2 – Звіт про 
фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) 
 

2090 Валовий прибуток 

2095 Валовий збиток 

2190 
Фінансовий результат від операційної 

діяльності, прибуток 

2195 Фінансовий результат від операційної  
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1 2 3 

 

 діяльності, збиток 

2290 
Фінансовий результат до оподаткування, 

прибуток 

2295 Фінансовий результат до оподаткування, збиток 

2300 Витрати (дохід) з податку на прибуток 

2305 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 

2350 Чистий фінансовий результат, прибуток 

2355 Чистий фінансовий результат, збиток 

2610 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 

Форма 3 – Звіт про рух 
грошових коштів (за 

прямим методом) 
3116 

Витрачання на оплату зобов‘язань з податку на 
прибуток 

Форма 4 – Звіт по власний 
капітал 

4100 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

4200 Виплати власникам (дивіденди) 

4205 
Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу 

4210 Відрахування до резервного капіталу 

4215 
Сума чистого прибутку належна до бюджету 

відповідно до законодавства 

4220 
Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів 

4225 
Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення 

Як система показників фінансові результати становлять інтерес для 
численних зацікавлених осіб, а саме: власників, менеджерів та робітників 
підприємства, постачальників, фінансових установ, держави. Їх зацікавленість 
зумовлена участю (прямо або опосередковано) кожної з груп у діяльності 
підприємства. 

Висновки. Фінансові результати подаються у фінансовій звітності як 
результат бухгалтерської оцінки результатів діяльності підприємства, що 
відображають різницю між відповідними доходами та витратами підприємства 
згідно із нормативними положеннями системи обліку. Як об‘єкт моніторингу 
виділено 21 показник за видами фінансових результатів. 
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ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ:  ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ 

 

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

Постановка проблеми. Для забезпечення безперебійності 
сільськогосподарського виробництва доцільною є наявність необхідної кількості 
виробничих запасів. В зв‘язку з цим, виробничі запаси складають більшу частину 
запасів підприємства та значну питому вагу активів. Так як номенклатура 
виробничих запасів в сільськогосподарському підприємстві містить велику 
кількість одиниць, яка перебуває у постійному русі, то для потреб управління 
доцільним є ефективна організація цієї ділянки обліку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальними питаннями обліку 
та контролю виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах займалися 
вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв,З.В. Гуцайлюк, М.В. Кужельний, Г.Г. 
Кірейцев, В.В. Сопко, Л.К. Сук. Незважаючи на великі теоретичні та практичні 
доробки вчених залишилося ряд питань, які потребують уточнень. 

Метою статті  є ознайомлення із особливостями обліку виробничих запасів 
в сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Середовище, в яковому здійснює свою 
діяльність сільськогосподарське підприємство характеризується високим ступенем 
невизначеності. Це проявляється у важкій конкурентній боротьбі, зміні вимог 
законодавства, характері взаємовідносин між із контрагентами. Тому важливим 
завданням, що постає перед системою обліку виробничих запасів – підтримання 
належного рівня інформаційного забезпечення процесу управління. Адже саме 
система обліку є основним джерелом інформації.  

У визначенні виробничих запасів необхідно вказати на їх приналежність до 
засобів господарювання, походження та функції, участь у процесі створення 
вартості, тривалість їх використання та наявність права власності підприємства на 
них. Враховуючи всі наведені ознаки, виробничі запаси – це предмети праці, які є 
власністю підприємства, зберігаються на складах, забезпечують виробничий процес 
лише один раз, змінюють або не змінюють при цьому свою форму та властивості й 
переносять свою вартість на вартість створеного продукту. 

Проблемним питанням обліку виробничих запасів в сільськогосподарських 
підприємствах є оптимальний вибір для їх класифікації з орієнтацією на потреби як 
внутрішніх, так і зовнішніх користувачів. Основна класифікація виробничих запасів 
закладена у Плані рахунків. Проте даний класифікаційний поділ не в повній мірі 
може відповідати інформаційним запитам керівництва. Для підвищення 
аналітичності даних про наявність та рух виробничих запасів пропонуємо їх 
класифікувати наступним чином: насіння та садивний матеріал; корми: власні та 
куповані; добрива: органічні та мінеральні; лікувальні засоби (для тваринництва); 
нафтопродукти та тверде паливо; сировина на переробку; будівельні матеріалі та 
запасні частини; інші виробничі запаси. 
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Виробничі запаси, що надходять в сільськогосподарське підприємство  чи 
списуються у споживання підлягають оцінці. Оцінка є одним із елементів методу 
бухгалтерського обліку і дозволяє виробничі запаси із натурального вимірника 
трансформувати у грошовий. Більшість вчених, зокрема М.Ф. Огійчук 
класифікують оцінки за групою ознак: стосовно вимірювального об'єкта 
(індивідуальні та агрегатні); за суб'єктом вимірювання (історичні, калькуляційні); за 
критеріями визначення оцінок (об'єктивні, суб'єктивні); за моментом визначення 
оцінок (минулі, сучасні, майбутні); за методами розрахунків оцінки (початкова, 
відновлювальна, реалізаційна, рентна) [2]. 

Окремо підприємство повинно визначитись з обліком транспортно-

заготівельних витрат. Для їх обліку або визначають окремий субрахунок, на якому 
накопичують такі витрати, або виділяють у складі аналітичних рахунків 
відповідний рахунок і обліковують транспортно-заготівельні витрати як відхилення 
від облікових цін по кожному виду виробничих запасів. На нашу думку, другий 
варіант дає більш точну інформацію, адже аналітичні рахунки для обліку 
транспортно-заготівельних витрат відкриваються окремо в складі кожного 
субрахунку і дають можливість більш точно їх розподіляти [1]. 

Однією із проблем сільськогосподарських підприємств – використання 
журнально-ордерної форми. Беззаперечно, вона проста та зручна для використання 
сільськогосподарськими підприємствами, але перманентне збільшення обсягів 
інформації, що використовує керівництво в ході управління сільськогосподарським 
підприємством, трудомісткість відображення даних в системі обліку,  зумовлює 
необхідність використання автоматизованої форми ведення бухгалтерського обліку. 
Це дасть змогу своєчасно та в повній мірі оприбутковувати виробничі запаси, що 
можуть надходити з різних джерел,  задокументовувати факти надходження й 
використання запасів; удосконалити процес використання контрольних процедур 
при перевірці виробничих запасів, дотримуватись норм їх витрачання та ін.. 

