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В.В. Адамчук, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОТОВОЮ 
ПРОДУКЦІЄЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Облік готової продукції є активною ланкою системи 
управління господарським життям промислового підприємства, що забезпечує 
необхідною інформацією управлінський персонал для прийняття рішень. Від 
достовірності, оперативності, точності та доцільності інформації про готову 
продукцію залежить ефективність виробничої діяльності підприємства, його 
спроможність вистояти у сучасному конкурентному середовищі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку готової 
продукції є досить популярними серед науковців. Їм приділялась увага у працях  
І. Білоусової, М. Чумаченко, А. Лишиленко, М. Врубльовського, Т. Маренич та ін.  

Метою статті є розкриття теоретичних аспектів обліково-аналітичного 
забезпечення обліку готової продукції промислових підприємств. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Суть обліково-

аналітичного забезпечення полягає в здійсненні облікових та аналітичних процедур 
у режимі реального часу, виявлення відхилень від запланованих показників і 
використання отриманих результатів для прийняття управлінських рішень. 
Бухгалтерський облік є інструментом для збору та обробки даних про факти 
господарської діяльності підприємства і здатен надати таку кількість інформації, 
яка відповідала б потребам управління [3]. 

Ратушна О. П. в своїх дослідженнях відмічає, що обліково-аналітична 
система – це збір, реєстрація, опрацювання облікової інформації на етапі 
бухгалтерського обліку, контроль і перевірка на етапі аудиту та аналіз, планування, 
прогнозування на етапі аналітичної роботи з метою надання достовірної і 
неупередженої інформації [1]. 

Враховуючи дослідження теоретичних аспектів, система обліково-

аналітичного забезпечення управління готовою продукцією – це єдність підсистем 
обліку, аналізу та контролю, які постійно взаємодіють через інформаційні потоки в 
процесі формування і передачі якісної інформації для забезпечення обґрунтованості 
та ефективності прийняття управлінських рішень.  

Метою функціонування вищевказаної системи є формування та передача 
якісної обліково-аналітичної інформації для забезпечення та обґрунтованості 
прийняття управлінських рішень щодо формування готової продукції підприємств 

(рис. 1).  

Функціями системи обліково-аналітичного забезпечення управління 
готовою продукцією є інформаційна, облікова, аналітична, контрольна. Основними 
завданнями розробленої системи є: надання інформації про господарські операції з 
формування готової продукції; удосконалення обліку готової продукції з 
урахуванням галузевих особливостей діяльності промислових підприємств; 

здійснення контролю і планування готової продукції промислового підприємства.  
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Рис. 1. Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління готовою 
продукцією промислових підприємств 

 

Висновки. Отже, обліково-аналітичне забезпечення управління готовою 
продукцією являє собою систему, яка має забезпечувати постійну та безперебійну 
роботу управлінського персоналу з приводу формування оптимального складу та 
структури готової продукції. Побудова ефективної обліково-аналітичної системи 
управління готовою продукцією підприємства неможлива без розробки системи 
бухгалтерського обліку та її адаптації відповідно до умов господарської діяльності 
промислового підприємства. 

 

Список використаної літератури. 
1. Ратушна О. П. Обліково-аналітичне забезпечення аналізу фінансових 

результатів. Облік і фінанси АПК. 2012. № 1. С. 72-76. 

 

References: 

1. Ratushna, O. P. (2012). Oblikovo-analitychne zabezpechennia analizu 

finansovykh rezultativ [Accounting and analytical support of the analysis of financial 

results]. Oblik i finansy APK, 1, 72-76. 

Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління готовою продукцією 

Мета. Формування та передача оперативної та якісної обліково-аналітичної інформації 
для забезпечення та обґрунтованості прийняття управлінських рішень щодо виробництва 

та реалізації готової продукції 

Об’єкт  

Суб’єкт господарювання 
(промислове 

підприємство) 

Предмет  

Інформація щодо 
виробництва та реалізації 

готової продукції 

Функції  

Інформаційна, аналітична, 
облікова, контрольна 

Завдання:  
- надання інформації про господарські 

операції з виробництва та реалізації готової продукції 
для прийняття управлінських рішень; 

- удосконалення обліку витрат на виробництво 
готової продукції з урахуванням галузевих 
особливостей діяльності промислових підприємств; 

- аналіз та оцінка готової продукції з 
урахуванням особливостей обліку на промисловому 
підприємстві; 

- здійснення контролю і планування обсягів 
готової продукції підприємства.  

Підсистеми: облік, аналіз, контроль 

Методологічне 
забезпечення  
Інформація про 
особливості планування й 
організації виробництва на 
конкретному підприєм-

стві; галузеві особливості 
організації бухгалтерсь-

кого обліку; організацію 
фінансового, управлінь-

ського та обліку з метою 
оподаткування; матема-

тичні методи аналізу; 
особливості сучасної 
обробки інформації.
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А.Л. Андрійчук, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОСОБЛИВОСІ АНАЛІЗУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

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

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що ефективне 
функціонування економіки країни неможливе без раціонального використання 
державних коштів. В зв’язку з цим все більшого значення набувають питання 
вивчення та оцінки діяльності організацій і установ, які фінансуються за рахунок 
бюджетних коштів. Успішність виконання загальнодержавних програм та завдань 
прямо залежить від якості системи управління бюджетною сферою загалом і 
механізму фінансового управління видатками бюджетної установи зокрема. 
Особливості функціонування установ бюджетної сфери зумовлюють необхідність 
дослідження нових методологічних та організаційних підходів до ведення 
бухгалтерського обліку видатків, оскільки специфіка їх діяльності висуває особливі 
вимоги до формування інформації, необхідної для облікових та контрольних цілей. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми аналізу видатків 
бюджетних установ знайшли відображення в наукових працях багатьох вчених:  
П. Й. Атамаса, Р. Т. Джоги, Ф. Ф. Бутинця, С. В. Левицької, С. В. Свірко та ін.  

Метою статті є дослідження основних методологічних та організаційних 
підходів до організації аналізу видатків в бюджетних установах. 

Викладення основного матеріалу. Видатки бюджетної установи – це 
витрати, здійснені установою на забезпечення виконання своїх функцій та 
підтверджені відповідно оформленими документами. До складу видатків 
включаються нарахування заробітної плати та платежів єдиного соціального внеску, 
вартість надходження необоротних активів та малоцінних і швидкозношуваних 
предметів, списання використаних матеріалів та господарських товарів, отримання 
різних видів послуг, виконані роботи по ремонту приміщень, обладнання, видатки 
здійснені під час перебування у відрядженні, нараховані податки та платежі до 
бюджету та інші види [1]. 

Аналіз діяльності бюджетних установ - це процес з'ясування причинно-

наслідкових зв'язків розвитку та зміни діяльності бюджетних установ, який включає 
в себе аналіз виконання кошторису та аналіз фінансового стану. Необхідність 
проведення аналізу у бюджетних установах в першу чергу зумовлена тим, що їх 
керівникам потрібна аналітична інформація про діяльність суб'єктів 
господарювання для прийняття відповідних управлінських рішень [2]. 

До задач фінансового аналізу установ можна віднести: оцінку виконання 
кошторисних призначень та плану за основними показниками кожного виду 
надходжень за спеціальним і загальним фондами; розрахунок впливу факторів на 
відхилення по основних результативних показниках; розробку заходів щодо 
усунення виявлених недоліків та вишукування джерел утворення й ефективного 
використання коштів за спеціальним і загальним фондами; контроль правильності 
утворення дохідної і видаткової частини кошторису, перевірку своєчасності 
нарахування і перерахування податків у державний бюджет. 
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Основними складовими моделі аналізу видатків бюджетних установ є 
визначення об’єкта дослідження, яким в нашому випадку є процес управління та 
формування видатків бюджетної установи; інформаційна база аналізу, яка 
складається з кошторисів, первинних документів з обліку видатків бюджетних 
установ, документів аналітичного та синтетичного обліку, фінансових звітів щодо 
обліку видатків бюджетних установ та нормативно-правових документів; методичні 
прийоми, які включають аналіз абсолютних показників та загальний аналіз.  

Склад, зміст та якість інформації, яка залучається до аналізу, мають 
визначальну роль у забезпеченні його дієвості. Аналіз не обмежується тільки 
економічними даними, а широко використовує технічну, технологічну та іншу 
інформацію.  

Висновки. Отже, підвищення ефективної діяльності бюджетних установ у 
більшості залежить від обґрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих 
рішень. Водночас, необхідно відмітити, що це може бути досягнутим в процесі 
проведення аналізу діяльності установи. Тільки правильно та своєчасно 
організована робота з аналітичного дослідження видатків установи може 
забезпечити її дієвість і ефективність, обґрунтовано вплинути на загальний хід 
процесу діяльності бюджетної установи. 

Завдяки аналізу бюджетних показників щодо формування видатків 
бюджетної установи можна дізнатись відхилення показників за останні роки, 
динаміку фінансування за загальним фондом і динаміку отриманих доходів по 
спеціальному фонду та їх використання. Аналітичні розрахунки дозволяють 
раціонально підійти до планування кошторису на наступний звітний період. При 
формуванні системи показників необхідно враховувати особливості звітності 
бюджетних установ.  
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. Формування облікової політики на підприємстві – 

доволі трудомісткий і відповідальний процес, оскільки підприємству доведеться 
працювати з нею не один рік, що вимагає від управлінського персоналу 
компетентного підходу до розробки та підтримки облікової політики. Уміло 
сформована політика сприяє ефективності управління господарською діяльністю 
підприємства, його перспективного розвитку, зручності й прозорості ведення 
бухгалтерського обліку. Вона поєднує державне регулювання та власні судження 
суб’єктів ринкових відносин із питань організації й ведення обліку, активізує 
використання інформації бухгалтерського обліку для управління витратами, що й 
обумовлює актуальність цього дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми розробки облікової 
політики зробили провідні вчені-економісти: С. Голов, Л. Городянська, В. Жук,  
З. Задорожний, Г. Кірейцев, Л. Сук, П. Сук, Н.І. Дорош, А. Борисов, Ф.Ф. Бутинець,  
Р. Хом’як, Т.В. Барановська, В.М. Петрук, Л.М. Васильєва та інші. 

Метою статті є дослідження порядку формування облікової політики щодо 
витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Головною метою діяльності 
сільськогосподарського підприємства в умовах розвитку ринкової економіки є 
досягнення високих фінансових результатів у вигляді отримання прибутків при 
максимально можливих рентабельності виробничих затрат і прибутковості 
вкладеного капіталу. Тому облікова політика, залежно від методів обліку витрат, 
вибору переліку і бази розподілу загальновиробничих витрат, складу статей 
калькулювання виробничої собівартості продукції, оцінки зобов’язань, може 
вплинути на фінансовий результат діяльності аграрного підприємства. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, 
що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності. 
Процес прийняття облікової політики є надзвичайно важливим для існування 
підприємства, тому облікова політика має бути об’єктом пильного контролю з боку 
різних зацікавлених осіб.  

В своїх дослідженнях Васильєва Л.М. стверджує, що  облікова політика –  це 
вибрана підприємством, з урахуванням установлених норм та особливостей, 
методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і 
завдань та використовується з метою забезпечення надійності фінансової звітності 
й якісної системи управління [1]. 
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Водночас, Петрук В.М. визначає облікову політику як комплекс методичних 
прийомів, способів і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку, що 
обираються підприємством із загальноприйнятих або розробляються самостійно з 
урахуванням особливостей його діяльності з метою забезпечення захисту прав та 
інтересів власника (власників, учасників) [2]. 

Відповідно до п.5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» підприємство самостійно визначає свою облікову 
політику, її ефективність цілком залежить від керівництва компанії. Тому при 
формуванні облікової політики сільськогосподарське підприємство повинно 
дотримуватися головних принципів ведення обліку, інформаційного забезпечення 
складання фінансової звітності та підпорядкованості і узгодженості з П(С)БО 
України.  

Сформована облікова політика аграрного підприємства повинна забезпечити 
дотримання наступних вимог: бути незмінною протягом поточного року щодо 
прийнятої методології відображення господарських операцій на рахунках 
бухгалтерського обліку  та оцінки майна; забезпечувати повноту відображення в 
обліку за звітний період (місяць, квартал, рік) всіх господарських операцій, що були 
проведені за цей час та результатів інвентаризації майна і зобов’язань. 

Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження, слід зазначити, що 
ефективність управління суб’єктом господарювання в цілому залежить від розробки 
адекватної облікової політики, яка визначає сутність діяльності 
сільськогосподарського підприємства, сприяє підсиленню обліково-аналітичних 
функцій бухгалтерського, фінансового та управлінського о обліку. Формування 
облікової політики щодо витрат виробництва має важливе значення в організації 
ефективної системи управління підприємством в цілому, тому її елементи мають 
обиратись якісно та чітко.  Реалії сьогодення свідчать, що обґрунтований вибір 
елементів облікової політики щодо витрат  виробництва підвищить рівень 
достовірності, корисності та своєчасності інформації, а також дасть можливість 
ефективно здійснювати підприємству його фінансово-господарську діяльність.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Основною проблемою обліку витрат підприємства в 
Україні є проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця 
проблема досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього нашого 
суспільного ладу, особливо системи влади, способу життя, системи оподаткування 
й тіньового сегмента української економіки. До загальних проблем вітчизняного 
обліку можна віднести такі: теоретичні, методологічні, технологічні, організаційні, 
кадрові, фінансові, масштабні, рівневі тощо. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значна кількість вітчизняних і 
зарубіжних наукових праць присвячена вивченню питань бухгалтерського обліку 
витрат. Серед науковців, які досліджували зазначені питання, слід відмітити 
П.С. Безрукіх, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Р.Я. Вейцмана, М.Д. Врублевського, 
І.О. Гавриленко, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, 
Л.М. Кіндрацьку, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Ю.А. Кузьмінського, 
Є.В. Мниха, Л.В. Нападовську, О.Е. Ніколаєву, О.В. Олійник, В.Ф. Палія, 
В.П. Пантелеєва, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Р.О. Савченка, М.Г. Чумаченка, 
В.О. Шевчука, В.Г. Швеця, М.Я. Штеймана, А.Д. Шеремета. 

Метою статті є полягає у розкритті проблем та удосконаленні системи 
управління витратами на підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Сучасні умови господарювання 
вимагають від підприємств гнучкої політики діяльності та швидкого реагування на 
будь-які її зміни. Одним з важливих питань ефективного управління підприємства є 
система обліку й контролю витрат. Величина витрат представляє собою головний 
резерв підвищення прибутку підприємства. В залежності від системи обліку і 
калькулювання, витрати можуть мати доцільний характер та навпаки. Тому, 
питання удосконалення обліку й контролю витрат не зменшує своєї актуальності. 

Витрати є зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі 
вибуття або використання активів чи збільшення зобов’язань, що зумовлює 
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком розподілу капіталу між 
учасниками (акціонерами) чи його вилучення) за умови, що ці витрати можуть бути 
достовірно оцінені. 

Витрати визнаються в обліку, коли існує ймовірність зменшення майбутніх 
економічних вигід, пов’язаних із зменшенням активів або зі збільшенням 
зобов’язань, що може бути вірогідно визначено. Витрати визнаються з урахуванням 
принципу відповідності. Вони включаються до Звіту про фінансові результати у 
періоді, в якому був визнаний дохід, для отримання якого були здійснені ці витрати. 

Серед основних проблем обліку витрат підприємства в Україні є такі 
проблеми: повноти та своєчасності відображення в системі обліку витрат 
підприємства; забезпечення максимальної оперативності та достатньої 
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аналітичності вихідної інформації про витрати й доходи підприємства; створення 
єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку й 
контролю за витратами та доходами підприємства; встановлення оптимального 
співвідношення обсягів автоматизованих і неавтоматизованих обліково-

контрольних робіт та визначення їхньої ролі у скороченні витрат і зростанні доходів 
підприємства; рівня відповідності обліково-контрольної системи підприємства 
щодо його витрат і доходів чинним нормативно-правовим актам України з обліку та 
контролю; матеріально-технічного та організаційного забезпечення ведення обліку 
витрат і доходів підприємства.  