Висновки. Отже, запропонований класифікаційний поділ виробничих 
запасів в сільськогосподарських підприємствах для потреб управління 
сприятиме оптимізації організації бухгалтерського обліку, підвищить 
аналітичних облікових даних, що полегшить процес прийняття управлінських 
рішень. Також удосконаленню обліку виробничих засів буде сприяти 
автоматизація облікових робіт, так як буде забезпечувати своєчасність 
одержання інформації про виробничі запаси.  
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(Представлено к.е.н., доц. Ярмолюк О.Ф.) 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання діяльність 
лісогосподарських підприємств має на меті забезпечувати ведення лісового 
господарства, охорону, захист, а також раціональне використання та відтворення 
лісів. Водночас саме для цього необхідна така система бухгалтерського обліку та 
контролю, яка забезпечувала б динамічність функцій окремих елементів 
управління, зберігаючи стійкість структури загалом та фінансову стабільність 
результатів діяльності суб‘єктів господарювання для забезпечення покладених на 
лісове господарство функцій. 

З метою прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна 
інформація щодо витрат виробництва, сформована з урахуванням специфіки 
діяльності лісогосподарських підприємств, а також їх організаційної структури. 
Достовірність формування даних щодо витрат є основою принципів і правил 
бухгалтерського обліку, обов‘язкове дотримання яких вимагає законодавча база, 
зокрема національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку і міжнародні 
стандарти фінансової звітності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у дослідження 
проблем обліку витрат і калькулювання собівартості продукції зробили такі 
вітчизняні як: В. Дерій, В. Жук, В. Івашкевич, В. Ластовецький, В. Моссаковський, 
Л. Нападовська.  

Метою дослідження є розкриття теоретичних аспектів обліку витрат в 
лісогосподарських підприємствах.  

Викладення основного матеріалу. Для повного забезпечення 
інформаційних потреб менеджерів різних рівнів всі витрати необхідно 
класифікувати, враховуючи організаційно-технологічні особливості діяльності 
лісогосподарських підприємств і їх управління, а також розмір окремих видів 
витрат. Класифікацією витрат є науково-обґрунтоване групування витрат за 
визначеними однорідними ознаками для цілей обліку, аналізу, контролю, 
планування та прийняття управлінських рішень стосовно процесу виробництва 
продукції [1].  

Для підприємств лісового господарства особливе значення має організація 
та формування системи ведення бухгалтерського обліку витрат виробництва та 
калькулювання собівартості продукції, адже фінансово-господарська діяльність 
безпосередньо включає в себе лісорозведення та лісовідновлення, заготівлю і 
переробку деревини, сертифікацію лісів тощо. 

На сьогодні у господарській діяльності підприємств лісового господарства 
витрати  доцільно групувати за різними ознаками. Озеран В.О. в своїх дослідженнях 
виділяє такі класифікаційні ознаки щодо обліку витрат, в яких безпосередньо 
відображені особливості діяльності підприємств лісового господарства, а саме: 1) за 
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структурою основної діяльності: – витрати лісового господарства; – витрати 
лісозаготівель; 2) за місцем відповідальності (місцем виникнення витрат): – витрати 
лісництв; – витрати цехів; – витрати інших структурних підрозділів; 3) за сферою 
виникнення витрат: – витрати основного виробництва; – витрати допоміжного 
виробництва; – витрати непромислового господарства [2]. 

Реалії сьогодення свідчать, що особливої уваги  для організації обліку 
витрат і калькулювання собівартості продукції в галузі лісового господарства 
займає групування витрат за складом у розрізі сфер їх виникнення. Так, відповідно 
до Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) 
на підприємствах лісового господарства передбачається, що калькулювання 
собівартості продукції має на меті детальніший розрахунок собівартості продукції 
суб‘єкта господарювання за всіма її видами. Водночас, на практиці підприємства 

здійснюють калькулювання лише окремих видів продукції, а іноді можуть складати 
лише калькуляцію по лісозаготівлях, що сприяє формуванню недостовірної 
інформації про собівартість деяких видів лісопродукції, а також правильність 
формування ціни на продукцію.  

Важливою умовою успішної діяльності підприємств лісового господарства є 
досягнення оптимального рівня витрат на виробництво, внаслідок чого зросте 
конкурентоспроможність виробленої продукції, знизиться її собівартість та стане 
реальним зростання економічного потенціалу підприємства 

Висновки. В процесі проведеного дослідження, можна зробити висновок, 
що за сучасних умов господарювання особливої актуальності набуває порядок 
формування витрат господарської діяльності з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень управлінцями лісогосподарських підприємств. На 
лісогосподарських підприємствах організацію обліку витрат потрібно будувати із 
врахуванням особливостей виробничого циклу, а також організації облікового 
процесу на підприємстві та рівня його інформаційного забезпечення. 
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Постановка проблеми. Здійснення загального управління в 
сільськогосподарському підприємстві передбачає наявність належного рівня 
забезпеченості  обліковими даними. Так як підприємства аграрної сфери мають свої 
галузеві особливості, це не могло не відобразитися на порядку ведення обліку, 
зокрема обліку фінансових результатів.  Такі особливості обумовлені перш за все 
силою впливу природніх факторів, адже головним засобом виробництва є земля і 
процес виробництва пов'язаний із живими організмами. Тому правильність та 
своєчасність формування фінансових результатів є дуже важливим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемним аспектам 
формування фінансових результатів та відображення цих операцій в обліку 

займалися вітчизняні науковці:  Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.П. Кондраков, 
О.М. Ганяйло, В.Г. Лінник, В.В. Сопко. Л.К. Сук, Л.С. Шатковська  

Метою статті є розгляд особливостей обліку фінансових результатів в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Запорукою економічного зростання 
сільськогосподарського підприємства є одержання ним в кінці звітного періоду 
позитивного фінансового результату. Саме ця категорія є одним із основних 
показників, який буде характеризувати господарську діяльність підприємства. 
Фінансовий результат проявляє себе через прибуток або збиток. Якщо 
характеризувати наукові доробки вітчизняних вчених, то в їх працях більше уваги 
приділяється саме прибутку, а поняття «збитку» залишається поза їх увагою. З 
нашої точки зору така позиція не зовсім правильна. Адже детальний розгляд 
причин одержання збитку в результаті ведення господарської діяльності дасть 
змогу виявити так звані «вузькі місця», проблемні аспекти, можливо неправильність 
ведення бухгалтерського обліку доходів і витрат, буде спонукати управлінський 
персонал шукати вихід із такої ситуації. Хоча наявність в Україні тіньової 
економіки призводить часто до такої ситуації, що проводиться зумисне заниження 
рівня доходів або ж навпаки завищують рівень витрат з метою відображення у 
бухгалтерській звітності збитку, як фінансового результату. В зв‘язку з цим 
розвиток облікової думки має бути направлений на удосконалення порядку ведення 
обліку витрат, доходів, фінансового результату з метою достовірного відображення 
фактів господарського життя. 

Завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів полягає у 
визначенні кількісних і якісних параметрів фінансового результату: прибуток чи 
збиток; формування даних щодо фінансових результатів для потреб складання 
фінансової звітності й податкових декларацій; інформаційне забезпечення порядку 
розподілу прибутку та здійснення операцій щодо розрахунків за сумами належних 
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до бюджету податків та обов'язкових платежів, з акціонерами та засновниками за 
нарахованими їм дивідендами, формування резервів власного капіталу тощо [2]. 

Так як сільськогосподарські підприємства мають суттєві відмінності від 
підприємств інших галузей, то і фінансові результати у них формуються завдяки 
спеціалізованому нормативно-правового акту П(С)БО 30 «Біологічні активи». Як 
цілком справедливо зауважують О.М. Галицький і В.Г. Кожем'якіна, П(С)БО 30 
«Біологічні активи» хоч і містить основні принципи визначення фінансового 
результату сільськогосподарської діяльності, проте загальна методика визначення 
фінансових результатів не сформована та не зовсім відповідає реальній моделі 
ринкової економіки в країні. Адже фінансовий результат передбачено визначати не 
після реалізації сільськогосподарської продукції, а відразу після її одержання від 
виробництва У всіх же інших галузях економіки фінансовий результат визначається 
на стадії реалізації, а не виробництва продукції [1]. 

Дуже важливим є акцентування уваги на можливих проблемах, які можуть 
виникнути у облікових працівників при формуванні фінансового результату 
сільськогосподарського підприємства. Адже окремі нормативно-правові акти 
суперечать один одному. Наприклад, П(С)БО 30 та Методичні рекомендації з 
обліку витрат і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції № 
1315 мають різні позиції щодо процесу калькулювання продукції. Запропонована 
методика калькулювання наведена в П(С)БО 30 використовується 
сільськогосподарськими підприємствами, але при цьому останні визначають 
ринкову вартість формально. Це призводить до того, що підприємства отримують в 
результаті від здійснення основного виду діяльності або ж фінансовий результат 
який дорівнює нулю, або взагалі збиток. Це відбувається тому що проводиться 
порівняння доходу від реалізації продукції із справедливою оцінкою цієї продукції, 
розмір якої може наближатися до рівня доходу. 

Висновки. Правильне та достовірне визначення фінансового результату 
є основною метою при організації та веденні бухгалтерського обліку в 
сільськогосподарських підприємствах. Адже це дасть змогу зміцнити 
економічний стан самого підприємства та аграрний сектор України зокрема.  
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Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки постає необхідність у 
вирішенні певних складних соціально-економічних проблем, зокрема проблеми 
обліку виплат працівників підприємств, так як їхній склад та розмір визначають 
конкурентоспроможність підприємства на ринку шляхом продуктивного залучення 
працівників. Отримані доходи стимулюють високопродуктивну працю працівника, 
тим самим визначаючи місце підприємства в економічній та соціальній системі 
країни. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.. Питання формування виплат 
працівників підприємств розглядаються в працях вітчизняних вчених: А. Баланди, 
С.Ю. Бірюченко, Д.П. Богині, О.М. Бородіної, О.А. Бугуцького, В.С. Дієсперова,  
Г.А. Дмитренка, А.В. Калини, А.М. Колота, М.Й. Маліка, Т.І. Олійник, та інших. 

Метою статті є дослідження організації формування інформаційних ресурсів 
для управління виплатами працівників підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Доход персоналу – це сукупність 
матеріальних та нематеріальних благ, одержаних від підприємства за результатами 
діяльності, відповідно до укладеного договору (контракту), що використовується 
для підтримки фізичного, морального, економічного та інтелектуального розвитку 
персоналу. З точки зору роботодавця, «доход персоналу» – це сума понесених 
витрат роботодавцем, яка пов‘язана з використанням робочої сили і забезпеченням 
належного її відтворення; тобто це витрати пов‘язані з діяльністю персоналу [1]. 

Доход працівників промислових підприємств утворюють виплати з фонду 
оплати праці та інші виплати, що не належать до такого фонду (рис. 1). 

Структура доходів персоналу на вітчизняних підприємствах визначається 
співвідношенням трьох основних складових заробітної плати: тарифних ставок і 
окладів, доплат і компенсацій, надбавок і премій. Матеріальним змістом заробітної 
плати є кількість життєвих благ, необхідних для від творення робочої сили 
найманого працівника і членів його сім'ї [2]. 

В процесі проведеного дослідження визначено, що  раціональна організація  
система обліку доходів працівників підприємств лісового господарства має 
забезпечити:  

– правильно, своєчасне документальне оформлення даних про обсяг доходів 
працівників з урахування специфіки лісогосподарського виробництва;  

– формування системи правильного нарахування основної та додаткової 
заробітної плати кожному працівникові та також утримань із заробітної плати;  

– контроль за раціональним використанням фонду оплати праці;  
– повний, своєчасний розрахунок з працівниками щодо оплати праці;  
– формування звітності щодо доходів працівників.  
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Рис. 1. Структура доходів персоналу промислового підприємства 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження визначено, що доход 
працівника – це сума коштів, що включає в себе: заробітну плату, виплачувану 
працівникові за використання його праці з урахуванням кінцевих результатів 
роботи підприємства; дивіденди, що нараховують залежно від частки вкладеного 
капіталу й рівня рентабельності виробництва.  
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Структура доходів 
персоналу  

промислового 
підприємства 

Фонд оплати праці  

Фонд основної заробітної плати  
– винагороди за виконану роботу;  
– вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці;  
– оплата праці позаштатних працівників.  

Фонд додаткової 
оплати праці 

– надбавки;  
– доплати;  премії;  
– винагороди; 
– компенсаційні 
виплати;  
– оплата за 
невідпрацьований час. 

Заохочувальні та 
компенсаційні 

виплати 

– виплати за 
невідпрацьований час, 
не передбачені чинним 
законодавством; 
– винагороди та 
заохочення, що 
здійснюються раз на рік 
або мають одноразовий 
характер;  
– матеріальна допомога, 
що має систематичний 
характер;  
– виплати соціального 
характеру у грошовій і 
натуральній формі. 

Виплати, що не належать до фонду оплати праці 
– соціальні допомоги та виплати;  
– оплата лікарняних та вихідної допомоги при 
припиненні трудового договору;  
– винагороди за особливі досягнення у роботі;  
– компенсаційні виплати;  
– матеріальна допомога разового характеру. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ  

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Здійснення ефективних заходів зі стабілізації 
економіки потребує нових підходів до управління основними засобами. Проблема 
обліку основних засобів своєї актуальності набула у зв'язку з потребою отримати 
стейкхолдерами, як закордонними так і вітчизняними, оперативної та достовірної 
інформації щодо стану, руху, оновлення та ефективного використання основних 
засобів. Від того, як ефективно використовуються наявні на підприємстві засоби 
праці, від їхньої досконалості, залежать і результати діяльності підприємства. 
Зважаючи на тенденції сучасного розвитку вітчизняних підприємств все гостріше 
постає проблематика стосовно ефективності управління обліком основних засобів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями ефективного 
управління процесом обліку основних засобів займаються як вітчизняні, так і 
зарубіжні вчені-економісти: Л. О. Лігоненко, С. Ф. Голов, Ф. Ф. Бутинець, 
Н. В.Довгалюк, Т. В. Мовчан. 