З розвитком конкуренції на ринку та зниженням норми прибутку 
перспективи розвитку підприємства значною мірою залежать від поведінки витрат 
та управління ними. 

Основні поняття та процедури в системі управління витратами 
розглядаються за трьома напрямками: планування витрат; облік та план-фактний 
контроль витрат; корегуючий вплив на процес формування витрат.  

Побудову та вдосконалення системи управління витратами на 
підприємствах пропонується здійснювати шляхом: виділення основних понять і 
процедур, системи управління витратами; виявлення існуючих проблем 
формування та контролю витрат на підприємстві; формування моделі управління 
витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства; побудови 
інформаційної системи; адаптації документообороту до обраної інформаційної 
системи; розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму 
мотивації і стимулювання їх зниження.  

Висновки. Удосконалення системи управління витратами націлене на 
постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, 
планування, облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і 
зниження витрат з метою підвищення ефективності фінансово-господарської 
діяльності підприємства. 
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М.В. Баєр, магістр 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА  

 

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

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання роль 
управлінського обліку в системі управління витратами на виробництво продукції 
рослинництва підприємства полягає в організації системи обліку витрат і доходів, 
нормуванні, плануванні, контролі та аналізі, систематизації інформації для 
прийняття оперативних управлінських рішень і координації проблем розвитку  
суб’єкта господарювання [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 

питань теорії і практики, організації та розвитку управлінського обліку належить 

вітчизняним вченим: Ф.Ф. Бутинцю, Б.І. Валуєву, С.Ф. Голову, М.Я. Дем’яненко,  
Г.Г. Кірейцеву, М.В. Кужельному, Л.В. Нападовській, М.Г. Чумаченку ті ін.  

Метою статті є дослідження організації системи управлінського обліку 
витрат на виробництво продукції рослинництва в сільськогосподарських 
підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Реалії сьогодення свідчать, що всю 
потрібну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень керівництвом суб’єкта 
господарювання про доцільність витрачання сировини, матеріалів, праці найманих 
робітників, ефективність використання машин і обладнання забезпечує 

управлінський облік. 
Основним об’єктом управлінського обліку в аграрному підприємстві є облік 

витрат на виробництво продукції рослинництва. Витрати виробництва є одночасно 
об’єктом фінансового обліку, метою якого є забезпечення звітною інформацією про 
витрати виробництва зовнішніх користувачів. Тоді як, управлінський облік витрат 
виробництва має за мету забезпечення інформацією керівників підприємства для 
прийняття ними обґрунтованих рішень щодо ефективного використання праці, 
виробничих запасів та основних засобів.  

В процесі проведеного дослідження нами було розроблено етапи організації 
управлінського обліку витрат на виробництво продукції рослинництва (рис. 1).  

Управлінський облік витрат виробництва аграрного підприємства 
здійснюється за різними об’єктами, що визначаються специфікою його діяльності. 
Чим більше видів продукції вирощує сільськогосподарське підприємство, тим 
більше рахунків аналітичного обліку відкривають в управлінському обліку. 
Всередині цих рахунків витрати обліковують за встановленими елементами, котрі 
групують у статті витрат. У фінансовому обліку достатньо узагальнених даних за 
групами елементів витрат, необхідних для складання зовнішньої звітності. 
Водночас, до рахунка 23 “Виробництво” в управлінському обліку відкривають 
субрахунки за видами виробництв – основне, допоміжне тощо чи центрів 
відповідальності, а в їхній розвиток – аналітичні рахунки щодо видів продукції 
рослинництва. 
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Рис. 1. Система організації управлінського обліку витрат на виробництво 

продукції рослинництва 

 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що сучасний управлінський облік зорієнтований не лише на управління 
виробництвом, але й на стратегічні цілі розвитку підприємства в майбутньому. Він 
здійснює аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, 
розробляє методи збирання інформації про ефективність господарської діяльності 
підприємства: доходи, витрати, якість виробленої продукції тощо. Інформація, яка 
формується на основі даних управлінського обліку, є достовірною, завдяки 
документальному обґрунтуванню кожної господарської операції, яка здійснюється 
на підприємстві. 
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Етапи організації управлінського витрат на виробництво продукції рослинництва 

Підготовчий   
аналізують існуючу організаційну форму 

господарювання; визначають технологію виробництва 
сільськогосподарської продукції ; виділяють центри 

відповідальності 

Методичний  

Технічний  

Організаційний  

визначають цілі та напрями класифікації витрат; 
вибирають оптимальну систему обліку та 

калькулювання собівартості продукції; порядок 
розподілу непрямих витрат; визначають доходи та 

фінансові результати в управлінському обліку 

визначення та розробку форм первинних і зведених 
документів, графіка документообігу, плану рахунків, 
форм бюджетів і внутрішньогосподарської звітності; 

встановлення періодичності та послідовності 
заповнення регістрів обліку й управлінської звітності, 
здійснення аналізу, контролю та бюджетування; вибір 

програмного забезпечення 

здійснюють проектування організаційної структури 
відділу управлінського обліку з його функціями, 

завданнями і виконавцями, а також 
розробкаувнутрішніх положень щодо організації 

управлінського обліку.  
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КОНТРОЛЬ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ У ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Реформування бюджетного обліку в Україні 
вимагає удосконалення методики контролю за виплатами працівникам в бюджетних 
установах. Перевірка розрахунків щодо оплати праці є однією з важливих і 
складних ділянок контролю, оскільки зачіпає економічні інтереси усіх без винятку 
працівників установи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні моменти контрольно-

інспекційної діяльності в бюджетних установах знайшли своє відображення в 
працях таких науковців, як: С. В. Бардаш, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Л.В.Дікань, 

В. Г. Жила, М. А. Іллєнкова, Л.М. Крамаровський, Н.М. Малюга, Т.Г. Мельник, Н.І. 
Петренко, В.О. Шевчук. Проте автори описують різні методики контролю 
організацій, не зупиняючись саме на контролі виплат працівникам бюджетних 
установ. 

Метою статті є огляд діючої методики контролю за виплатами працівникам, 
а також виділення основних напрямів контрольних процедур щодо розрахунків із 
заробітної плати саме в секторі загального державно управління.  

Викладення основного матеріалу. У бюджетних установах виплати 
працівникам і їх контроль відбуваються на підставі нормативно-правових актів 
України, зокрема Кодексу законів про працю, Закону України від 24.03.1995 р. 
«Про оплату праці», постанов, інструкцій розпоряджень щодо оплати праці; 
генеральної, регіональних, галузевих угод, колективних договорів, у межах 
бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.  

Згідно зі ст.8 Закону України «Про оплату праці» умови та розміри виплат 
працівникам бюджетних установ визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до суб’єктів та органів, що реалізують контроль, його різнять на 
зовнішній і внутрішній. Провідне місце серед видів контролю здобув державний 
фінансовий контроль, який містить у собі контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства, використанням державного та комунального майна. Згідно Закону 
України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю 
України» такий контроль виконується органом державного фінансового контролю 
через проведення державного фінансового аудиту, інспектування та перевірки 
державних закупівель.  

Для правильного визначення зв’язності дій особи, які проводяться в ході 
державного фінансового контролю щодо виплат працівникам, необхідно визначити 
ряд завдань, що охоплять перевіркою роботу всіх підрозділів і окремих працівників 
установи, що приймають участь у здійсненні виплат працівникам, або тих, які 
мають інформацію, пов’язану з цим процесом. 

Завданнями державного фінансового аудиту є: 
1. Сприяння бюджетній установі у забезпеченні правильності ведення 

бухгалтерського обліку виплати працівникам: дотримання чинних законодавчих 
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норм, що регламентують облік розрахунків з оплати праці; контроль за 
правильністю ведення обліку виплат працівникам; контроль за правильністю 
відображення даних у звітності установи щодо оплати праці. 

2. Забезпечення дотримання фінансової дисципліни стосовно виплат 
працівникам: забезпечення дотримання законодавчих норм при формуванні 
кошторису, а саме обґрунтованість запланованих видатків на оплату праці в 
кошторисі;  забезпечення законності використання фінансових ресурсів установи на 
виплати працівникам; забезпечення дотримання податкового законодавства при 
розрахунках по оплаті праці.  

Завданнями інспектування є виявлення фактів порушення законодавства 
щодо виплат працівникам, встановлення винних у їх допущенні посадових осіб. 

Контроль за правильним витрачанням фонду заробітної плати здійснюють 
розпорядники коштів вищого рівня, Рахункова палата, органи державного 
фінансового контролю, органи Державної казначейської служби України й самі 
бюджетні установи, а також Міністерство соціальної політики України, професійні 
спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси найманих 
працівників.  

Під час контролю за виплатами працівникам доцільно не лише виявити 
порушення і зловживання, а й знайти резерви економного витрачання коштів на 
заробітну плату.  

Як правило, контроль з оплати праці здійснюють вибірковим способом, його 
рекомендується організувати в такій послідовності: 1) перевірка використання 
затвердженого фонду заробітної плати (штатний розпису, ставки, нарахування й 
виплати, посадові оклади, розцінки, розміри надбавок, доплат, премій, винагород та 
інших заохочувальних і гарантійних виплат); 2) перевірка стану трудової 
дисципліни, організації праці і ведення особових справ працівників (кадрової 
документації); 3) перевірка правильності ведення документації за виплатами 
працівникам; 4) відповідність видатків на оплату праці кошторисним призначенням 
та обґрунтованість їх встановлення; 5) правильність визначення нарахувань на фонд 
оплати праці і відрахувань із заробітної плати працівників.  

Висновки. Проведене дослідження засвідчило, що контроль за 
використанням коштів на виплати працівникам у бюджетних установах має велике 
значення, у ході якого необхідно здійснювати процедурний контроль за 
використанням фонду заробітної плати. Крім того, контроль за виплатами 
працівникам є досить трудомістким процесом, який потрібно провадити досить 
уважно та старанно, оскільки видатки на заробітну плату в бюджетних установах 
становлять вагому частину від загальних видатків за кошторисом. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

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

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що аналіз доходів 
відіграє важливу роль при оцінці ефективності господарської діяльності суб’єкта 
господарювання. Необхідно відмітити, що будь-яка підприємницька діяльність 
потребує постійного контролю та аналізу процесів щодо формування доходів, під 
дію яких потрапляє підприємство в сучасних умовах господарювання. Перш за все, 
пов'язано із зміною кон`юнктури ринку, податкового законодавства, зовнішніх 
факторів впливу тощо. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основні методичні, наукові та 
практичні положення аналізу доходів запропоновані такими вітчизняними 
економістами Ф. Ф. Бутинець, Т. А. Бутинець, В. А. Дерій, М. Ф. Овсійчук,  
М. Я. Штейнман та інші. 

Метою статті є дослідження системи аналізу від реалізації готової продукції 
підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Ефективність функціонування будь-

якого підприємства знаходить своє відображення в показниках його господарської 
діяльності та є ключовим параметром у системі управління в аспекті якісно нового 
підходу до ідентифікації місця суб’єкта господарювання в бізнес-сфері. 
Фундаментальною основою такого підходу є комплексний аналіз системи 
формування фінансових результатів господарської діяльності підприємства.  

Аналіз доходів від реалізації готової продукції – це частина економічної 
стратегії будь-якого суб’єкта господарювання. Він спрямований на створення 
економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат підприємства, 
покриття змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації послуг, повної і 
своєчасної оплати всіх видів податків, обов'язкових платежів та забезпечення 
отримання прибутку. Досягнення цих умов пов'язане з: 1) обґрунтуванням цін на 
готову продукцію, які надаються; 2) раціональністю умов комерційних угод, що 
укладаються між суб’єктами господарювання; 3) формуванням оптимального 
асортименту готової продукції для реалізації, які відповідали б структурі 
споживчого попиту та забезпечували б отримання необхідного обсягу доходів. 

Отже, метою аналізу доходів від реалізації готової продукції є забезпечення 
аналітичною інформацією суб'єктів управління доходами від реалізації продукції. 

Найважливішим завданням обліку доходів підприємства є забезпечення 
користувачів необхідною та достовірною інформацією для послідовного контролю 
за якістю продукції, аналізу впливу факторів на рoзміри вирyчки від прoдaжу й 
схвалення yправлiнських рiшень, а це є передумовою формування правдивої 
iнформaції про доходи. Виходячи з цього основними завданнями аналізу доходів 
від реалізації готової продукції є: 

– oцінка динамiки, якoсті, обсягів та структури доходів; 
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– розкриття фaктoрів і кiлькісна оцiнка їх впливy на доходи; 
– встaновлення дoцільнoсті та ефективнoсті використання прибyтку;  
– визначення резервів зрoстання прибутку та рентабельності, розробка 

рекомендацій щодо їх впровадження.  
У процесі аналізу використовуються абсолютні і відносні величини, 

здійснюється порівняння економічних параметрів об'єкта, що вивчається, і 
групування статистичних даних, деталізація і композиція, досліджуються динамічні 
ряди, застосовується елімінування і метод ланцюгових підстановок, метод 
експертних оцінок, графічних побудов, економіко-математичні методи [1]. 

Необхідність  та ефективність проведення економічного аналізу залежить від 
багатьох чинників. На діяльність підприємства впливає ряд чинників як 
зовнішнього, так і внутрішнього характеру, основними з  яких: 

– зовнішні чинники - це забезпеченість виробничими ресурсами 
(матеріальними, трудовими, технологічними системами), політична стабільність, 
ефективність системи державного регулювання економічних процесів, наявність та 
ефективна реалізація відповідної національної програми тощо. Саме ці чинники на 
сьогодні гальмують економічний прогрес в Україні, стримують ділову активність 
підприємств; 

– внутрішні чинники - це раціональність організаційно-управлінської 
структури підприємства, висока конкурентоспроможність технологій виробництва, 
високий рівень організації та культури виробництва, раціональна виробничо-

збутова політика, ефективність виробничо-фінансового менеджменту та ін [1]. 
В процесі проведеного дослідження доцільно виділити наступні етапи 

аналізу доходів від реалізації готової продукції: 
1 етап передбачає укладення договорів на поставку продукції; 
2 етап передбачає складання плану реалізації готової продукції на звітний 

період; 
3 етап передбачає реалізацію готової продукції покупцям відповідно до умов 

укладених договорів; 
4 етап передбачає надходження грошей на розрахунковий рахунок 

підприємства-постачальника. 
Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що аналіз доходів від реалізації готової продукції має велике значення в 
системі загальної оцінки роботи підприємства, оскільки доходи мають 
безпосередній вплив на загальний фінансовий результат діяльності підприємства, 
який може мати як позитивний, так і негативний характер. 
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АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

(Представлено к.е.н., доц. Гайдучок Т. С.) 

 

Постановка проблеми. Процес функціонування будь-якого підприємства 
залежить від ефективного управління власним капіталом та його структури. 
Сформований власний капітал – це фінансова основа діяльності кожного 
підприємства. Достатній обсяг власного капіталу дозволяє розпочинати діяльність, 
збільшувати її обсяги та сприяє фінансовій незалежності від зовнішніх інвесторів, 
кредиторів. Управління власним капіталом особливо актуальним є для 
лісогосподарських підприємств у сучасних умовах, зважаючи на обмеженість 
зовнішніх джерел фінансування, зниження рівня прибутку [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання аналізу власного 
капіталу у спеціальній та фаховій літературі представлені такими вченими, як 
В. М.Івахненко, К. В. Ізмайлова, М. І. Ковальчук, Т. Д. Костенко, М. Н. Крейніна 
Є. В. Мних, О. В. Олійник, В. М. Опарін, І. Д. Фаріон. Водночас потребує більш 
детального розгляду проблема систематизації методик аналізу ефективності 
управління власним капіталом підприємства. 

Метою статті є дослідження методики аналізу власного капіталу в системі 
управління підприємствами лісового господарства. 

Викладення основного матеріалу. У процесі управління власним 
капіталом підприємства досить важливим є здійснення аналізу ефективності його 
формування та використання, який є підґрунтям для виявлення напрямків 
підвищення рівня конкурентоспроможності. 

Метою аналізу власного капіталу є визначення складу, структури і динаміки 
власного капіталу, а також оцінка ефективності його використання. 

Для виміру, оцінки й аналізу капіталу використовується багато показників. 
У той же час необхідно відзначити, що капітал є категорією, що має складну 
економічну природу, і показники його не відбиваються прямо у фінансовій 
звітності підприємства. 

До числа найважливіших показників, що характеризують джерела 
формування капіталу, насамперед відносяться: величина, структура і вартість усіх 
джерел капіталу й окремих його складових. 

У табл. 1. наведено склад, структуру і динаміку пасивів ДП «Житомирське 
лісове господарство», складеної на підставі даних форми 1 «Баланс».  

Проаналізувавши склад та структуру пасивів ДП «Житомирське лісове 
господарство» встановлено, що у 2018 році вони збільшився на 5717 тис. грн. Саме 
власний капітал займає найбільшу питому вагу з усіх складових пасивів. У 2015 
його питома вага складала 79%, однак, у 2016 вона зросла до 83%. 

За 2016-2018 рр. зареєстрований капітал не змінювався і складав 6223 

тис. грн. Це свідчить про стійкий фінансовий стан підприємства, тобто, на 
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підприємстві не виникало ситуації термінового погашення заборгованостей за 
рахунок зареєстрованого капіталу (зменшення зареєстрованого капіталу). 

Таблиця 1 

Аналіз складу та структури пасивів ДП «Житомирське лісове 
господарство» за 2016-2018 роки 

Показники 

2016 р. 2017 р. 2018 р. Відхилення  

тис. 
грн. % 

тис. 
грн. % 

тис. 
грн. % 

абсол., 
тис. грн 

віднос
., % 

в 
питом. 
вазі, % 

1. Власний 
капітал,  
в тому 
числі: 

30847 75,2 31938 71,5 33137 70,9 2290 107,4 -4,3 

1.1. Зареєст
рований 
капітал  

6223 15,2 6223 13,9 6223 13,3 0 100,0 -1,9 

1.2. Капітал 
в дооцінках  7243 17,7 8037 18,0 8668 18,5 1425 119,7 0,8 

1.3. Дода-

тковий 
капітал  

15527 37,9 16155 36,2 16152 34,6 625 104,0 -3,3 

1.4. Нероз-

поділений 
прибуток 
(непокри-

тий збиток) 

1854 4,5 1523 3,4 2094 4,5 240 112,9 0 

 

Серед усіх складових власного капіталу зареєстрований капітал займає 
незначну питому вагу, що у 2016 році становила 15,2%, а у 2018 – 13,3%. 

Позитивне значення статті «Капітал у дооцінках» свідчить про те, що на 
ДП «Житомирське лісове господарство» у 2016–2018 роках проводилися дооцінки 
основних засобів або нематеріальних активів. У 2018 році основні засоби були 
дооцінені на 1425 тис. грн. більше ніж у 2016 році. Відповідно, збільшилася і його 
питома вага з 17,7 % до 18,5 %. 

Висновки. Отже, власний капітал ДП «Житомирське лісове господарство» 
сформований відповідно до вимог законодавства і складається з чотирьох 
елементів, головним з яких є додатковий капітал, частка якого складає 34,6 % у 
2018 році власного капіталу підприємства. Лишe зa yмoви збepeжeння влacнoгo 
кaпiтaлy пiдпpиємcтвo змoжe нapoщyвaти пpибyтки, зaлyчaти кoшти iнвecтopiв, 
виxoдити нa pинoк пoзикoвoгo кaпiтaлy. 
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ОБЛІК ТА АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ І РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

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

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання вітчизняним 
підприємствам для кращого функціонування й поширення своєї господарської 
діяльності та отримання більших доходів, необхідно виробляти 
конкурентоспроможну продукцію й розраховувати тільки на власні сили. Велику 
роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє обліково-

аналітична система виробництва та реалізації готової продукції (товару), а 
проблеми обліковоаналітичного забезпечення управління рухом готової продукції 
набувають особливої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання обліку готової 
продукції в Україні широко розглянуто у вітчизняних літературних джерелах.  

Теоретичні й практичні аспекти цієї проблеми відображено в роботах 
вітчизняних науковців, а саме у працях Н.М. Ткаченко, А.М. Герасимовича, 
С.Ф. Голова, І.В. Жиглей, М.В. Кужельного, В.Г. Линника, І.І. Пилипенка, 
В.Я.Савченка, В.В. Сопка. 

Мета статті полягає у розгляді актуальних питань теорії та практики обліку 
готової продукції з акцентуванням уваги на окремих проблемах..  

Викладення основного матеріалу. Готовою вважається продукція, яка 
повністю закінчена обробкою, укомплектована, пройшла необхідні випробування 
(перевірки), відповідає діючим стандартам або затвердженим технічним умовам 
(має сертифікат чи інший документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом 
технічного контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята замовником 
(якщо готова продукція здається на місці) відповідно до затвердженого порядку її 
приймання (оформлена встановленими здавальними документами). 

Формування готової продукції та її збут є завершальними стадіями 
операційного циклу виробничого підприємства. За таких умов завданням обліку та 
аналізу є забезпечення управлінського персоналу інформацією для оперативного 
регулювання реалізації продукції, планування майбутньої діяльності, запобігання 
суб’єктивності у процесі прийняття рішень. 

Облік та аналіз готової продукції включає таку систему робіт, при виконанні 
яких виконується своєчасний і правильний облік виробництва, випуску та реалізації 
готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за менші проміжки часу, 
контроль за цілістю і своєчасним відвантаженням готової продукції покупцям. 
Більш точними завданнями обліку готової продукції є: – своєчасний контроль за 
виробництвом готової продукції у розрізі показників як її обсяг, асортимент, якість; 
– комплексний і вірогідний облік готової продукції на складі, систематичний 
контроль за її збереженням і станом; – своєчасний і постійний облік відвантаженої 
та реалізованої продукції, достовірна чітка організація розрахункових операцій з 
покупцями та замовниками; – облік і контроль дотримання кошторису бюджетних, 
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непрямих та інших витрат, пов’язаних зі збутом продукції; – своєчасне і достовірне 
визначення результатів від реалізації продукції та їх облік. 

Регулювання обліку та аналізу готової продукції здійснюється за допомогою 
Податкового Кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність України», П(С)БО 9 «Запаси», П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 
«Витрати», План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, Інструкція про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, інших нормативних документів, 
а також внутрішнім розпорядчим документом підприємства – Наказом про облікову 
політику. 

Основними етапами руху готової продукції є: надходження готової продукції 
на склад; зберігання готової продукції; відпуск готової продукції зі складу 
покупцям (замовникам) у порядку реалізації або при іншому її вибутті. 

Аналіз показників виробництва і реалізації готової продукції здійснюється за 
наступними напрямками: – аналіз обсягу і динаміки випуску та реалізації продукції; 
– оцінка асортименту і структури виробництва та реалізації продукції; – аналіз 
рівномірності та ритмічності виробництва і реалізації готової продукції; – оцінка 
якості та браку готової продукції.  

Рекомендації щодо удосконалення обліку та аналізу готової продукції: 
створення форми обліку наявності та руху готової продукції у вартісному та 
якісному виразі; створення аналітичних рахунків для готової продукції, а також 
кореспондуючих їм рахунків; аналіз наявності, руху й ефективності використання 
готової продукції за асортиментом. 

Висновки. Вдосконалення обліку та аналізу готової продукції дасть змогу 
мати такі переваги як: скорочення витрат робочого часу та кількості помилок у 
кожному з процесів, що аналізуються; формування у працівників підприємства та 
керівників чіткого розуміння того, як, коли, хто та що повинен робити для 
досягнення поставлених цілей; можливість підготовки до успішного, продуманого 
та ефективного впровадження інформаційних технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  ВИТРАТ НА 
ЗБУТ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку економічних відносин 
на підприємствах України зумовлюють потребу надання управлінської інформації 
задля підвищення ефективності діяльності та удосконаленні методів управління. 
Діяльність будь-якого підприємства неможлива без витрат, що можуть бути 
пов’язані як із виробництвом, так і з управлінням даним суб’єктом господарської 
діяльності. На основі даних про розмір та види витрат, до яких в тому числі 
безпосередньо відносяться витрати на збут, працівники управлінського апарату 
підприємства одержують інформацію про використання ресурсів, унаслідок чого 
з’являється можливість здійснювати контроль та регулювати процес виробництва, 
приймати оптимальні управлінські рішення.  

Лісогосподарське підприємство як суб’єкт господарської діяльності має свої 
особливості системи управління, які необхідно першочергово враховувати при 
організації аудиту як взагалі, так і за окремими його об’єктами. Організація аудиту 
витрат на збут лісогосподарського підприємства, насамперед, залежить від 
правильної організації їхнього обліку, яка ґрунтується на точній, достовірній, 
неупередженій, своєчасній інформації, джерелом якої і є бухгалтерський облік.  

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

Виклад основного матеріалу. Метою проведення внутрішнього аудиту 
витрат на збут є одержання повної та достовірної інформації з обліку витрат на збут 
лісогосподарського підприємства. Об’єктом такого аудиту є господарські операції з 
обліку витрат на збут, які відображені в первинних документах та облікових 
регістрах.  

Основні напрямки проведення аудиту витрат на збут лісогосподарського 
підприємства з метою його удосконалення представлено на рис. 1. 

Реалії сьогодення свідчать, що внутрішній аудит витрат на збут в 
лісогосподарських підприємствах, який проводиться з метою встановлення 
достовірності облікових даних, не може задовольняти інформаційні потреби 
системи управління підприємством. Необхідно відмітити, що саме внутрішній 
аудит в сучасних умовах господарювання набуває особливо важливого значення та 
повинен забезпечити якість і надійність інформації як один з видів контролю. 
Таким чином, можна зробити висновок, що проведення внутрішнього аудиту витрат 
на збут дає змогу лісогосподарському підприємству оцінити систему управління 
витратами на збут, а також підвищити ефективність господарської діяльності 
підприємства як в цілому, так і окремих його структурних підрозділів.  

Для організації внутрішнього контролю витрат на збут необхідно 
здійснювати регулярний контроль правильності їх формування. До етапів 
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проведення внутрішнього аудиту витрат на збут підприємства віднесено: об’єкт, 
мета, завдання, планування внутрішнього аудиту витрат на збут, аудиторська 
перевірка та узагальнюючі процедури щодо складання аудиторського звіту.  

 
Рис. 1. Основні етапи проведення внутрішнього аудиту витрат на збут 

лісогосподарського підприємства 

 

Висновки. Отже, ефективний внутрішній аудит витрат на збут на 
лісогосподарських підприємствах сприятиме функціонуванню ефективної системи 
бухгалтерського обліку, запобігатиме виникненню порушень, сприятиме успішному 
розвитку суб’єкта господарювання в умовах жорсткої конкурентної боротьби та 
посилення впливу різного роду ризиків на діяльність лісогосподарського 
підприємства. 
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Внутрішній аудит витрат на збут лісогосподарського підприємства 

І Етап 

ІІ Етап 

ІІІ Етап 

ІV Етап 

Організація внутрішнього аудиту витрат на збут, яка повинна 
визначити мету, об’єкт та завдання аудиту, терміни подання 
управлінському персоналу результатів аудиту, призначення 

відповідальних осіб тощо 

Планування внутрішнього аудиту витрат на збут: розрахунок 
аудиторського ризику, рівень суттєвості, сукупність вибірки 

та можливої величини помилки, а також складання загального 
плану та програми аудиту 

Встановлення своєчасності та правильності оформлення 
документів, що пов’язані з обліком витрат на збут та їх 

удосконалення, виявлення правильності визнання витрат і 
чинників, що викликають зміни у структурі витрат 

Аудиторська перевірка, яка включає в себе: застосування 
аудиторських процедур з метою отримання аудиторських 

доказів, проведення аналізу отриманих результатів, 
формування думки аудитора 

V Етап 

Складання аудиторського звіту, полягає у формуванні думки 
аудитора щодо достовірності даних про витрати на збут, їх 

відображення в обліку, звітності, а також формуванні 
висновку аудитора щодо рекомендацій та пропозицій 

удосконалення обліку витрат на збут, підвищення 
ефективності управління ними на основі попереднього аналізу 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ  

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ  
 

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

 

Постановка проблеми. Ефективне функціонування суб’єктів 
господарювання в сучасних умовах ринкової економіки можливе завдяки 
збалансованому використанню всіх видів ресурсів. Тому для здійснення виробничої 
діяльності підприємству необхідні основні засоби, які у своїй сукупності 
утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу мету господарювання. 

Сьогодні можна спостерігати обмеженість і невизначеність щодо побудови 
цілісно функціонуючої системи внутрішнього контролю, яка б забезпечувала 
покращення результатів фінансово-економічної діяльності вітчизняних 
підприємств. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням внутрішнього 
контролю основних засобів присвячені праці таких вчених як: О. О. Андренок, 
Ф.Ф. Бутинця, Н. М. Грабової, А. С. Голова, В. М. Добровського, 

Л. П. Кулаковської, П. Л. Сука, С. М. Хоми та ін. 
Метою статті є обгрунтування особливостей організації та розробка 

концептуальних підходів до вдосконалення внутрішнього контролю основних 
засобів підприємств та ефективності їх використання. 

Викладення основного матеріалу. Система внутрішнього контролю є 
своєрідним джерелом інформаційного забезпечення управління підприємством, що 
у свою чергу дозволяє не допустити порушення законності, нераціонального 
використання та перевитрат виробничих ресурсів, невиконання передбачених 
виробничо-господарських планів діяльності підприємства. Здійснення 
внутрішньогосподарського контролю є прерогативою керівника підприємства.  

Метою внутрішньогосподарського контролю операцій з основними 
засобами є встановлення достовірності бухгалтерських даних і звітності щодо 
наявності, стану й руху основних засобів, забезпечення їх збереження та 
ефективного використання [1, с. 158]. 

При контролі основних засобів необхідно використовувати прийоми: 
документальний і фактичний. Прийоми документального контролю застосовують 
до бухгалтерських документів, записів в облікових регістрах, даних звітів і 
балансів, статистичних та оперативних матеріалів. При цьому об'єктом 
документального контролю є інформація, що характеризує здійснені господарські 
операції.  

Внутрішньогосподарський контроль проводиться працівниками 
підприємства, тому при визначенні суб’єкта внутрішньогосподарського контролю 
необхідно враховувати наступне: суб’єкт повинен мати право на проведення 
контрольних заходів; суб’єкт контролю повинен володіти відповідними 
кваліфікаційними характеристиками, що дозволяють компетентно здійснити 
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контроль; обов’язки суб’єкта з проведення контрольних заходів повинні бути 
закріплені документально, що встановлює відповідальність за результатами 
контролю; якщо суб’єкт контролю виконує поряд з контрольними інші функції, то в 
якості підконтрольних об’єктів йому повинні бути доручені об’єкти, що 
перебувають у сфері діяльності даного суб’єкта [1, с. 158].  

Здійснення контролю основних засобів забезпечується поєднанням 
різноманітних методів, прийомів та способів його здійснення. Таким чином, 
виділяють три основні групи методів і прийомів контролю: 1) прийоми 
документального контролю; 2) прийоми фактичного контролю; 3) розрахунково-

аналітичні методи контролю [2]. 

Для поліпшення контролю за основними засобами в місцях зберігання і 
експлуатації необхідно проводити періодичну паспортизацію стану збереження 
основних засобів. Суть цього заходу полягає в складанні та заповненні спеціального 
паспорта, в якому наведені правила зберігання та відомості про фактичний стан 
обладнання. Тобто за допомогою цих паспортів, так би мовити, атестують об'єкти 
основних засобів на предмет їх відповідності основним правилам і вимогам 
збереження. 