Значний внесок у дослідження вітчизняних та зарубіжних проблем та 
особливостей обліку основних засобів зробили такі вчені, як: С. М. Бичкова, 
Ф.  Ф. Бутинець, С.  Ф. Голов, А.  П. Гринько, М.  Ф.  Огійчук, М.  С.  Пушкар, 
С. В. Свірко, В.  Я.  Савченко та інші. 

Перелічені вчені зробили вагомий внесок у розвиток сучасної економічної 
науки, але поставлена проблематика потребує подальшого дослідження та 
удосконалення. 

Метою статті є дослідження особливостей управління процесом обліку 
основних засобів. 

Викладення основного матеріалу. Основні засоби є основною складовою 
матеріально-технічної бази підприємств, саме тому належна організація обліку 
надзвичайно важливе і складне завдання. 

У сучасних ринкових умовах вміла і ретельна організація процесу 
управління бухгалтерським обліком у більшості підприємств переростає у суттєвий 
фактор ефективного та раціонального використання основних засобів суб‘єктами 
господарювання. Це приводить до того, що міра раціональності управлінсько-

облікового процесу набуває першочергового значення в рамках забезпечення 
успішного розвитку підприємств. Оскільки бухгалтерський облік є орієнтованим на 
практику, він і сам безпосередньо формується під тиском практичних потреб, а 
головним завданням бухгалтера при цьому є не механічна реєстрація фактів, а 
вирішення завдань, що виникають у процесі господарської діяльності [1]. 

На сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку сформувалися певні 
проблем, які пов‘язані як з обліковою системою безпосередньо, так і з її 
організацією. 
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Стратегією управління обліком основних засобів є забезпечення 
максимально ефективного використання при мінімальних затрат на їх утримання та 
обслуговування. 

Управлінський механізм основних засобів є динамічною складовою системи 
управління виробництвом, що забезпечує випуск у встановлені терміни планових 
обсягів продукції при раціональному використанні матеріальних і трудових 
ресурсів, виробничого потенціалу. 

Формування ефективної системи управління основними засобами 
підприємства передбачає послідовне виконання таких завдань:  

– забезпечення повноти та своєчасності відображення в обліковій системі 
підприємства операцій з формування, використання та відтворення основних 
засобів;  

– визначення системи аналітичних показників для оцінки стану, 
інтенсивності та ефективності використання основних засобів підприємства;  

– формування механізму систематизації та узагальнення необхідної для 
потреб управління основними засобами підприємства даних бухгалтерського обліку 
та методики їх наступної трансформації в аналітичну інформацію;  

– розробка та апробація заходів, спрямованих на підвищення рівня 
ефективності використання основних засобів, а також порядку здійснення контролю 
за їх виконанням [2]. 

Ефективне управління основними засобами підприємства можливе при 
умові формування своєчасної та достовірної інформації.  

Висновки. Таким чином, практичне застосування управлінського механізму 
забезпечить в свою чергу високу якість виробничої діяльності підприємства, 
науковий рівень і гнучкість планування, ритмічність виробництва та випуск 
конкурентоспроможної продукції.. 
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Постановка проблеми. Складність і велика кількість господарських 
операцій, які здійснюються на підприємстві, не дають можливості його керівнику 
безпосередньо контролювати ці операції. В таких умовах виникає необхідність 
розділити підприємство на окремі сегменти або підрозділи й дозволити керівникам, 
які відповідають за ці структури, діяти самостійно, надаючи їм більший ступінь 
незалежності через делегування певних повноважень. 

В процесі виробництва продукції на будь-якій стадії життєвого циклу 
виникають витрати. Відповідно, на кожній стадії доцільно виокремлювати чинники 
впливу, які унеможливлять неконтрольовані витратні процеси. Враховуючи 
організаційну побудову виробництва, яка містить горизонтальні та вертикальні 
зв‘язки, організація обліку виробничих витрат визначатиметься технологією. В 
контексті даної організації обліку витрат мають місце такі поняття як центр 
відповідальності та центр витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку витрат за 
центрами відповідальності запасів бюджетних установ розглядалися у працях 
вітчизняних учених Атамаса П. Й., Джоги Р. Т., Свірко С. В., Сопко В. В., Сушко Н. 
І., Чечуліної О. О. та інших. Ними досліджено окремі питання удосконалення 
системи бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог 
міжнародних стандартів обліку 

Метою статті є дослідження питань побудови системи обліку витрат за 
центрами відповідальності.  

Викладення основного матеріалу. Центром відповідальності називають 
частину підприємства, підрозділ (сукупність функціональних дій), який очолює 
керівник, особисто відповідальний за результати його роботи.  

Облік за центрами відповідальності – це управлінська бухгалтерська 
система, що опрацьовує планову і фактичну бухгалтерську інформацію про входи 
(витрати) та  виходи  (результати)  центру  відповідальності.   

Особливості діяльності керівників і пов'язаної з нею відповідальності 
зумовлюють виокремлення чотирьох типів центрів відповідальності: центри витрат, 
центри доходів, центри прибутку та центри інвестицій.Зупинимося більш детально 
на формуванні інформації щодо витрат за центрами відповідальності. 

Центри витрат є підрозділами підприємства, керівники яких відповідають 
лише за витрати. Більшість підрозділів підприємства є центрами витрат. Центри 
витрат можуть входити до складу інших центрів відповідальності або існувати 
окремо. Своєю чергою, центри витрат можна поділити на центри технологічних 
витрат і центри дискретних витрат. 

Центр технологічних витрат – центр витрат, у якому може бути 
встановлений оптимальний взаємозв'язок між витратами та результатами 
діяльності. Своєю чергою, це означає, що витрати можуть бути виражені в 
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грошовому, а результати діяльності – у натуральному вимірниках. У цьому разі 
можуть бути встановлені норми витрат на одиницю результату діяльності.  

Центр дискретних витрат – центр витрат, в якому неможливо визначити 
оптимальний взаємозв'язок між витратами й результатами діяльності центру. В 
даному випадку нема прямого зв'язку між витраченими ресурсами та отриманим 
результатом.  

Як різновид центрів витрат можуть виділятися центри закупівель та центри 
управлінських витрат. Центр закупівель – це різновид центрів витрат (відділ 
постачання), що несе відповідальність за своєчасне і в повному обсязі постачання 
підприємства необхідними ресурсами в межах виділених на ці цілі лімітів. 

Центр управлінських витрат – це різновид центру витрат, який відповідає за 
якісне виконання функцій управління. До даного типу центрів відповідальності 
відноситься апарат управління підприємства, з можливим поділом його на 
структурні складові (управління, відділи). 