Висновки. Правильне та чітко організоване застосування внутрішнього 
контролю на вітчизняних підприємствах дасть власникам можливість вчасно 
приймати управлінські рішення, здійснювати аналіз і пошук шляхів удосконалення 
виробництва, що забезпечить ефективне функціонування підприємств у 
майбутньому. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ІНСТРУМЕНТ 
МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 

 

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

 

Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань, що стоять перед 
керівництвом будь-якої компанії в сучасних ринкових умовах, є виявлення і 
подальше ефективне використання організаційних ресурсів. Особливу значущість 
цей процес набуває на тлі нестабільності зовнішнього середовища, що вимагає від 
організації постійного посилення конкурентоспроможності та гнучкості в 
проведенні внутрішніх і зовнішніх змін. Система мотивації праці на підприємстві 
відіграє одну з провідних ролей з усіх внутрішніх факторів, що впливають на 
розвиток підприємства та дають внутрішній поштовх для більш ефективного 
виробництва і, зрештою, більш ефективного функціонування підприємства.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сучасний етап розвитку 
економіки країни характеризується великою увагою та активізацією досліджень із 
розроблення нових підходів до мотивації праці. Вагомий внесок у розв'язання 
проблеми мотивації діяльності, зокрема інноваційної, зробили вітчизняні вчені 
Г.А. Дмитренко, Г.Т. Куликов, І.Л. Петрова, Т. В. Лівошко, Н. Ю. Ткачук та ін. 

Метою статті є полягає у з’ясуванні шляхів покращення управління 
мотивацією праці на підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. В умовах ринкової економіки зростають 
роль і значення перебудови системи мотивації та соціально-трудових відносин як 
основного джерела підвищення ефективності виробництва й добробуту населення. 
За таких умов важливим є системний підхід до визначення сутності соціально-

економічної мотивації персоналу, механізму її регулювання й оптимізації на рівні 
взаємодії інтересів підприємства та працівника. Мотивація – це процес 
стимулювання будь-якої людини чи групи людей до діяльності, спрямованої на 
досягнення цілей як свого підприємства, так і особистих цілей. Це внутрішня сила, 
що спонукає індивіда до дії [2, с.132-133].  

Сучасний підхід до мотивації має враховувати переоцінку змісту праці та 
виокремлення з традиційних видів трудової діяльності інноваційної. У свою чергу, 
інноваційна діяльність має зворотний вплив на механізм мотивації, який має 
постійно змінюватися задля активізації творчості. У механізмі мотивації вирізняють 
внутрішні мотиви (схильність особистості до інновацій), зовнішні позитивні 
мотиви, що спонукають до участі в інноваційних процесах, а також зовнішні 
негативні мотиви, що змушують до участі в інноваційних процесах. 

Внутрішні мотиви пов'язані з особистістю людини - її потребами та 
інтересами, соціальними настановами, індивідуальною позицією щодо окремих 
речей, моральними переконаннями, очікуваннями, сприйняттям та усвідомленням 
певних цінностей [1]. 

Сучасні підходи до мотивації праці сполучають загально відомі і 
удосконалені методи з-за зміни змісту праці. 
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Необхідно відзначити, що в результаті прискорення інноваційного розвитку 
в корені змінюється зміст праці. Змінюється співвідношення між розумовою і 
фізичною працею, між виконавськими і управлінськими функціями. Зростає питома 
вага нестандартних рішень, яка вимагає розвитку особи, збагачення її ціннісно-

мотиваційної сфери. Інноваційний характер праці долає межі вузько спеціалізованої 
підготовки працівника, піднімаючи на рівень вимог універсальні знання, навики, 
уміння. В даний час в світовій практиці формується концепція не просто людського 
капіталу, а капіталу інтелектуального. Інтелектуальний капітал тим цінний, що в 
нім можна побачити такі взаємопов'язані складові як: людський капітал - людина, 
його знання, освіта, професіоналізм; й інновації - результат творчої праці, 
інтелектуальний продукт. В зв'язку з цим, компанії світового рівня усвідомлюють, 
що важливо до уваги брати нові критерії успіху. 

Незважаючи на те, що зарплата є зовнішнім, а отже недостатньо стійким 
регулятором поведінки людини, що нетривало діє, то її роль в системі 
мотиваційного механізму значна. Це пояснюється тим, що дія внутрішніх 
збудників, мотиваторів, які викликають найбільший інтерес людини до роботи, її 
складову та найповнішу реалізацію потенціальних можливостей робітників, 
найкраще реалізується за умови задоволення її певних фізіологічних, а отже 
матеріальних потреб. А це потребує відповідного рівня оплати праці. Крім того, 
віднесення заробітної плати до найважливіших інструментів мотиваційного 
механізму, зумовлюється тим, що, незважаючи на негативні явища, які останнім 
часом з`явилися у механізмі матеріального стимулювання, оплата праці все ж 
залишається одним з основних джерел грошових доходів працівників. 

Висновки. Таким чином, мотивація трудової діяльності не може бути 
дієвою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання 
персоналу. На даний час основним мотивуючим чинником працівників є бажання 
мати гарантовану заробітну плату. Проте, працівників заохочує продуктивно 
працювати не сама зарплата, а реальна можливість її зростання, а також 
справедливе призначення премій. Спеціальні дослідження ефективності різних 
мотиваторів показали, що домінуючим фактором є можливість підвищити зарплату, 
яка залежить від спрямованості людини, рівня її кваліфікації, віку, статі і т.п.  
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СОБІВАРТІСТЬ ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ В СИСТЕМІ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

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

Постановка проблеми. В управлінні виробництвом важлива роль 
відводиться бухгалтерському обліку, центральне місце в якому займає облік витрат 
і калькулювання собівартості продукції. На основі даних про розмір та види витрат 
працівники управлінського апарату хлібопекарного підприємства отримують 
інформацію про використання ресурсів, формування собівартості продукції, у 
результаті чого з’являється можливість здійснювати оперативний і наступний 
контроль за кількісними та якісними показниками, регулювати процес виробництва, 
приймати оптимальні управлінські рішення. Задля прийняття своєчасних 
оперативних і тактичних рішень щодо управління собівартістю продукції 
хлібопекарних підприємств в умовах постійної динаміки ринкової кон’юнктури 
необхідна своєчасна, достовірна і аналітична інформація щодо формування 
собівартості, яка забезпечується бухгалтерським обліком хлібопекарного 
підприємства та безпосередньо залежить від його “якості”. 

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 вивчення механізму відображення витрат на виробництво 
хлібобулочних виробів на рахунках бухгалтерського обліку.  

Викладення основного матеріалу Господарські операції, пов’язані з 
виробництвом і продажем хлібобулочних виробів мають низку особливостей. До 
характерних особливостей хлібопекарського виробництва можна віднести:  

- наявність підприємств різної виробничої потужності;  
- використання різного технологічного обладнання; організацію щоденної 

роботи підприємств із застосуванням одно-, дво- або тризмінного робочого дня;  
- необхідність щоденного та безперервного забезпечення населення 

продукцією, що має переважно короткий термін зберігання;  
- безперервна робота підприємства протягом усіх сезонів року;  
- широкий асортимент продукції; наявність спеціалізованих підприємств із 

випуску фірмових видів хліба;  
- безперебійне забезпечення борошном та іншою сировиною, що гарантує 

запланований графік виробничого процесу;  
- використання специфічної сировини – борошна, яке має якісні ознаки, що 

випливають на вихід готової продукції та її якість;  
- необхідність чіткого узгодження діяльності хлібопекарських підприємств 

із суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі та транспортними організаціями 
щодо забезпечення торгової мережі у визначені години та в широкому асортименті;  

- гнучкість зміни обсягів виробництва й асортименту продукції залежно від 
замовлень роздрібних торгових підприємств. 
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Облік витрат (формування виробничої собівартості) на хлібопекарському 
підприємстві ведеться на окремому субрахунку до рахунку 23 «Виробництво», 
наприклад субрахунок 231 «Хлібобулочні вироби». 

На цьому субрахунку відповідно до облікової політики хлібопекарського 
підприємства та потреб управління можуть відкриватися субрахунки другого 
порядку: 

2311 «Хліб простої рецептури»; 
2312 «Хліб поліпшеної рецептури»; 
2313 «Хліб для дієтичного харчування»; 
2314 «Булочні вироби»; 
2315 «Здобно-булочні вироби». 
До кожного субрахунку другого порядку відкриваються аналітичні рахунки 

в розрізі назв хлібобулочних виробів, наприклад:  
23111 «Хліб білий з пшеничного борошна першого ґатунку, формовий, 

масою 750 г (СОУ 15.8-37-00389676-559:2007)»; 
23121 «Хліб «Апетит» подовий, нарізаний, упакований, масою 600 г (ДСТУ 

4583:2006)»; 
23131 «Хліб білковий формовий, упакований, маса 200 г (ДСТУ 

4588:2006)»; 
23141 «Батон «Стрілецький», маса 400 г (ДСТУ 4587:2006)»; 
23151 «Плетінка з маком, форма з чітко вираженим плетінням, маса 400 г 

(ТУУ 15.8-00389676-001:2009)». 
Витрати, пов’язані з управлінням структурними підрозділами, 

узагальнюються на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». До синтетичного 
рахунку 91 можуть відкриватися субрахунки – рахунки 2-го порядку: 911 
«Загальновиробничі витрати цеху з виробництва хліба» і 912 «Загальновиробничі 
витрати цеху з виробництва булочних виробів». 

Висновки. За результатами досліджень доведено, що основні завдання 
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на хлібопекарних 
підприємствах повинні вирішуватись виходячи з характерних організаційно-

технологічних особливостей цієї галузі. Запропонована система рахунків 
бухгалтерського обліку сприятиме формуванню аналітичної інформації для 
управління.  
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ДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

 

У сучасних умовах господарювання роль бухгалтерів в діяльності 
підприємств і фізичних осіб-підприємців постійно зростає, оскільки розширюється 
перелік їх функцій. З облікових працівників, які займаються рознесенням даних 
первинних документів на рахунки бухгалтерського обліку для одержання 
інформації про господарські процеси та складання звітності, вони перетворюються 
на радників власників (керівників) практично за всіма питаннями діяльності 
бізнесу. Жодне управлінське рішення не обходиться без інформації головного 
бухгалтера щодо його ефективності, можливих економічних і податкових наслідків 

[1].  

Для ведення бізнесу в Україні підприємства – юридичні особи та ФОПи 
виходячи з їх чисельності використовують працю мільйонів фахівців за 
спеціальністю «Облік і оподаткування» (рис. 1). 
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Рис. 1. Кількість юридичних осіб та ФОПів в Україні діяльність яких 
потребує обслуговування фахівцями спеціальності «Облік і оподаткування» 
(одиниць) 

 

Проблемою, яка потребує розв’язання, є недостатній рівень готовності 
багатьох випускників закладів вищої освіти до самостійної професійної діяльності 
на перших робочих місцях, що відповідають здобутій спеціальності. 

Проявами цієї проблеми за спеціальністю «Облік і оподаткування» є: 
 неготовність випускників працювати за фахом на посадах головного 

бухгалтера та його заступника в умовах цифрової економіки; 
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 незадоволеність ринку праці якістю освіти, що призводить до потреби у 
додатковому навчанні на робочому місці, розширення системи навчання на 
підприємствах; 

 низький рівень роботи закладів освіти, включаючи неефективне 
використання бюджетних коштів, про що свідчить надмірно велика частка 
випускників закладів освіти, які не працюють (часто взагалі не планують 
працювати) за здобутою спеціальністю; 

 неефективне використання найкращого для навчання часу здобувачів 

освіти з питань здобуття професійних компетентностей; 
 встановлення вимог до наявності досвіду самостійної професійної 

діяльності (стажу роботи) у випускників закладів освіти, які влаштовуються на 
роботу вперше. 

Термін «дуальна система» був введений у педагогічну термінологію в 
середині 1960-х років у Німеччині – як нова, більш гнучка форма організації 
професійного навчання.  

Нормативне визначення дуальної форми здобуття освіти в Україні наведено 
в Законі України «Про вищу освіту», як спосіб здобуття освіти здобувачами денної 
форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та 
організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків 
загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому 
місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору 
[2]. 

Основні переваги дуальної форми здобуття вищої освіти наведені на рис. 2. 

Підготовка фахівців за дуальною формою здобуття освіти передбачає 
встановлення рівноправного партнерства закладів освіти, кластеру роботодавців 

(табл. 1), здобувачів освіти та замовників на одержання ними освітніх послуг. 
Таблиця 1 

Обсяги набуття компетентностей в процесі навчання за дуальною формою освіти в 
кластері роботодавців за спеціальністю «Облік і оподаткування»  

Роботодавці 
Обсяги формування фахових 

компетентностей відповідно до 
стандартів освіти, % 

Базові підприємства відповідно до КВЕД  40 

Галузеві суб’єкти господарювання  5 

Малі і мікро підприємства 3 

Банківські установи  5 

Бюджетні організації  10 

Податкова служба 15 

Митна служба 5 

Аудиторські фірми 10 

Статистична служба 2 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 

3 

ФОПи 2 

Всього 100 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18
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Рис. 2. Перелік переваг дуальної форми здобуття освіти за спеціальністю 

«Облік і оподаткування», які можливо залучити до навчального процесу  
 

Дуальна форма здобуття освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» 
спрямовується на адаптацію здобувача освіти до першого робочого місця.  
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА  
В ЧАСТИНІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

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

Постановка проблеми. Ефективне управління суб’єктом господарювання 
можливе тільки за умови забезпечення необхідною інформацією для прийняття 
управлінських рішень через належну організацію бухгалтерського обліку. 
Необхідність розкриття інформації про основні засоби в обліковій політики 
підприємства пов’язана з використанням різних методик, наявністю альтернативних 
варіантів у питаннях ведення бухгалтерського обліку, що породжує проблеми у 
порівнянності та розумінні бухгалтерської інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вклад в дослідження 
питання обліку основних засобів зробили такі вітчизняні вчені, як М. І. Бондар, 
С.Ф. Голов, Л. В. Джулій, М.М. Зюкова, О. І. Коблянська, О. А. Наумчук, 
Н.М.Ткаченко та інші. Однак, більшої уваги потребують питання підвищення 

реальності облікової інформації про наявність і використання основних засобів. 

Метою статті є дослідження питань формування облікової політики 
підприємства в частині основних засобів.  

Викладення основного матеріалу. Відповідальність за організацію 
бухгалтерського обліку на підприємствах та забезпечення фіксування фактів 
здійснення усіх господарських операцій в первинних документах, регістрах і 
звітності протягом встановленого терміну несе власник або уповноважений ним 
орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством. Дотримання 
законодавства при виконанні господарських операцій несуть їх власники.  

Поняття основних засобів використовують в українській системі 
бухгалтерського обліку у двох значеннях: вузькому, що застосовується лише для 
об’єктів основних засобів, перерахованих у п. 5.1 П(С)БО 7 і відображуваних на 
рахунку 10 «Основні засоби»; широкому, куди входять власне основні засоби 
(рахунок 10), інші необоротні матеріальні активи (рахунок 11) і незавершені 
капітальні інвестиції (рахунок 15).  

Однозначне тлумачення базових понять бухгалтерського обліку є 
першочерговою умовою достовірності бухгалтерської інформації, оскільки з 
вкладенням різного змісту в дані поняття в обліку відображається різна інформація.  

Підприємство самостійно визначає свою облікову політику і вибирає форму 
ведення бухгалтерського обліку з дотриманням принципів, встановлених 
законодавством. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність» «облікова політика» – сукупність принципів, методів і 
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання 
фінансової звітності. 

До основних положень з обліку основних засобів, що наводяться в наказі 
про облікову політику доцільно віднести:  

− робочий план рахунків бухгалтерського обліку основних засобів;  
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− форми первинних документів з обліку руху основних засобів;  
− правила документообігу та технологія обробки облікової інформації щодо 

руху основних засобів; − порядок проведення інвентаризації основних засобів;  
− порядок оцінки основних засобів та методи нарахування амортизації;  
− порядок контролю за господарськими операціями з руху основних засобів; 
− інші рішення, необхідні для організації обліку основних засобів. 
Робочий план рахунків розробляється під керівництвом головного 

бухгалтера. Формуванню остаточного варіанта передує аналіз методики відбиття 
трансакцій, а також номенклатури об’єктів обліку за попередні роки (відповідно до 
діючої нормативної бази), який здійснюють керівники структурних підрозділів 
бухгалтерської служби. 

Оперативність й ефективність облікового процесу, насамперед, пов’язана з 
порядком документування господарських операцій. Від аналітичності первинних 
документів залежить можливість формування автоматизованим шляхом різних 
видів облікових регістрів, оскільки саме документ є основним джерелом вхідної 
інформації. 

Ознайомлення із переліком робіт і порядком ведення первинної 
документації з руху основних засобів дозволяє дослідити інформаційний 
взаємозв’язок даних документів і розробити раціональні маршрути їх проходження 
у підрозділах, що беруть участь в оформленні відповідних господарських операцій і 
обробці документів. 

Оцінка основних засобів – це грошове вираження їх вартості, яка необхідна 
для правильного визначення загального обсягу основних засобів, їх динаміки і 
структури, розрахунку економічних показників господарської діяльності 
підприємства за певний період. Визначення первісної вартості об’єкту основних 
засобів залежить від способу їх надходження на підприємство. 

З метою контролю за наявністю і станом основних засобів підприємству в 
наказі про облікову політику необхідно відобразити процедуру проведення 
інвентаризації основних засобів. Відповідальність за організацію інвентаризації 
несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її 
проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення 
інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим. 

Висновки. Висвітлення основних положень щодо обліку основних засобів в 
наказі про облікову політику підприємства є передумовою надання користувачам 
повної, правдивої та неупередженої інформації.  
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(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день однією з головних проблем 
бюджетних установ є те, що вони працюють в умовах недостатнього фінансування з 
бюджету держави. Це зумовлює необхідність не тільки планувати, здійснювати та 
контролювати доходи бюджетних програм, але і керувати результатами їх 
виконання. Одним із ефективних напрямів удосконалення системи управління 
бюджетними установами є впровадження системи внутрішнього контролю доходів 
з метою вдосконалення фінансової діяльності установи. 

Внутрішній контроль відіграє значну роль у системі фінансового контролю в 
цілому. Саме внутрішній контроль допомагає виявити порушення у використанні й 
управлінні державними фінансами, особливо у формуванні та використанні доходів, 
які отримують бюджетні установи. Адже саме для такого контролю відкрита вся 
інформація, він є більш надійним, і в такому контролі зацікавлені абсолютно всі: 
керівник установи, працівники і навіть контролюючі органи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми внутрішнього 
контролю доходів бюджетних установ знайшли відображення в наукових працях 
вітчизняних авторів: П. Й. Атамаса, М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова,  
В. П. Завгороднього, М. В.Кужельного, В. В. Сопко, В. О. Шевчука та ін. 

Метою дослідження є визначення сутності внутрішнього контролю доходів 
бюджетної установи. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Відповідно до частини 3 
статті 26 Бюджетного кодексу України внутрішній  контроль у бюджетному процесі 
є комплексом заходів, що застосовується керівником для забезпечення дотримання 
законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення 
результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо 
діяльності бюджетної установи. 

В своїх дослідженнях Бунда О.М. відмічає, що ефективність системи 
внутрішнього контролю бюджетної установи напряму залежить від правильної 
організації системи інформаційних потоків. При цьому належну увагу необхідно 
приділити графікам документообігу, що значно підвищить оперативність надання 
релевантної інформації та допоможе визначити проблемні моменти у формуванні 
управлінських звітів тощо [1].  

Внутрішній контроль бюджетної установи – це напрямок роботи, з яким всі 
співробітники певною мірою стикаються і в якому беруть участь для  досягнення 
результатів виконання бюджетної програми. Він може складатися із чітко 
окресленої відповідальності і прописаних у посадових інструкціях повноважень 
всіх співробітників установи, принципів і методів поточної діяльності, наприклад, 
щодо ведення рахунків, санкціонування платежів, документообігу, складання 
бюджетної та фінансової звітності. 
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Організація внутрішнього контролю – це сукупність заходів, що 
здійснюються уповноваженим суб’єктом внутрішнього контролю з метою 
виконання поставлених завдань та досягнення визначеної керівництвом мети. В 
основі організації внутрішнього контролю лежать суб’єкти, об’єкти, види, форми, 
методи, принципи, техніка, технологія внутрішнього контролю, тощо. 

Процес організації контролю доходів бюджетної установи передбачає 
формування наступних етапів: 

1 етап - передбачає планування контролю ефективності використання 
бюджетних коштів, в рамках якого здійснюється формування переліку 
пріоритетних спрямувань контролю на основі стратегічних цілей установи; 

2 етап - передбачає реалізацію контрольних заходів в рамках проведення 
контролю доходів бюджетної установи, що включає в себе аналіз результатів 
виконання кошторису та виявлення додаткових резервів покращення 
результативних показників діяльності бюджетної установи. Заходи реалізуються за 
допомогою таких методів: інвентаризація, експертиза, контрольний замір, 
арифметичний перерахунок. Послідовно виконані заходи та застосування 
перелічених методів являють собою технологію внутрішнього контролю, яка 
реалізується за допомогою техніки; 

3 етап - передбачає підведення підсумків контрольної діяльності, що 
включає затвердження звітів про результати перевірки, контроль за реалізацією 
рекомендацій, спрямованих на адресу об’єкта контролю. 

Висновок. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що внутрішній контроль доходів є одним із пріоритетних завдань 
діяльності бюджетних установ. Процес контролю доходів бюджетних установ є 
досить складним, що спричинено певними особливостями, що зумовлені 
принципами, притаманними кошторисно-бюджетному фінансуванню, а також 
великою кількістю джерел інформації щодо розподілу та перерозподілу коштів, 
зазначених у кошторисі відповідної бюджетної установи.  
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НЕОБОРОТНІ АКТИВИ: ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ 

 

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

Постановка проблеми. Необоротні активи в загальній структурі активів 
вітчизняних підприємств займають найбільшу питому вагу. У фондомістських 
виробництвах їх частка складає майже 50 % від загальної вартості активів. Для 
забезпечення їх збереження та раціонального використання кожне підприємство 
зобов’язане сформувати ефективну систему внутрішнього контролю, що сприятиме 
зростанню ефективності господарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемним аспектам 
застосування процедур внутрішнього контролю в сучасних умовах господарювання 
приділяли свою увагу багато вітчизняних вчених. Особливо слід відмітити праці 
Ф.Ф. Бутинця, Г.М. Давидова, С.Ф. Голова, Н.І. Дорош, В.О. Шевчука та ін. 

Метою статті є розгляд проблемних питань з організації та порядку 
застосування контрольних процедур в ході проведення внутрішнього контролю 
необоротних активів у вітчизняних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Орієнтація вітчизняної економіки на 
міжнародний ринок зумовлює виникнення високого ступеня невизначеності. Як 
показує практичний досвід вітчизняних підприємств, належне збереження та 
використання необоротних активів неможливе без організації системи 
внутрішнього контролю. Під організацією внутрішнього контролю мається на увазі 
виокремлення основних об’єктів контролю, переліку інформаційних джерел, 
основних завдань, методів та процедур проведення, а також суб’єктів внутрішнього 
контролю. Для того щоб система внутрішнього контролю за станом та порядком 
використання необоротних активів виправдала витрати, які були понесені 
підприємством при її організації, вона має гарантувати правильність формування 
показників бухгалтерського обліку, зокрема звітних форм, раціональність та повну 
міру використання такого виду активів. 

Так як до складу необоротних активів вітчизняних підприємств входять різні 
складові за своєю економічною суттю, то вважаємо при організації системи 
внутрішнього контролю їх поділяти на окремі об’єкти, враховуючи їх питому вагу в 
структурі необоротних активів, релевантність інформації при прийнятті 
управлінських рішень та ін. Наприклад, необоротні активи для потреб внутрішнього 
контролю можуть поділятись на: основні засоби, нематеріальні активи та інші 
необоротні активи. В сільськогосподарських підприємствах може окремо 
виділятися такий об’єкт контролю як довгострокові біологічні активи, на 
підприємстві, що активно здійснює інвестиційну діяльність – капітальні інвестиції і 
т.д. Це дасть змогу суб’єктам внутрішнього контролю раціонально спланувати 
послідовність проведення перевірок, розробити необхідну документацію для 
оформлення результатів проведення контрольних процедур та сприяти 
підтвердженню звітних показників. 
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Що стосується суб’єктів внутрішнього контролю, то тут рішення про 
наділення повноважень із застосування контрольних процедур знову ж таки буде 
прийматися конкретно в кожному підприємстві. При цьому керівнику потрібно 
враховувати досвід роботи таких працівників, їх професійні обов’язки, обізнаність у 
порядку проведення контролю, непричетність до об’єкту перевірки, наявність 
професійних знань.  

Результати попереднього і поточного внутрішнього контролю 
оформлюються у вигляді службових записок на ім’я керівника підприємства. У них 
наводиться перелік виявлених порушень, а також заходи (рекомендації) щодо їх 
усунення і недопущення у майбутньому. Службові записки, що містять результати 
внутрішнього контролю, є документами внутрішнього користування, а інформація, 
викладена в них, - конфіденційною. Суб’єкти, уповноважені на проведення такого 
контролю, не вправі розголошувати і передавати таку інформацію третім особам [2, 
с. 166]. 

Робочі документи внутрішнього контролю будуть виступати елементом його 
методичного забезпечення. Їх практичне використання у діяльності внутрішніх 
контролерів дозволить отримати, дослідити, узагальнити, згрупувати та 
представити у наочному вигляді інформацію про дійсний стан досліджуваного 
об’єкту [1]. При цьому потрібно пам’ятати, що діяльність працівників підприємства 
в межах системи внутрішнього контролю необоротних активів не може вважатися 
завершеною, допоки не будуть виправлені виявлені порушення та недоліки. Так як 
наявність ефективної системи внутрішнього контролю із його стандартами, 
методиками проведення непритаманна вітчизняним підприємствам, то їм доцільно 
користуватися тими нормами, які підтвердили свою ефективність в інших країнах.  

Висновки. Таким чином, внутрішній контроль необоротних активів є 
важливою сферою діяльності в межах системи управління. Внутрішній контроль 
необоротних активів повинен охоплювати всі об’єкти, що є на балансі 
підприємства, щоб впевнитися, що облік та господарська діяльність підприємства в 
цілому здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів. 
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Постановка проблеми. Необхідність вдосконалення обліку виплат 
працівникам на підприємстві обумовлено: підвищенням ефективності виробництва, 
продуктивності праці, виробничих показників, економією трудових, матеріальних 
та фінансових ресурсів для досягнення операційної ефективності. Досягнення 
операційної ефективності створюється шляхом стимулювання та мотивації 
працівників кожного структурного підрозділу підприємства [1, с. 60-61].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки стрімкого 
розвитку економіки все більше науковців та практиків почали приділяти увагу 
обліку розрахунків за виплатами працівникам. Нові аспекти з обліку виплат 
працівникам були відображені у працях таких вітчизняних вчених: О.В. Покатаєвої, 
Г.О. Кошулинської, О.Д. Хоми та ін. Віддаючи належне напрацюванням цих та 
інших авторів, слід зазначити, що в законодавчо-нормативних актах трактують 
поняття виплати працівникам неоднозначно та на сьогодні досі не узгоджена 
методика бухгалтерського обліку з розрахунків за виплатами працівникам 
відповідно за ПСБО 26 та МСФЗ 19. 

Метою статті є дослідження шляхів вдосконалення обліку виплат 
працівникам за для досягнення ключових показників ефективності підприємства.  

Викладення основного матеріалу. Виплати працівникам – це не лише 
виплати згідно з посадовими окладами, а й виплати додаткової заробітної плати 
(доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати), а також 
утримання та сплата податків до Фонду соціального страхування.  

Облік розрахунків за виплатами працівникам, які належать до фонду оплати 
праці, ведеться на синтетичному рахунку 66 та субрахунку 661 «Розрахунки за 
заробітною платою». Облік розрахунків за виплатами працівникам, які не належать 
до фонду оплати праці ведеться окремо на субрахунку 663 «Розрахунки за iншими 
виплатами». 

Як відомо, будь-які доходи у вигляді заробітної плати, відповідно до 
чинного законодавства, нараховуються і сплачуються суб’єктом господарювання, 
але утримання проводиться із заробітної плати працівника до фонду оплати праці. 
Оподаткування усіх виплат працівникам здійснюється двома етапами: спочатку 
нараховують на заробітну плату ЄСВ, а вже потім утримують з неї ПДФО, 
військовий збір та інші неподаткові утримання (аліменти, добровільні відрахування 
до недержавних пенсійних фондів тощо).  

Але первинний облік розрахунків не пояснює, скільки потрібно виділити 
коштів на кожний вид виплат, їх нараховують окремо за кожним працівником, 
залежно від його посадового окладу, відсотка нарахування премій, кількості 
відпрацьованих днів та годин, атестації робочих місць, а також від того, у яких 
умовах і у який час (ввечері або вночі) робітник працює та інше. 
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Основою системи окладів промислового підприємства є система посадових 
окладів, що визначає цінність займаної співробітником посади і її вплив на 
кінцевий результат роботи. Вдосконалення виплат працівникам може 
впроваджуватися такими напрямами, по-перше, необхідно забезпечити ефективне 
зростання заробітної плати за допомогою створення системи преміальних виплат, 
системи виплат за результатами продуктивності праці та колективного 
стимулювання до кращих показників виробництва. Принцип даного методу полягає 
в тому, що певна частка доходу, наприклад додана вартість, може бути 
використана, як додаткове джерело підвищення заробітної плати. 

Окрім цього, в підприємстві необхідно розширити форми залучення 
працівників до процесу управління виробництвом, удосконалити колективну форму 
організації оплати праці з метою налагодження колективних відносин для 
поліпшення використання робочого часу, зросту продуктивності праці і 
рентабельності виробництва. 

Для підвищення прибутковості підприємства необхідно вдосконалити 
мотивування працівників. Для працівників старшого віку потрібно розглянути 
можливі шляхи покращення соціальної підтримки (преміювання кращих 
працівників), а для молоді заходи, спрямовані на отримання додаткових знань, 

перспективу службового зростання (оплата курсів підвищення кваліфікації, 
вивчення нових технологій в переробній галузі). Навчання потрібне в таких 
випадках: 1) коли нова людина приходить на роботу; 2) коли службовця 
призначають на нову посаду чи коли йому доручають нову роботу; 3) коли в 
людини не вистачає визначених навичок для ефективного виконання своєї роботи. 

Висновки За допомогою певної частки доходу, наприклад доданої вартості 
можна створити додаткове джерело підвищення заробітної плати. Окрім цього 
необхідне залучення працівників до процесу управління підприємством та 
вдосконалення колективної форми організації праці, що дасть можливість 
налагодити показники продуктивності праці. 

Для підвищення прибутковості підприємства необхідно вдосконалити 
мотивування працівників. Необхідно розглянути можливі шляхи покращення 
соціальної підтримки працівників, а також запровадити заходи спрямовані на 
отримання додаткових знань, перспективи службового зростання. 
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Постановка проблеми. Правильно сформована облікова політика суттєво 
впливає на ефективність управління діяльністю підприємства, тому на кожному 
підприємстві, з урахуванням специфіки діяльності, має бути обрано той варіант 
обліку, що забезпечить найбільш повну реалізацію управлінських функцій. Проте 
розробка та впровадження облікової політики є досить трудомістким процесом і не 
стала повноцінним інструментом організації обліку з метою забезпечення 
відповідною інформацією стейкхолдерів. 