Для організації обліку за центрами відповідальності використовують 
систему рахунків бухгалтерського обліку.  

Центри витрат виділяють на рахунках: 23 «Виробництво» в розрізі центрів 
відповідальності за витрати та аналітичних рахунків щодо об‘єктів діяльності; 91 
«Загальновиробничі витрати» за кожним центром відповідальності за рахунком 23 
«Виробництво»; 92 «Адміністративні витрати» за центрами адміністративних служб 
підприємства; 93 «Витрати на збут» за центрами служб збутової діяльності; 94 
«Інші витрати операційної діяльності» за аналітичними рахунками центрів 
відповідальності невиробничої сфери підприємств; 95 «Фінансові витрати» в розрізі 
окремих кредитних договорів; 96 «Втрати від участі в капіталі» за аналітичними 
рахунками вкладених інвестицій; 97 «Інші витрати» в розрізі аналітичних рахунків 
витрат. 

Місця виникнення витрат є об‘єктами аналітичного обліку витрат на 
виробництво за елементами витрат і статтями калькуляції. Номенклатуру (перелік) 
місць виникнення витрат установлюють на певний період і затверджують наказом 
керівника підприємства про організацію бухгалтерського обліку.  

Висновки. На основі проведених досліджень виявлено, що характер 
організації та технології виробництва молочної продукції здійснює суттєвий вплив 
на організацію облікової та контрольної систем. Можна сказати, що використання 
системи детальних аналітичних рахунків та уніфікованої системи управлінського 
обліку забезпечить ефективне покращення обліку витрат за центрами 
відповідальності на підприємствах молочної промисловості. 
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Постановка проблеми. Сьогодні будь-яке підприємство здійснює свою 
діяльність в конкурентному середовищі. Для збереження своїх позицій воно має 
постійно розвиватися, розширювати сфери діяльності та асортимент продукції, 
освоювати нові технології, підтримувати та оновлювати арсенал основних засобів, 
реалізовувати інноваційні проекти, підвищувати ефективність діяльності та 
збільшувати свою ринкову вартість. Необхідною умовою діяльності будь-якого 
суб‘єкта господарювання є встановлення партнерських відносин з покупцями, 
постачальниками, організаціями та іншими особами. Організація обліку 
розрахунків з постачальниками та підрядниками є необхідною умовою ефективної 
співпраці з контрагентами, оскільки забезпечує дотримання розрахункової 
дисципліни, що в впливає на платоспроможність підприємства та фінансово-

господарську діяльність. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Різні аспекти обліку розрахунків 

з постачальниками висвітлено у працях багатьох учених, а саме: Г.В. Власюка,  
С.Ф. Голова, В.М. Костюченко, В.Б. Івашкевич, Н.Н. Макарова, Я.В. Соколов та ін. 

Метою статті є дослідження порядку і формування розрахунків з 
постачальниками сільськогосподарського підприємства. . 

Викладення основного матеріалу. Процес постачання є невід‘ємною 
ланкою кругообігу засобів. Покупець купує у продавця (постачальника) сировину і 
матеріали, пальне і мастильні матеріали, мінеральні добрива, запасні частини та 
інші матеріальні цінності необхідні для здійснення господарської діяльності. Від 
постачальників можуть поступати також верстати, трактори, автомобілі, 
комп‘ютери та інші об'єкти основних засобів. Підрядні організації виконують для 
замовників будівельні роботи, а також роботи і послуги виробничого характеру - 

ремонтні роботи, внесення добрив, технічне обслуговування тощо. 
Постачальники - це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання 

товарно-матеріальних цінностей, надають послуги, виконують роботи [2]. 
Основні завдання обліку розрахункових операцій з постачальниками можна 

визначити наступні:  
– своєчасне документальне оформлення розрахункових операцій;  
– ведення аналітичного і синтетичного обліку розрахунків з постачальниками 

з дотриманням принципів бухгалтерського обліку;  
– своєчасна взаємна звірка розрахунків з кредиторами і дебіторами;  
– недопущення порушення строків оплати нерезидентами експортного товару, 

строків отримання оплаченого імпортного товару, а також строків отримання 
імпортного товару по бартерним операціям;  

– своєчасне і якісне проведення річної інвентаризації розрахунків з 
постачальниками;  
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– дотримання умов поставки, передбачених у договорі або контракті купівлі-
продажу, в ньому повинна міститися письмова згода сторін про поставку товарів, а 
також зобов‘язання сплатити за нього грошову суму.  

Розрахунковим взаємовідносинам між постачальниками (підрядниками) і 
покупцями, як правило, передує укладення договорів (контрактів) купівлі-продажу 
товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду на виконання різних робіт, 
надання послуг тощо. Це найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення 
зобов'язань, форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці. 

Основними рисами договору є:  
- спеціальний суб'єктний склад: сторонами договору можуть бути лише 

суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані як такі у встановленому 
законом порядку, один з яких зобов'язаний поставляти товар, а інший – приймати й 
оплачувати його;  

- договором поставки опосередкована підприємницька діяльність обох сторін: 
поставка товару та його придбання здійснюються в межах господарської діяльності 
не тільки постачальника, а й покупця, для якого закон встановлює вимогу щодо 
спеціальної мети використання предмета поставки;  

- поставка здійснюється у встановлені сторонами строки, тобто для неї є 
типовим плановий характер, найчастіше не притаманний купівлі-продажу  

Крім істотних умов договору поставки, визначених як такі чинним 
законодавством, доцільно передбачити в договорі інші умови, які допоможуть 
уникнути в майбутньому можливих непорозумінь між сторонами. Зокрема, такими 
є умови здійснення розрахунків, які встановлюють вид оплати товару (попередня 
оплата чи продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу) та 
форму розрахунків (готівкова або безготівкова), умови прийому-передачі товару 
[1]. 

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки 
головною метою обліку розрахунків з постачальниками є забезпечення управління 
гнучкою інформаційною базою щодо у вигляді проаналізованих аналітичних даних 
для своєчасного контролю розрахунків та прийняття ефективних і своєчасних 
управлінських рішень, пов‘язаних з плануванням господарської діяльності та 
покращенням фінансового стану підприємства. 