Зважаючи на очевидність цієї проблеми актуальними є дослідження засад 
формування облікової політики підприємства щодо окремих ділянок 
бухгалтерського обліку, зокрема й щодо обліку розрахунків підприємств з 
покупцями. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вирішенню проблем 
формування облікової політики присвячені дослідження багатьох вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Зокрема значний вклад в цей напрямок досліджень внесли 
Т. В.Барановська, С. Л. Береза, Р. Гаркавін, Н. В. Гойло, Я. П. Іщенко, Б. Ю. Іщенко, 
Ю. Д. Маляревський, В. В. Сопко та В. П. Завгородній, Ф. Ф. Бутинець, 
Т. Г.Камінська, Н. Г. Горицка, Р. Е. Грачова, А. А. Єфремова, В. Б. Моссаковський, 
М. С. Пушкар, Я. В. Соколова, Н. М. Ткаченко та інші. 

Метою статті є розкриття елементів облікової політики підприємства щодо 
обліку розрахунків з покупцями підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Облікова політика як складова частина 
обліку ставить за мету – створення інформаційних передумов і реальних 
можливостей для цілеспрямованого здійснення інших функцій управління 
(планування, контролю, аналізу, регулювання, стимулювання). Вони виконуються в 
певній логічній послідовності, що зумовлено змістом і стадійністю сукупного 
управлінського процесу, його технологією [1]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.  

Міжнародні стандарти фінансової звітності наводять облікову політику як 
змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. 

Облікова політика підприємства як сукупність правил реалізації методу 
бухгалтерського обліку повинна забезпечувати максимальний ефект від ведення 
обліку, тобто завдяки їй має досягатися своєчасне формування фінансової й 
управлінської інформації, її вірогідність, об’єктивність, доступність і корисність 
для управлінських рішень і широкого кола користувачів. 



43 

 

В обліковій політиці підприємства мають бути відображені всі суттєві 
питання організації бухгалтерського обліку та обліку заборгованості за 
розрахунками з покупцями зокрема, тому до її формування необхідно підходити 
дуже ретельно. Відповідно до обраних принципів, методів, процедур, підприємство 
на власний розсуд затверджує розпорядчий документ про облікову політику, який 
визначає основні аспекти ведення бухгалтерського обліку суб’єктом 
господарювання. 

Слід відмітити, що формувати облікову політики потрібно дотримуючись 
певних етапів: визначити основні завдання використання об’єктів бухгалтерського 
обліку на базі яких буде розроблена облікова політика; ретельно проаналізувати та 
оцінити фактори, які можуть впливати на здійснення вибору принципів, методів та 
складання фінансової звітності; зіставити вибранні принципи та методи з потребами 
користувачів звітної інформації та їх відповідність вибраним видам діяльності 
підприємства; оформити данні облікової політики відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

Важливим елементом облікової політики є створення підходів до обліку 
розрахунків з покупцями та відображення її у фінансовій звітності. При цьому слід 
враховувати, що сформована підприємством облікова політика щодо розрахунків з 
покупцями досить суттєво впливає на величину показників фінансового стану та 
результати діяльності підприємства [2]. 

Висновки. Таким чином, облікова політика – це важливий елемент процесу 
організації бухгалтерського обліку загалом та обліку заборгованості за 
розрахунками з покупцями зокрема. Облікова політика дозволяє поєднати процеси 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 
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(Представлено к.е.н., ст. викл. Дмитренко О. М.) 
 

Постановка проблеми. Витрати на оплату праці є одним з ключових 
елементів впливу на фінансовий результат та одним з факторів прямого впливу на 
ціноутворення об’єктів реалізації.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти витрат 
оплати праці висвітлені в роботах таких вітчизняних вчених, як: Д. Богиня, 
Ф. Бутинця, Л. Вознюк, А. Загороднього, С. Мочерного, Л. Слюсарчук, А. Колот, 
В. Лагутіна, О. Павловської, Т. Стрибулевич, С. Цимбалюк. 

Метою статті є виявлення економічного змісту витрат на оплату праці та 
з’ясування проблемних питань впливу цих витрат на формування фінансових 
результатів діяльності підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Заробітна плата, а також витрати на 
оплату праці є головним джерелом доходу переважної більшості населення як 
європейських країн, так і країн з розвинутою ринковою економікою. У структурі 
доходів населення країн ЄС частка зарплати становить 70%; доходи від власності – 

4%; соціальні трансферти – 26%. Саме витрати на оплату праці, а не рента, 
забезпечує високу соціальну мобільність населення розвинутих ринкових країн і 
переважну кількість такого потужного суспільного прошарку, яким є середній клас. 

В Україні протягом сучасної економічної кризи та наступних років 
економічного зростання на державному рівні була сформована політика дешевої 
робочої сили, яка сьогодні є головним гальмом на шляху переходу вітчизняної 
економіки до етапу стійкого розвитку. Головними складовими такої політики є: 
свідоме заниження ціни робочої сили (заробітної плати); економічний підхід до 
законодавчого визначення заробітної плати; утримання формального характеру 
соціального партнерства; незахищеність прав найманих працівників на заробітну 
плату, невизнання заробітної плати власністю найманого працівника [1, c. 21-23]. 

Витрати на оплату праці як складові собівартості впливають на результати 
фінансово-господарської діяльності підприємства. За нормальної організації 
виробничого процесу збільшення цих витрат свідчить про підвищення рівня 
продуктивності праці, доходу та якості продукції. Формування витрат на оплату 
праці підприємства здійснюється під впливом різних чинників та особливостей 
галузі функціонування підприємства [2]. 

Витрати на оплату праці персоналу підприємства включають: 

– виплати заробітної плати за фактично виконану роботу відповідно до 
тарифних ставок, посадових окладів тощо; 

– вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати 
працівникам; 

– премії, надбавки до окладів за виробничі результати; 
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– вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей відповідно до 
законодавства харчування, форменого одягу, житла тощо; 

– оплата чергових (щорічних) і навчальних відпусток; 
– виплати працівникам, які вивільняються з підприємств у зв'язку з 

реорганізацією, скороченням штатів та ін. 
Склад витрат на підприємстві регламентується і конкретизується 

колективними договором та положенням про оплату праці на підприємстві. Для 
здійснення ефективного контролю над витратами на оплату праці необхідно якісно і 
правильно застосовувати систему затверджених і розроблених нормативів, 
встановити тарифи на відрядні роботи, затвердити посадові оклади для кожної 
окремої категорії працівника залежно від умов, обсягу та складності роботи. 

Бухгалтерський облік витрат на оплату працівників повинен не тільки 
відображати дотримання особистих інтересів працівників, але й оподаткування: 
сплату єдиного соціального внеску, податку з доходів фізичних осіб. 

Для доцільного та раціонального управління витратами на оплату праці 
необхідно державне фінансування сільськогосподарських підприємств. Бюджетне 
фінансування забезпечить планування діяльності підприємства на певний період та 
дасть змогу сформувати якісну систему управління трудовими ресурсами.  

Висновки. Управління витратами на оплату праці дозволить не тільки 
зменшити розбіжності між запланованими та фактичними показниками, а й  

знизити собівартість продукції, підняти ефективність та прибутковість діяльності 
підприємства. Необхідно здійснювати опрацювання стратегічних заходів на основі 
вимог, що висуваються ринком, при цьому кожен центр відповідальності 
підприємства має мати чітку стратегічну програму скорочення витрат при 
виробництві продукції. Оскільки в собівартості продукції найбільшу питому вагу, 
після матеріальних витрат, мають витрати на оплату праці, засоби стратегічного 
управління будуть сприяти найбільш оптимальному рівню цих витрат. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

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

Постановка проблеми. Ефективність функціонування бюджетної установи, 
як і будь-якого суб’єкта господарювання, перебуває в тісному зв’язку із системою 
організації та обліку оплати праці. Незалежно від сфери фінансово-господарської 
діяльності, праця виступає як цілеспрямована діяльність людей, основне джерело 
їхніх доходів. Праця як економічний ресурс є сукупністю використовуваних при 
здійсненні громадсько-корисної діяльності фізичних та розумових здібностей 
людей. Складовою всіх витрат, що здійснюються в бюджетних установах, є витрати 
на оплату праці, на які припадає у середньому від 60 до 85 % сукупних витрат, що 
здійснюються ними. Облік витрат на оплату праці є одним із найважливіших 
напрямів роботи облікового апарату кожної бюджетної установи. Саме це зумовлює 
актуальність проблем, пов’язаних із особливостями обліку заробітної плати 
працівникам бюджетних установ.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням проблем, 
пов’язаних із вдосконаленням бухгалтерського обліку, в тому числі розрахунків з 
оплати праці, впровадженням національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку (НП(С)БО) в державному секторі займаються провідні вітчизняні вчені: 
JI. Гізатуліна, О. Дорошенко, Т. Єфіменко, О. Канцуров, Л. Ловінська, І. Ткаченко, 
С. Свірко, Н. Сушко, О. Чечуліна,  К. І. Жихарева, Г. В. Власюк  та інші. 

Метою статті є дослідження особливостей системи обліку заробітної плати 
працівників бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. Витрати на оплату праці є 
найвагомішою статтею видатків суб’єктів державного сектору, а їх облік - однією з 
найскладніших частин облікового процесу. Більш ефективному і раціональному 
використанню державних фінансів мають сприяти постійні нормативно-правові 
зміни, спрямовані на адаптацію вітчизняного законодавства до міжнародних 
стандартів та впровадження новацій в оплаті праці в бюджетних установах. Будь-

які управлінські новації знаходять відображення в методиці та методології обліку. 
Бухгалтерський облік оплати праці в державному секторі є недосконалим і 
перебуває у процесі постійного реформування, що зумовлює актуальність 
досліджуваних питань, пов’язаних із новаціями в ньому. 

Заробітна плата при правильній організації забезпечує прямий і 
безпосередній зв’язок доходів із кількістю та якістю витраченої праці. Саме за її 
допомогою оцінюється кваліфікація працівника, складність виконуваної ним 
роботи, обсяг та якість вироблених матеріальних благ, наданих послуг. Тобто, 
показники оплати праці дають загальне уявлення про внутрішню діяльність 
бюджетної установи та виступають засобом контролю за мірою праці [1].  

У бюджетних установах фінансування виплат по заробітній платі 
здійснюється за окремою статтею, яка відповідно до законодавства є захищеною, 
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тобто означає, що виплати по заробітній платі здійснюються першочергово разом з 
перерахуванням до фондів обов’язкових платежів. Фінансування витрат на оплату 
праці працівників бюджетних установ здійснюється в межах асигнувань, 
передбачених кошторисом доходів та витрат на такі цілі.  

У бюджетних установах 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 [2].  

Оплата праці в ці дні проводиться в розмірі: працівникам, праця яких 
оплачується за погодинними або денними ставками – в розмірі подвійної годинної 
або денної ставки; працівникам, які одержують місячний оклад, – у розмірі 
одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і 
неробочий день проводилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі 
подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота проводилася понад 
місячну норму. За роботу у святкові та вихідні дні замість доплати працівнику за 
його бажанням може бути наданий інший день відпочинку в найближчі два тижні. 

Система обліку заробітної плати працівників бюджетних установ має певні 
особливості: регулювання порядку ведення обліку витрат на оплату праці на основі 
розробки та впровадження відповідних нормативних документів, які враховують 
особливості діяльності бюджетних установ; фінансування витрат на оплату праці 
здійснюється на основі отриманих бюджетних асигнувань та за рахунок коштів, 
одержаних в результаті здійснення господарської діяльності; асигнування витрат на 
оплату праці здійснюється за кошторисно-бюджетним методом; державне 
регулювання розміру заробітної плати державних службовців.  

Висновки. Таким чином, організація обліку витрат на оплату праці виступає 
трудомістким процесом, який включає багато особливостей, залежно від специфіки 
та сфери діяльності бюджетної установи, тому вимагає правильної організації 
системи обліку та автоматизації цієї ділянки роботи, з метою скорочення 
матеріальних і трудових витрат на збір, обробку та аналіз даних з питань праці та її 
оплати для прийняття обґрунтованих оперативних управлінських рішень. 
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ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ СТАТЕЙ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

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

Постановка проблеми. В процесі господарської діяльності підприємств 
виникають витрати, які, як правило у виробничу собівартість не включаються, а 
розглядаються, як витрати того періоду, в якому вони були чи будуть здійснені. У 

фаховій літературі ці витрати називають витратами періоду, оскільки − це витрати, 
які не формують собівартості виробленої і реалізованої продукції, а покриваються 
за рахунок валового прибутку підприємства, або збільшують валовий збиток. 

Керівники, намагаючись знизити адміністративні витрати, часто вдаються 
до рішення про зменшення працівників підприємства. Проте таке рішення може 
призвести до великого навантаження на діючий персонал, зменшення моральних 
стимулів, підвищення напруження серед працівників. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку 
адміністративних витрат в системі обліково-аналітичного забезпечення 
розглядаються в наукових доробках вітчизняних вчених-науковців: П. Атамаса, 
К. Безверхого, В. Грекова, О. Замазій, Є. Рудніченко, Є. Рясних, А. Хмелевської, 
А. Шастіко, О. Шепеленко, О. Шеремети, М. Шигун, Ж. Ющак, О. Юрченко. Проте 
ряд питань потребують наукового доопрацювання та удосконалення, особливо в 
частині формування складу статей адміністративного характеру. 

Метою статті узагальнення теоретичних та практичних аспектів 
формування складу та переліку статей адміністративного спрямування. 

Викладення основного матеріалу. Адміністративні витрати за 
визначенням є витратами періоду, тому однією з важливих складових їх обліку є 
правильне та своєчасне віднесення понесених витрат до певного звітного періоду. 

Кожне підприємство самостійно встановлює перелік і склад статей 
адміністративних витрат. На наш погляд, доцільно використовувати такий перелік 
статей.  

1. Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу. 
Витрати за цією статтею розраховують виходячи із чисельності адміністративно-

управлінського персоналу, іншого загальногосподарського персоналу, посадових 
окладів, надбавок, доплат, планових премій, заохочень, компенсаційних виплат 
згідно з прийнятою на підприємстві системою оплати праці та штатним розкладом.  

2. Відрахування на соціальні заходи. Витрати за цією статтею визначають 
виходячи із запланованого фонду оплати праці адміністративно-управлінського, 
іншого загальногосподарського персоналу та обсягів відрахувань на соціальні 
заходи за встановленими законодавством нормами.  

3. Витрати на оренду основних засобів, інших матеріальних необоротних 
активів, що забезпечують адміністративні потреби. Витрати за цією статтею 
планують на оперативну оренду об’єктів загальногосподарського призначення, 
інвентарю.  
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4. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних 
активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби. Витрати за цією статтею 
планують на утримання та ремонт основних засобів, інших матеріальних 
необоротних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби.  

5. Амортизація основних засобів, інших матеріальних необоротних активів і 
нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби. 

6. Витрати на страхування майна. Витрати за цією статтею визначають 
виходячи з вартості майна підприємства, що підлягає обов’язковому страхуванню, 
розмірів страхових тарифів і нормативів платежів обов’язкового страхування.  

7. Податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі. 
Податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі, включені 
до складу адміністративних витрат, визначають за встановленими нормами, 
передбаченими законодавством.  

8. Загальні корпоративні витрати. Витрати за цією статтею планують за 
такими елементами: 1) організаційні та представницькі витрати, пов’язані із 
забезпеченням корпоративної діяльності підприємства розраховують виходячи з 
кошторису даних заходів і норм витрат, установлених чинним законодавством; 
2) витрати на проведення річних зборів розраховують, виходячи з кошторису даних 
заходів і норм витрат, установлених чинним законодавством; 3) оплату робіт і 
послуг консультаційного та інформаційного характеру, а також пов’язаних з 
організацією передбачених законодавством обов’язкових аудиторських перевірок 
планують виходячи з тарифів на ці послуги відповідно до угод, укладених з 
аудиторськими, консалтинговими, іншими фірмами, що надають ці послуги.  

9. Інші адміністративні витрати. Витрати, включені до цієї статті, планують 
за елементами витрат з урахуванням специфічних особливостей їх виду, зокрема: 
витрати, пов’язані із забезпеченням нормальних умов праці та додержанням правил 
техніки безпеки праці; витрати на службові відрядження визначають виходячи з 
норм витрат, передбачених чинним законодавством; витрати на оплату послуг 
поштово-телеграфного, телефонного та інших видів зв’язку; витрати на передплату 
спеціалізованої преси, придбання спеціальної літератури; витрати на придбання і 
виготовлення бланків документів, пов’язаних з фінансово-господарською 
діяльністю підприємства, розраховують згідно з рахунками оплати цих бланків. 

Висновки. Сучасна практика ведення обліку адміністративних витрат 
недостатньою мірою відповідає потребам управління в умовах розвитку ділового 
партнерства підприємств, тому пропонуємо чітко формувати склад 
адміністративних витрат і, як наслідок, підвищенню інформативності облікових 
показників для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ 
ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ  

 

(Представлено к.е.н., доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Останнім часом значна увага приділяється 
питанням методики аудиту операцій з виробничими запасами. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання організації та методики 
аудиту виробничих запасів висвітлюють у своїх працях відомі українські вчені, 
зокрема: Мельнікова К. С., Сиротюк Г., Скороба О. А., Скрипник М. І., 
Утенкова К. О.  

Метою статті є розкриття особливостей організації проведення аудиту 
виробничих запасів підприємства, дослідження основних етапів їх аудиторського 
дослідження та методики його проведення. 

Викладення основного матеріалу. Аудит виробничих запасів – невід’ємна 
частина загального аудиту, оскільки вони складають домінуючу частину активів 
підприємства і тим самим відіграють вагому роль у формуванні структури витрат 
підприємства, а їх вартість суттєво впливає на рівень рентабельності виробництва  

Основними завданнями аудиту виробничих запасів є перевірка:  
1) наявності та порядку зберігання виробничих запасів;  
2) додержання підприємством вимог проведення інвентаризації виробничих 

запасів;  
3) правильності і своєчасності відображення в обліку всіх операцій з руху 

виробничих запасів;  
4) додержання підприємством встановлених норм списання виробничих 

запасів;  
5) відповідності аналітичних показників обліку виробничих запасів 

синтетичним;  
6) правильності відображення в обліку проведення переоцінки (уцінки) 

виробничих запасів. 

Джерела інформації аудиту виробничих запасів становлять собою предметну 
сферу дослідження, яка охоплює: внутрішні нормативні та загальні документи 
підприємства, облікову політику з питань обліку виробничих запасів, договори з 
матеріально відповідальними особами та контрагентами, первинні документи, 
облікові регістри, оперативну, статистичну й фінансову звітність. Вибір методики 
аудиту виробничих запасів починається на етапі ознайомлення з підприємством, 
коли формується розуміння концептуальної основи його фінансової звітності. 

Під час аудиту виробничих запасів аудитор передусім повинен приділити 
увагу обліковій політиці підприємства, оскільки, перш ніж перевіряти, як 
здійснюється облік, треба перевірити, як цей облік на підприємстві організований. 
В обліковій політиці відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» повинні бути вказані методи 
оцінки виробничих запасів, їх класифікація на підприємстві, як проводиться 
списання виробничих запасів у виробництво. 
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Аудиторський процес складається з трьох етапів: планування, збору 
інформації, необхідної для проведення перевірки, написання аудиторського 
висновку. Найголовнішим етапом є проведення планування. Планування - це 
розробка планів, що визначають майбутній стан економічної системи, шляхів, 
способів і засобів його досягнення [1, с. 206]. Аудитор складає графік завершення 
основних операцій аудиторської перевірки та переходить до складання 
аудиторської програми. Програма проведення аудиторської перевірки – це основа 
більш детального планування витрат часу при проведенні внутрішнього аудиту 
підприємства. 

Найтиповішими порушеннями в операціях із запасами у фінансовому обліку 
можна вважати такі:  

– невідповідність термінам та порядку проведення інвентаризації. Це може 
викликати підозру щодо достовірності інформації про фактичну наявність запасів 
на підприємстві;  

– використання невірного методу списання запасів чи не правильний 
розрахунок списання, що може призвести до завищення витрат підприємства;  

– порушення порядку відшкодування вартості нестачі запасів. Це може 
привести до недостовірності сум нанесеного збитку;  

– відсутність необхідних реквізитів у первинних документах з обліку 
запасів. Це ставить під сумніви достовірність інформації;  

– неналежне віднесення певних об’єктів до складу малоцінних та 
швидкозношуваних предметів. Це може призвести до викривлення інформації щодо 
майна підприємства;  

– порушення норм і лімітів відпуску матеріалів;  
– незадовільне ведення бухгалтерського обліку;  
– завищення собівартості придбаних матеріалів;  
– неповне оприбуткування запасів;  
– незадовільна організація складського господарства [2].  
Висновки. Дослідження порядку організаційних і методичних положень 

аудиту виробничих запасів на підприємстві дозволило зробити висновок, що єдина 
методика проведення аудиту виробничих запасів відсутня. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ НА 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. Отримання доходу є необхідною умовою діяльності 
май же всіх підприємств, так як він є джерелом розвитку, з нього формується 
прибуток, а також фінансуються поточні витрати і виконуються податкові 
зобов'язання. Отримання доходу свідчить про наявність попиту на продукцію і/або 
послуги, що випускається. Дохід – це основа для самофінансування діяльності, але 
за умови, що його розмір достатній для покриття витрат і зобов'язань, а також 
формування чистого доходу. Тому збільшення доходів підприємства сприяє 
поліпшенню його фінансового стану. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність поняття «дохід» та його 
значення завжди було в центрі  уваги наукових досліджень, так дохід розглядався у 
працях Л. Вальраса, Дж. Мілля, Ф. Найта, В. Парето, А. Сміта, К. Маркса, Дж. Хікса 

тощо. Теоретико-методологічні аспекти доходу підприємства висвітлювали у 
працях такі науковці: М.С. Абрютіна, І.О.Бланк, В.І. Блонська, Н.М. Бондар, Ю.В. 
Борисенко, Ф.Ф. Бутинця, В.В. Кулішова, І.А. Маринич, В.С. Марцин, І.Ю. 
Малушанова, Л.Г. Мельник, В.В. Полянко, В.І. Тітова та інші. 

Метою статті є розроблення системи інформаційного забезпечення 
управління доходами на лісогосподарському підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Поняття «дохід» досліджувалося 
протягом багатьох століть. Визначення поняття доходу для потреб облікового 
процесу наведено в окремих нормативних документах (табл. 1). 

Перш за все необхідно відзначити, що система управління доходами 
повинна відповідати таким принципам, як: повнота відображення, достовірність, 
самоокупність, зацікавленість власників у їх збільшенні, порівнянність, 
забезпечення фінансової стійкості, своєчасність. 

Також необхідно виявити основні фактори, від яких залежить система 
управління доходами: ціна продажу; обсяг реалізованої продукції; кількість 
витрачених на виробництво продукції коштів виробництва. 

Інформаційне забезпечення управління доходами лісогосподарських 
підприємств формується на даних облікового процесу, зокрема: 

рахунку 70 «Доходи від реалізації» в розрізі основних об’єктів субрахунки 
701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів» (за 
наявності фірмових магазинів), 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»; 

рахунку 71 «Інший операційний дохід» субрахунок 712 «Дохід від реалізації 
інших оборотних активів».  

В розрізі вище наведених субрахунків формуються окремі аналітичні 
рахунки для розрахунку доходів за окремими об’єктами та центрами 
відповідальності. 
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Таблиця 1 

Визначення поняття доходу щодо обліку за національними  
та міжнародними стандартами 

МСФЗ 15 (IFRS 15)  
«Дохід від договорів з клієнтами» 

НП(С)БО 1 «Загальні вимо-ги 
до фінансової звітності» 

Дохід (income) – збільшення економічних вигід протягом 
звітного періоду у формі надходжень або поліпшення 
активів, або зменшення зобов’язань, що веде до збільшення 
власного капіталу, крім збільшення власного капіталу, 
пов’язаного з отриманням внесків від учасників власного 
капіталу 

Доходи – збільшення 
економічних вигод у вигляді 
надходження активів або 
зменшення зобов’язань, які 
призводять до зростання 
власного капіталу (за 
винятком зростання капіталу 
за рахунок внесків власників) 

Дохід (revenue, виручка) – виникає в ході звичайної 
діяльності суб’єкта господарювання 

Контрактний актив (contract asset) – право суб’єкта 
господарювання на компенсацію в обмін на товари або 
послуги, які суб’єкт господарювання передав клієнтові, якщо 
таке право зумовлене не плином часу, а іншими чинниками 
(наприклад, майбутніми результатами діяльності суб’єкта 
господарювання) 

- 

Контрактне зобов’язання (contract liability) – зобов’язання 

суб’єкта господарювання передати товари або послуги 
клієнтові, за які суб’єкт господарювання отримав 
компенсацію (або настав строк сплати такої суми) від 

клієнта. 

- 

 

Висновки. Отже, проведене дослідження дає можливість зазначити, що 
доходи підприємства – це найважливіша категорія, від якої залежить чи буде 
підприємство функціонувати надалі, доходи впливають на всі інші показників 
діяльності підприємства. Важливо також враховувати джерела утворення доходів. 
Ситуацію на підприємстві можна назвати стабільною, якщо більшу частину доходів 
складають надходження від основної діяльності, в іншому випадку можна говорити, 
що підприємство не виконує свою місію і доходи є нестабільними. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 
ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

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

Постановка проблеми. Як би стрімко не розвивались ринкові відносини з їх 
приватною власністю і комерційними інтересами, сучасне суспільство без 
бюджетних установ і організацій навряд чи можна уявити. Складовою всіх витрат, 
що здійснюються в бюджетних установах, є витрати на оплату праці. За 
визначенням спеціалістів, праця як економічний ресурс є сукупністю 
використовуваних при здійсненні громадсько-корисної діяльності фізичних та 

розумових здібностей людей. Останніми роками спостерігається велика 
диференціяція заробітної плати між окремими соціальними групами. На сьогодні у 
цій сфері склалась кризова ситуація. Заробітна плата втратила здатність бути 
стимулювальним фактором, що ускладнює проведення мотивувальної політики. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичним та методичним 
аспектам проблем контролю видатків на оплату праці працівників присвячені праці 
українських вчених таких як: Д.П. Богині, Ф.Ф. Бутинця, А.С. Гальчинського,  
В.М. Данюка та ін.  

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

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

Основні завдання системи внутрішнього контролю видатків на оплату праці 
бюджетних установ представлено на рис. 1.  

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

Отже, внутрішній контроль витрат на видатки з оплати праці бюджетної 
установи спрямований на раціональне витрачання видатків на оплату праці, 
дотримання законності таких операцій, виявлення допущених зловживань чи 
порушень щодо видатків на оплату праці. 
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Рис. 1. Основні завдання системи внутрішнього контролю видатків на оплату 
праці працівників бюджетної установи 

 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження визначено, що 

внутрішній контроль видатків на оплату праці працівників бюджетної установи 

спрямований на раціональне витрачання видатків на оплату праці, дотримання 
законності таких операцій, виявлення допущених зловживань чи порушень щодо 
видатків на оплату праці. 
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Контроль дотримання штатної дисципліни та організації кадрової 
політики бюджетної установи 

Основні завдання системи внутрішнього контролю видатків на 
оплату праці бюджетних установ 

Контроль правильності та обґрунтованості нормування праці, 
використання робочого часу  

Контроль обґрунтованості суми видатків на оплату праці бюджетної 
установи  

Контроль повноти та своєчасності оформлення первинних та 
зведених документів по використанню трудових ресурсів і фонду 

оплати праці та відображення зазначених операцій в облікових 
регістрах та фінансовій звітності 

Контроль своєчасності розрахунків з працівниками установи, 
фондами соціального страхування та бюджетом. 
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ПОБУДОВА І ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 
КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. В сучасних економічних відносинах рішення щодо 
постачання приймаються в умовах, коли змінюються як зовнішні фактори 
господарювання (економічні, політичні, соціальні, культурні, технічні, законодавчі, 
юридичні, ринок, кон'юнктура, пропозиція), так і внутрішні (план і завдання 
постачання, зв'язки підприємства, взаємовідносини з відділами, зміни асортименту), 
що призводить до порушення взаємин з постачальниками [22]. Разом із тим, 
багатьох проблем у розрахункових взаємовідносинах підприємств можна уникнути, 
маючи чітко організовану систему внутрішнього контролю, здатну адекватно 
реагувати на вищевказані зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання зобов’язань перед 
постачальниками та шляхи вдосконалення їх бухгалтерського обліку досліджено у 
багатьох працях вітчизняних вчених, а саме Ф. Ф. Бутинця, В. В. Мушинського, 
І. В. Орлова, В. М. Прохорова, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, В. М. Фендика, 
З. Хмельницької. 

Метою статті є обгрунтування теоретичних аспектів побудови і використання 
внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками для прийняття 
управлінських рішень.  

Викладення основного матеріалу. Ефективність контролю господарської 
діяльності, зокрема, операцій щодо розрахунків з постачальниками підприємства та 
фактів їх зміни залежить від раціональної його організації та чітко сформованої 
методики, яка передбачає наявність послідовного переліку етапів, методів та 
прийомів контролю та відповідного пакету розроблених робочих документів 
контролера для проведення внутрішньогосподарського контролю обраного об’єкта і 
базується на визначеному переліку систематизованих джерел інформації [1, с. 263]. 

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

Серед завдань контролю за обліком розрахунків з постачальниками можна 
виділити: наявність і правильність оформлення первинних документів, які є 
підставою для відображення в бухгалтерському обліку заборгованості з 
постачальниками; правильність оцінки відображення заборгованості з 
постачальниками у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності; відповідність 
даних синтетичного і аналітичного обліку; своєчасність розрахунків з 
постачальниками підприємства; оцінка стану внутрішнього контролю й аудиту з 
постачальниками тощо. 
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Одним з найважливіших завдань ефективної організації системи внутрішнього 
контролю операцій із забезпечення виконання договірних зобов'язань на 
підприємствах є регламентування його здійснення, тобто закріплення відповідного 
порядку виконання контролю у відповідних наказах або положеннях та формування 
системи внутрішніх розпорядчих документів. 

Для успішного виконання поставлених завдань використовують контрольні 
процедури методичної стадії внутрішньогосподарського контролю за виконанням 
розрахунків із постачальниками за всіма виділеними підсукупностями зі вказівкою 
на виконавців та терміни виконання.  

При проведенні контролю розрахунків з постачальниками можуть бути 
виявлені помилки і порушення, які впливають на правильне відображення звітної 
інформації з обліку і руху кредиторської заборгованості перед постачальниками. 

Кожне із зазначених порушень тягне за собою значні економічні наслідки для 
підприємства. Наприклад, порушення договірних зобов'язань (невідповідність цін, 
арифметичні помилки в розрахункових документах, недостача понад норм 
природного убутку, інші порушення умов договору про асортимент, упаковку тощо, 
виявлені при отриманні цінностей, що надійшли, невідповідність якості таких 
цінностей стандартам тощо) є загрозливим для обох учасників договору. 

Для документування результатів перевірок та роботи працівниками служби 
внутрішнього контролю можуть застосовуватись різні робочі документи, 
наприклад, акти перевірок, адаптовані тести оцінки внутрішнього контролю, тести 
порівняння, спеціальні сигнальні документи. 