Список використаної літератури:  
1. Глоба О. Укладення договору поставки: теорія і практика. URL: 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2030 

2. Доманська С.В., Луцюк І.В. Документування розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19000 

/1/12-Domanska-25-26.pdf 

References: 

1. Hloba O. Ukladennia dohovoru postavky: teoriia i praktyka [Conclusion of the 

supply contract: theory and practice]. Retrieved from http://www.yustinian.com.ua/ 

article.php?id=2030 

2. Domanska S.V., Lutsiuk I.V. Dokumentuvannia rozrakhunkiv z 

postachalnykamy ta pidriadnykamy [Documentation of settlements with suppliers and 

contractors]. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19000/1/12-

Domanska-25-26.pdf 

http://www.justinian.com.ua/author.php?id=355
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19000
http://www.yustinian.com.ua/


71 

 

І.В. Коломієць, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ В БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВАХ 
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Постановка проблеми. Основне призначення бюджетних установ – 

виконання функцій держави. Їх утримання повністю здійснюється за рахунок 
бюджетів різних рівнів. Так як бюджетні установи відносяться до категорії 
неприбуткових організацій, то основне призначення облікової системи в них 
полягає у забезпеченні збереження та раціонального використання державного 
майна, а також і одержаних доходів  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доходи, як облікова категорія 
знаходиться під пильною вагою вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких: 
П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, Ш. Бланкарт, Р.Т. Джога, Р. Масгрейв, В.І. 
Лемішовський, С.В. Свірко та ін. Проте постійні зміни, що відбуваються у 
положеннях нормативно-правових актів, які регулюють діяльність бюджетних 
установ, викликають необхідність проведення поглиблених досліджень. 

Метою статті є ознайомлення із теоретичними основами обліку доходів на 
прикладі бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. Трансформація нормативно-правового 
забезпечення обліку доходів в бюджетних установах передбачає зміну підходів до 
визначення самого економічного змісту поняття, порядку класифікації доходів та 
процесу оцінки. Відомо, що бюджетні установи мають право займатися різними 
видами діяльності. Але так як вони мають неприбутковий статус, існує одна 
відмінність від приватних підприємств: головною метою бюджетних установ є 
досягнення показників закладених у кошторисних документах, а також виконання 
своїх функцій відповідно до засновницьких документів. Тому визначення 
економічної суті категорії «дохід» дещо відрізняється від аналогічного поняття  для 
підприємств недержавного сектору. Так, Левицька С.О. наводить таке визначення 
доходів – це отримані з державного та місцевого бюджетів та генеровані 
бюджетними організаціями асигнування [1]. Лемішовський В.І. стверджує, що 
діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та/або місцевих 
бюджетів, які надаються їм безповоротно [2]. В свою чергу Свірко С.В. відзначає, 
що доходи бюджетних установ - це надходження грошових коштів, отримуваних 
установами за рахунок державних коштів, для виконання кошторису доходів і 
видатків [3]. 

Визначення доходу для бюджетних установ наводиться в НП(С)БОДС 101 
«Подання фінансової звітності», який свідчить, що доходи – це збільшення  
економічних вигід у вигляді надходження  активів або зменшення зобов'язань, які  
призводять до зростання  власного капіталу  (за винятком зростання капіталу за 
рахунок внесків власника). Основним же нормативно-правовим актом, який 
регулює порядок обліку доходів є НП(С)БОДС 124 «Доходи». Відповідно до нього 
доходи класифікують на доходи від обмінних операцій та необмінних операцій. 
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Таким чином, введення в дію НП(С)БОДС 124 зумовило необхідність використання 
нової термінології, зміну переліку доходів державного сектору, порядку оцінки 
кожного виду доходів. Для того щоб одержані доходи були правильно відображені 
системою бухгалтерського обліку.  

Для правильного та правдивого відображення інформації про доходи в 
системі бухгалтерського обліку доцільним є застосування класифікації доходів в 
бюджетній установі не лише відповідно до норм чинного законодавства, але і для 
внутрішніх потреб. При цьому при формуванні облікової політики в кожній 
конкретній установі потрібно орієнтуватися на задоволення потреб управління для 
отримання повної інформації щодо процесу формування доходів. Доходи суб‘єктів 
державного сектору великою мірою є складовими доходів бюджету країни, тому 
класифікація доходів бюджетних установ має бути гармонізована з бюджетною 
класифікацією. Розмір доходів, який може бути отриманий у якості бюджетних 
асигнувань бюджетними установами визначається Законом України «Про 
державний бюджет України» на відповідний рік. При цьому обов‘язковим є 
застосування принципу збалансованості.  

Хоча і зміни у бюджетному обліку відбуваються проте вони не торкнулися 
такого методу обліку, як документація. Використовувані первинні документи 
меморіальної форми ведення обліку, аналітичні картки були розроблені на основі 
положень застарілої нормативної бази, Плану рахунків, який втратив свою 
чинність. В зв‘язку з цим вважаємо за доцільне, в подальшому, провести перегляд 
та зміни у вигляді та інформаційному наповненні первинної документації, зокрема 
тієї, що стосується формуванню доходів бюджетних установ. 

Висновки. Отже, зміни, що відбуваються із законодавчою базою, яка 
регулює порядок ведення обліку доходів в бюджетних установах узгоджуються 
із міжнародними вимогами до ведення обліку. Таке узгодження буде сприяти 
гармонізації нормативно-правової бази в частині обліку доходів.  
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Постановка проблеми. Система внутрішнього контролю є важливим 
елементом загальної структури управління підприємством, яка дає змогу 
керівництву при здійсненні нагляду та перевірок його фінансово-господарської 
діяльності бути впевненим, що контроль проходить у відповідності до розробленої 
стратегії розвитку та згідно вимог чинного законодавства.  

Контроль за операціями з обліку витрат дає можливість об'єктивно 
оцінювати реальний стан підприємства. У зв‘язку з цим кожному підприємству 
необхідно мати належно організовану систему внутрішнього контролю. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку 
методології внутрішньогосподарського контролю витрат здійснили зарубіжні та 
вітчизняні вчені, серед яких: П. Апчерч, Б. І. Валуєв, М. А. Вахрушина, 
Н. Г.Виговська, С. Ф. Голов, К. Друрі, Т. П. Карпова, Л. В. Нападовська, 
В. Ф.Палій, В. П. Пантелеєв, М. С. Пушкар, Е. Рис, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко та 
ін. 

Метою статті є дослідження основних методологічних аспектів 
внутрішньогосподарського контролю та управління витратами і їх застосування на 
підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Внутрішньогосподарський контроль – 

процес, який забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей, 
накреслених підприємством, шляхом організації прийнятних управлінських рішень 
[1, с. 18]. 

Правильна організації внутрішньогосподарського контролю – це один з 
найголовніших чинників, який допомагає мобілізувати обмежені ресурси 
підприємства для отримання максимального прибутку. 

Система внутрішнього контролю будується на таких елементах [2, с. 491]: 
1. Розподіл обов‘язків. Для запобігання зловживанням і розкраданням 

необхідний розподіл обов‘язків зі зберігання матеріальних цінностей, здійснення 
операцій і обліку. Крім того, у разі, коли кожен відділ вестиме облік своєї 
діяльності повністю, то зростає небезпека надання ним помилкових даних із метою 
поліпшення показників.  

2. Наявність ефективних процедур санкціонування операцій. Для здійснення 
операцій необхідна наявність рішення відповідальних осіб, виконання всіх 
формальностей.  

3. Своєчасне належне документування операцій. При великому інтервалі 
часу між здійсненням операції і фактом її обліку зростає вірогідність помилки.  

4. Фактичний контроль за майном і документацією. Тобто використання 
технічних засобів і процедур, які запобігають втраті, вилученню або неправомірній 
зміні облікової документації. 
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5. Здійснення незалежних перевірок. Контролеру слід вивчити і зрозуміти 
кожен з елементів системи внутрішнього контролю на певному підприємстві. При 
цьому він повинен взяти до уваги два аспекти: які саме методи і процедури 
передбачені на підприємстві і чи застосовуються вони на практиці. У ході 
дослідження внутрішнього контролю необхідно брати до уваги властиві будь-якій 
системі внутрішнього контролю. 

Контроль витрат виробництва – це контроль за процесами та чинниками, що 
впливають на витрати виробництва та їх рівень, на формування собівартості 
реалізованої та виробленої продукції. 

На сьогодні в Україні питання організації внутрішнього контролю на 
підприємстві державою не врегульовані, а тому це питання належить до сфери 
діяльності власника підприємства.  

На сучасному етапі внутрішній контроль розглядається як система заходів, 
визначених управлінським персоналом підприємства та здійснюваних на 
підприємстві з метою найбільш ефективного використання усіма працівниками 
своїх обов‘язків по забезпеченню та здійсненню господарських операцій. 
Внутрішній контроль визначає закономірність цих операцій і їх економічну 
доцільність для того чи іншого підприємства. 

Для налагодження належного функціонування системи внутрішнього 
контролю максимум зусиль необхідно докласти до підбору персоналу, який його 
здійснюватиме.  

Висновки. З метою впорядкування і забезпечення чіткості контролю слід 
зосередити увагу на можливостях розробки положення про організацію контролю, 
зазначивши елементи, що безпосередньо стосуються виробничих витрат 
підприємства і визначити методичні аспекти їх обліку у Наказі про облікову 
політику. Отже можна зробити висновок, що впровадження на підприємствах 
системи внутрішньогосподарського контролю, зокрема контролю витрат 
виробництва забезпечуватиме насамперед, керівництво інформацією про стан 
витрат виробництва та собівартість виготовленої продукції і дозволить виявити і 
мобілізувати резерви у сфері виробництва. 
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(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
 

Постановка проблеми. Сільське господарство України  є одним з основних 
в економіці країни. В умовах сьогодення, всі засоби державного регулювання 
мають на меті сприяти його ефективному функціонуванню. Водночас, необхідно 
відмітити, що для сільськогосподарського виробництва особливого значення 
набуває формування системи оподаткування. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми бухгалтерського 
обліку видатків  в бюджетних установах розглянуті в працях відомих науковців  
П. Й Атамаса, Л. В. Бабенка, І. В. Горковенко, Л. О. Гуцайлюк, О. М. Куліша та ін.  

Метою статті є дослідження особливостей оподаткування 
сільськогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Реалії сьогодення свідчать, що всі 
сільськогосподарські підприємства можуть сплачувати податки за загальною 
системою оподаткування або можуть обрати спрощену систему оподаткування у 
вигляді єдиного податку IV групи. 

Так, сільськогосподарські підприємства, які обрали загальну систему 
оподаткування, повинні сплачувати наступні податки (табл. 1) [1]. 

Таблиця 1 

Податки, що сплачують сільськогогосподарські підприємтсва, які обрали загальну 
систему оподаткування 

Види податків Характеристика 

Податок на прибуток 

Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників 
податком на прибуток здійснюється на загальних умовах за 
ставкою 18%. З липня 2017 р. ці товаровиробники мають звітувати 
щодо названого податку на загальних умовах. До цього часу 
сільгоспвиробники на загальній системі оподаткування, які 
підпадали під визначення, закріплене у ст. 209 ПКУ, могли обрати 
загальний або «сільськогосподарський» (з 1 липня минулого 
звітного року до 30 червня поточного звітного року) період 
звітування. 

Податок на додану 
вартість 

З 01.01.2017 р. сільськогосподарські товаровиробники сплачують 
ПДВ на загальних засадах. 

Податок на майно 
(земельний податок) 

Конкретні ставки земельного податку можуть встановлюватися в 
межах ставок податку для сільськогосподарських угідь, 
нормативну грошову оцінку яких проведено. Ставки 
встановлюються у розмірі не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% 
від їх нормативної грошової оцінки. Для сільськогосподарських 
угідь, розташованих за межами населених пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких не проведено – не менше ніж 0,3% та не 
більше ніж 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі 
ріллі в області. 
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У випадку якщо сільськогосподарські підприємства є платником Єдиного 
податку IV групи, то вони не сплачують податок на прибуток. Відповідно ПКУ 
об‘єктом оподаткування для аграрних підприємств − платників єдиного податку IV 
групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і 
багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, 
ставків, водосховищ), що перебувають у власності сільськогосподарського 
товаровиробника або надані йому в користування, у т. ч. на умовах оренди. 

Базою оподаткування податком для єдинників IV групи – 

сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного 
гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 
насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 
базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПКУ (п. 
292.2 ПКУ). 

Індекс споживчих цін, що використовується для визначення величини 
коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь 
(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду 
(внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним 
податком IV групи, застосовується із значенням 100 % не лише за 2015 рік, а і за 
2017 рік. 

Відповідно до пп. 295.9.2 ПКУ платники єдиного податку IV групи 
сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах: 

 у I кварталі - 10%; 

 у II кварталі - 10%; 

 у III кварталі - 50%; 

 у IV кварталі - 30%. 

Платники єдиного податку IV групи перераховують в установлений строк 
загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем 
розташування земельної ділянки. 

Висновки. Отже, оподаткування сільськогосподарських підприємств має на 
меті виконувати не лише фіскальну, але й регулюючу функції та водночас 
виступати одним із основних засобів державної політики у підтримці та 
стимулюванні виробництва, забезпеченні конкурентоспроможності аграрного 
бізнесу та впровадження інновацій у виробництво. 
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ЩОДО ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ  
 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Ключовим моментом у вирішенні соціально-

економічних проблем економіки країни впродовж останніх десятиліть є 
надзвичайно низький рівень доходів працівників підприємств, зокрема, оплати 
праці. Рівень доходів працівників залишається найнижчим у державі, що знижує 
мотивацію праці, ускладнює відтворення трудового потенціалу працівників, 
негативно впливає на результати господарської діяльності.  

Серед спеціалістів у сфері менеджменту та економіки досить поширена 
думка про те, що в сучасних умовах персонал підприємства має розглядатися як 
ключовий конкурентний фактор. Тобто саме високий рівень персоналу створює 
найголовнішу передумову конкурентоспроможності підприємства – визначає 
поточний стан і майбутні її перспективи. 

В таких умовах управління господарською діяльність та персоналом 
підприємства вимагає удосконалення інформаційно-методичного забезпечення 
підтримки управлінських рішень системою бухгалтерського обліку й контролінгу.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання формування доходів 
працівників підприємств розглядаються як в працях вітчизняних вчених: 
С. Ю.Бірюченко, О. М. Бородіної, Г. А. Дмитренка, Ю. Ю. Мороз, О. В. Назаренка, 
Т. І. Олійник, Л П. Червінської, так і зарубіжних дослідників А. Сміта, М. Блауга, 
С. Брю, Е. Долана, Р. Дорнбуша, С. Г. Струміліна, С. Фішера та інших.  

Питання управління персоналом досліджувались багатьма вітчизняними та 
зарубіжними вченими такими як: Г. Деслер, С. Паркінсон, Д. Кеннеді, 
Л. Балабанова, Л. Новаковська, А. Лоран, Ю. Палєха, В. Яровий, Г. Дмитренко, 
О. Грішкова, Ч. Джейкобс А. Дударь, Я. Мейтланд та інші. 

Найбільший внесок в розробку теорії управління зробили такі відомі західні 
та вітчизняні фахівці в сфері менеджменту як І. Ансофф, Х. Мінцберг, А. Томпсон, 
А. Дж. Стринкленд, І. П Булєєв, С. В. Оборська та ін. Однак сутність теоретичних 
аспектів потребує подальших досліджень. 

Однак, зазначена проблема в сучасних умовах трансформації економіки є 
недостатньо дослідженою, як в частині управління доходами працівників, так і 
потребує удосконалення організаційно-економічний механізм формування доходів 
персоналу підприємств. 

Метою статті є дослідження теоретичних положень і розробка практичних 
рекомендацій щодо формування обліково-аналітичної інформації для управління 
доходами працівників підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Одним із важливих і принципових 
економічних питань є визначення доходності суб‘єкта (об‘єкта) або рівня його 
доходу. У сучасній економічній літературі поняття «дохід» трактується досить 
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неоднозначно. Наявність різних точок зору зумовлена насамперед складністю цієї 
категорії, а також тим фактом, що в чинному законодавстві України відсутнє чітке 
визначення цього терміну. 

Структура доходів персоналу на вітчизняних підприємствах визначається 
співвідношенням трьох основних складових заробітної плати: тарифних ставок і 
окладів, доплат і компенсацій, надбавок і премій. 

Розробка стратегії управління персоналом – це продуманий, повністю 
усвідомлений і контрольований розумовий процес, який передбачає, що за 
визначенням стратегії наступить її реалізація. Стратегія управління персоналом є 
складовою частиною загальної стратегії діяльності підприємств. В принципі будь-

яке підприємство може обрати одну з п‘яти стратегій: стратегію підприємництва, 
стратегію динамічного зростання, стратегію прибутку, стратегію ліквідності, 
стратегію зміни курсу. Вибір тієї чи іншої стратегії впливає на стратегію управління 
персоналом [1].  

Як і стратегія розвитку підприємства, стратегія управління персоналом 
розробляється з врахуванням внутрішніх ресурсів, традицій підприємства і 
можливостей. Формування стратегії управління персоналом може здійснюватися 
двома способами: «зверху – вниз» та «знизу – вверх».  

При застосування стратегії «зверху – вниз» керівництво визначає загальну 
стратегію управління персоналом, на основі якої розробляються плани для кожного 
конкретного підрозділу.  

При застосування стратегії «знизу – вверх» кожний підрозділ розробляє 
власну стратегію і плани заходів, які інтегруються в єдиний план підприємства. 
Поряд з цим, правильна побудова кадрової стратегії можлива тільки з врахуванням 
життєвого циклу підприємства і при визначенні пріоритетів в роботі з людьми на 
різних рівнях управління [2].  

Висновки. Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що 
інформаційне забезпечення управління доходами працівників на кожному з рівнів 
управління має мати системний і комплексний характер. Тому ефективне 
управління підприємством є одним з головних чинників забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на ринку. Постійні зміни, що диктує 
конкурентне середовище, вимагають швидкого реагування і побудови нового 
механізму управління підприємством, в тому числі і управління доходами 
працівників.  
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ВИМОГИ 

до матеріалів, що подаються до журналу 

«ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ПОДАТКИ В СУСПІЛЬСТВІ» 

 

Редакційна колегія збірника приймає до друку наукові статті українською, 
англійською та російською мовами, що відповідають вимогам п. 3 Постанови 
Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до 
фахових видань, внесених до переліків ВАК України» і які раніше не публікувалися 
та не були передані для публікації в інші видання. 

Структура статті:  
1. Індекс УДК ( по лівому краю).  
2. Назва статті повинна відповідати її змісту (не більше 12 слів), (по центру, 

прописними літерами, напівжирним шрифтом). 
3. Ініціали та прізвища авторів (по лівому краю).  

4. Повна офіційна назва установи авторів (по лівому краю). 

5. Для авторів студентів потрібно вказати наукового керівника (в дужках 
прізвище, ініціали, науковий ступінь) (по центру) 

6. Анотація мовою статті (не менше трьох речень). 

7. Ключові слова: 5–10 слів (словосполучень), (курсив, по правому краю). 

8. Текст статті (вирівнювання по ширині). 
Виклад основного матеріалу здійснюється у такому порядку: 

– постановка проблеми; 
– аналіз останніх досліджень і публікацій;  
– мета досліджень;  
– виклад основного матеріалу; 

– висновки.  
9. Список використаної література (по правому краю). 

Список використаної літератури оформляється відповідно до існуючих 
стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015).  Посилання на джерела слід 
позначати в тексті у квадратних дужках за порядковим номером. У списку 
літератури мають переважати посилання на джерела останніх років. 

10. References (по ширині).  
11. Через 1 інтеравал прізвище (усі великі літери) автора, ім‘я та по-батькові 

автора, посада, місце роботи, науковий ступінь, з абзацу наукові інтереси. 
Рукопис наукової фахової статті слід подавати разом з його електронною 

версією у форматі doc., виконаною у редакторі Microsoft Word (будь-яка версія). 
Обсяг статті повних 4 сторінки тексту формату А5 (148х210 мм), включаючи таблиці, 
ілюстративний матеріал і бібліографічний список. 

Параметри сторінки: орієнтація книжкова; поля: верхнє – 18 мм, нижнє – 21 

мм, ліве – 13 мм, праве – 20 мм.. Параметри абзацу: відступ першого рядка (абзац) – 

1,0 см, шрифт – гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 9 pt, інтервал – 1,0, 

вирівнювання – по ширині сторінки. 
Відповідальність за достовірність змісту і наявність плагіату поданих 

матеріалів несуть автори. Остаточне рішення про опублікування статті приймає 
редколегія збірника. 
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