Висновки. Отже, раціональна організація внутрішньогосподарського 
контролю потенційних постачальників та стану розрахунків з ними сприяє 
зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов'язань по 
поставках продукції в заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності 
за дотримання платіжної дисципліни, скороченню дебіторської та кредиторської 
заборгованості, прискоренню оборотності обігових коштів а, відтак, поліпшенню 
фінансового стану підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

РЕСУРСІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

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

Постановка проблеми. Одним з напрямків фінансового аналізу є аналіз 
взаємозв’язку обсягу виробництва, собівартості (витрат) та прибутку через 
розрахунок та оцінювання показника валовий прибуток. Проте, валовий прибуток 
як один з щаблів формування кінцевого фінансового результату (прибутку) 
залишається поза увагою вчених, знаходячи відображення переважно у 
регламентуючих документах, що визначають процедуру обліку господарських 
операцій для можливого розрахунку валового прибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування валового 
прибутку, його обліку і аналізу активно обговорюється в колі вітчизняних і  
зарубіжних науковців. В роботах вітчизняних науковців І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, 
В.О. Меца, В.М. Опаріна характеризуються його види, значення для ідентифікації 
успішності підприємницької діяльності та організаційні підходи до обліку. 

Метою статті є обґрунтування методики формування валового прибутку в 
системі інформаційних ресурсів бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. Попри удавану простоту, валовий 
прибуток виявляється дуже неоднозначною економічною категорією. Він є 
частиною більш широкого, фундаментального поняття «прибуток», яке, на думку 
багатьох дослідників, так само потребує переосмислення та уточнення. 

Валовий прибуток є ланкою, що пов'язує доходи та витрати підприємства, 
понесені під час операційної діяльності. Це підтверджує і місце відображення 
величини валового прибутку у Звіті про фінансові результати, проте алгоритм 
обчислення показника інший: «валовий прибуток (збиток) розраховується як 
різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і 
собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які 
наведені у додаткових статтях». 

Трактування валового прибутку як величини доходів, очищеної від всіх 
виробничих витрат, поширене серед нормативної літератури, про що свідчать 
визначення, наведені у табл. 1. Саме такі джерела отримання інформації про 
сутність того чи іншого економічного показника найчастіше використовують 
пересічні користувачі фінансової звітності. 

Водночас, існують суттєві розбіжності між методикою розрахунку 
показника валового прибутку в економіці, статистиці та бухгалтерському обліку. 
Для формування показника валового прибутку у бухгалтерському обліку відсутня 
необхідна інформаційна база у вигляді окремого рахунку. Цей показник формують 
шляхом арифметичного розрахунку: як різницю між даними рахунку 70 «Дохід від 
реалізації» і 90 «Собівартість реалізації».  

Практика свідчить, що в системі управління виникає необхідність введення 
в систему обліку окремого синтетичного рахунку, наприклад 77 «Валовий 
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прибуток», на якому буде формуватися необхідна інформація за аналітичними 
даними. 

Таблиця 1 

Визначення валового прибутку нормативних джерелах 
Джерело Визначення 

Міністерство зовнішніх економічних 
зв'язків і торгівлі України: Лист № 
15-03/29-192 від 17.03.1998 р. 
Роздрібна, оптова торгівля. Основні 
поняття. Терміни і визначення. Розділ 
4 (Загальні поняття, п. 4.33) URL: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/lin

k1/FIN677.html 

Валовий прибуток (рос. валовий дохід) − сума 
всіх прибутків від продажу товарів та інших видів 
діяльності торгових підприємств. 
 

Державна служба статистики 
України: Наказ № 187 від 17.09.2018 
р., Методологічні положення 
розрахунку валового внутрішнього 
продукту. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v01

87832-18 

Валовий прибуток − відображає первинний дохід, 
одержаний корпораціями в результаті участі в 
процесі виробництва, до вирахування з нього 
процентів або інших доходів від власності. 
Валовий прибуток та валовий змішаний дохід 
відображають частину валової доданої вартості, 
яка залишається у виробників після відрахування 
витрат, пов'язаних з оплатою праці найманих 
працівників і податків, за виключенням субсидій 
на виробництво та імпорт. 

Міністерство фінансів України: Наказ 
№ 433 від 28.03.2013 р., Методичні 
рекомендації щодо заповнення форм 
фінансової звітності 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ 

show/v0433201-13/conv 

Валовий прибуток (збиток) розраховується як 
різниця між чистим доходом від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з 
урахуванням сум, які наведені у додаткових 
статтях 

 

Висновки. Необхідно переглянути стандарти обліку з тим, щоб забезпечити 
їх чітке структурування та надати показнику «валовий прибуток» того 
економічного сенсу, який дозволить його ефективно використовувати в 
управлінському обліку та фінансовому аналізі. 
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ДО ПИТАННЯ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О.)  
 

Постановка проблеми. Наявність великої кількості виробничих запасів в 
сільськогосподарських підприємствах, визначна їх роль у здійсненні процесу 

виробництва аграрної продукції  передбачає проведення контрольних заходів. 
Одним із різновидів контролю є аудит. Аудит виробничих запасів є однією із 
складових підтвердження достовірності звітних показників.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами організації та 
методики проведення аудиту виробничих запасів займалися вітчизняні вчені: 
О.А. Андренко, Н.І. Беренда, Ф.Ф. Бутинець, С. І. Дерев’янко, Л.П. Кулаковська, 
Л.М. Чернелевський та ін. Всі вони в своїх працях вивчали теоретичні та практичні 
аспекти проведення аудиту. При цьому окремі питання ними розглядались не в 
повній мірі і потребують проведення подальших досліджень. 

Метою статті є розгляд практичних аспектів проведення аудиторської 
перевірки наявності, руху та використання виробничих запасів на прикладі 
сільськогосподарського підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Виробничі запаси являються головною 
складовою запасів в сільськогосподарському підприємстві, складають основну 
питому вагу в структурі витрат виробництва. Враховуючи те, що виробничі запаси 
перебувають в постійному русі (надходять і списуються) доцільним є застосування 
контрольних процедур, які будуть гарантувати їх правильну оцінку при вибутті та 
надходженні, правильне зберігання та наявність їх в необхідній кількості для 
підтримання безперервності процесу виробництва. Належний порядок організації 
обліку із оприбуткування, зберігання та використання виробничих запасів є 
фактором, що забезпечить конкурентоздатність сільськогосподарського 
підприємства. Саме це зумовлює необхідність проведення аудиторських перевірок. 

Метою аудиту виробничих запасів є висловлення аудитором думки про те, 
чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків виробничих запасів на 
підприємстві в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують 
порядок її  підготовки і надання користувачам [1]. Для реалізації основної мети 
аудиту виробничих запасів доцільним є узгодження роботи працівників 
підприємства та суб’єктів аудиторської перевірки, для того, щоб останні не 
перешкоджали нормальному ходу господарської діяльності. Із керівництвом 
узгоджуються елементи загального аудиторського плану та перелік аудиторських 
процедур, що будуть використовуватися.  

Для полегшення процесу проведення аудиторської перевірки доцільним є 
врахування особливостей організації системи внутрішнього контролю. Це дасть 
змогу оцінити ступінь довіри до системи обліку, внутрішнього контролю, 
розробити та провести тестування стосовно виробничих запасів з метою виявлення 
так званих «вузьких» місць. Головна мета проведення тестування полягає у 
одержанні аудиторських доказів, які ляжуть в основу аудиторського висновку. Чим 
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вищий рівень довіри до системи внутрішнього контролю, тим менший обсяг 
аудиторських процедур можна застосовувати.  

Багатоаспектність аудиторського дослідження вимагає чіткої ідентифікації 
напрямів аудиту виробничих запасів, а саме: 

– перевірка фактичної наявності виробничих запасів в розрізі їх складових 
компонентів; 

– перевірка дотримання положень облікової політики з питань обліку 
виробничих запасів; 

– перевірка правильності визначення первісної оцінки виробничих запасів; 
– перевірка правильності оцінки вибуття виробничих запасів; 
– перевірка правильності документування операцій, пов’язаних з наявністю, 

зберіганням та рухом виробничих запасів; 
– перевірка правильності відображення на відповідну звітну дату 

узагальненої інформації в формі 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» у статті 
«Запаси» (рядок 1100) та у формі 5 «Примітки до річної фінансової звітності» у 
розділі VIII «Запаси» (рядки 800–910); 

– взаємоузгодженість показників щодо обліку виробничих запасів форми 1 
«Баланс (Звіт про фінансовий стан) з відповідними показниками форм фінансової 
звітності [2]. 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, у вчених та практиків 
відсутня єдність стосовно методики проведення аудиту виробничих запасів. 
Доцільною є розробка та застосування тестів, з метою поглибленого вивчення 
практичного досвіду обліку виробничих запасів та використання результатів 
проведення інвентаризаційних перевірок. 

Висновки. Проведення аудиту виробничих запасів може виступати дієвим 
інструментом в ході прийняття управлінських рішень. Аудиторська перевірка 
забезпечить управлінський процес достовірним, незалежно оціненим 
інформаційним ресурсом, використання якого дасть змогу здійснити ефективне 
управління бізнес-процесами, розробити та імплементувати дієві заходи 
превентивного контролю, що в загальній сукупності сприятиме посиленню 
можливостей економічного розвитку підприємства. 
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(Представлено к.е.н., доц. Ярмолюк О.Ф.) 
 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що ефективне 
функціонування підприємств лісової галузі збільшує вимоги не тільки до контролю 
за раціональним та цільовим використанням наявного ресурсного потенціалу, а й до 
системи прийняття правильних управлінських рішень. Інформаційною базою для 
формування управлінської стратегії служить обліково-аналітичне забезпечення 
діяльності підприємств. Створення ефективної системи бухгалтерського обліку та 
аналізу, а також приведення їх у відповідність до вимог часу і національних 
стандартів з врахуванням галузевих особливостей є одним із основних завдань 
сьогодення.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основні питання щодо аналізу 
на підприємстві розглядаються в роботах вітчизняних науковців, зокрема, 
М.С. Білика, В.М. Івахненка, П.Я. Попович, М.Г. Чумаченко та ін. 

Метою статті є дослідження питання аналізу витрат на підприємствах 
лісового господарства.  

Викладення основного матеріалу. Організація аналізу на підприємствах 
лісового господарства охоплює велике коло питань, які включають в себе 
організацію аналітичної служби; організацію технології аналітичного процесу; 
розробку загальних засад та порядку проведення аналізу; організаційне, методичне, 
матеріально-технічне забезпечення; загальне керівництво та прийом виконаних 
аналітичних робіт; розвиток та удосконалення економічного аналізу на 
підприємстві з метою поліпшення якості управління тощо [2]. 

Головним завданням періодичного аналізу витрат підприємств лісового 
господарства є виявлення основних напрямків найраціональнішого використання 
виробничих ресурсів, внутрішньовиробничих резервів зниження витрат 
виробництва. 

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

Проведемо аналіз  витрат на лісовпорядкування та проектно-вишукувальних 
робіт ДП “Коростишівське лісове господарство” на рубку формування та 
оздоровлення лісів за 2016-2018 рр. (табл. 1). 

З даних таблиці видно, що складові витрат ДП “Коростишівське лісове 
господарство” на рубку формування та оздоровлення лісів за аналізований період 
змінилися наступним чином. Так, вартість освітлення зросла на 17,5 тис. грн. або на 
35,1 %, вартість прочищення відповідно на 46,3 тис. грн., або на 32,8 %, вартість 
проріджування  на 61,1 тис. грн., або на 13,1 % та вартість прохідних рубок  на 27,7 
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тис. грн., або на 11,4 % відповідно. Загальна сума витрат на рубку формування та 
оздоровлення лісів порівнюючи 2018 та 2016 рр. збільшилась на 2034,3 тис. грн. або 
на 22,0 %. 

Таблиця 1 

Аналіз витрат на рубку формування та оздоровлення лісів  
ДП “Коростишівське лісове господарство” за 2016-2018 рр., тис. грн. 

Показники 
Роки 

Відхилення 2018 р. 
до 2016 р. 

2016 2018 +/- % 

Рубки догляду за лісом, з них: 900,4 1053,0 152,6 116,9 

Освітлення  49,9 67,4 17,5 135,1 

Прочищення  141,0 187,3 46,3 132,8 

Проріджування  466,1 527,2 61,1 113,1 

Прохідні рубки 243,4 271,1 27,7 111,4 

Інші види рубок, формування і оздоровлення 
лісів та інші заходи, пов’язані з веденням 
лісового господарства 

8339,6 10226,5 1886,9 122,6 

Санітарні  8233,3 10096,3 1863 122,6 

Лісовідновні рубки     

Інші заходи, пов’язані з веденням лісового 
господарства  106,3 130,2 23,9 122,5 

Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового 
господарства 

5,2 - - - 

Разом  9245,2 11279,5 2034,3 122,0 

 

Висновки. В процесі проведеного дослідження визначено, що важливим 
принципом аналізу витрат виробництва підприємств лісового господарства є 

комплексний підхід для пов'язання мети з ресурсами та можливостями 
підприємства, виробітку шляхів досягнення мети, що є реальною тільки в результаті 
розробки програм аналізу по видах продукції і по кожному господарському 
підрозділі підприємства. Методи розробки таких програм вимагають орієнтування 
на максимальне використання потенційних можливостей підприємства та резервів 
виробництва.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин облік праці та її 
оплати є одним із найважливіших та трудомістких у всій системі обліку на 
підприємстві. Ось чому, проблемні питання бухгалтерського обліку нарахування 
заробітної плати потребують глибоких досліджень, оскільки їх розв’язання, 
позитивно вплине на формування достовірної інформації про розрахунки з оплати 
праці найманих працівників з метою прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні 
проблемі питання організації обліку операцій з розрахунків із оплати праці 
розглядали у своїх працях науковці: Л.В. Мельянкова, Л.С. Герасимчук, 
О.В. Кантаєва, І.В. Савченко та ін. 

Мета дослідження. Метою написання статті є розкриття теоретичних 
аспектів обліку та контролю розрахунків з  оплати праці на підприємстві.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Згідно із Законом України 
«Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, обчислена, зазвичай, у 
грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним 
орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Основними завданнями обліку праці та її оплати є на підприємстві є: 
своєчасне і точне оформлення документами обсягу виконаних робіт, нарахування 
заробітної плати відповідно до кількості та якості праці; контроль за дотриманням 
чисельності працівників та їх участі у виробничому процесі; суворе дотримання 
порядку витрачання фонду оплати праці за категоріями працівників по 
підприємству в цілому і по кожному виробничому підрозділу та правильного 
розподілу витрат за культурами, видами тварин, робіт і послуг; своєчасне й 
правильне нарахування і виплата заробітної плати (оплати праці) та матеріального 
стимулювання кожного працівника, контроль за утриманням із заробітної плати; 
своєчасне складання звітності та подання її у відповідні органи; точний облік 
заробітку кожного працюючого і всіх розрахунків, пов’язаних з оплатою праці. 

Відповідно до законодавства України заробітна плата повинна 
виплачуватися в першочерговому порядку перед іншими платежами. Не 
допускається її затримка та виникнення заборгованості. Етапи розрахунків з оплати 
праці зображені на рис. 1 [1]. 

У рамках політики доходів персоналу і зарплати необхідно створювати 
умови для стимулювання праці й виключення небажаних явищ дискримінації або 
зрівнялівки. Наслідком стимулювання трудової активності є шлях до одержання 
додаткових доходів. Над проблемами пошуку джерел для отримання додаткових 
доходів працівниками підприємств здавна замислювались державні діячі, вчені та й 
самі працівники. Всі вони, в концептуальному плані, основну увагу приділяли 
розгляду засобів та дій, що спонукають людину (працівника) до продуктивної праці. 
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Вітчизняні фахівці основний акцент робили на зовнішньому спонуканні або 
стимулюванні працівників до праці [2].  

 
Рис. 1. Етапи розрахунків з оплати праці  

Висновки. Отже, удосконалення існуючої на підприємстві системи оплати 
праці, спрямоване на підвищення її продуктивності та збільшення обсягів 
виробництва пропонуємо, щоб відбувалося з урахуванням наступних принципів: 
максимальна самостійність підприємства в питаннях організації і оплати праці; 
випереджаючі темпи росту продуктивності праці в порівнянні з темпами росту 
заробітної плати; матеріальна зацікавленість працівників у зростанні 
продуктивності праці; забезпечення раціонального співвідношення в оплаті 
складної та простої, розумової і фізичної праці; забезпечення соціального захисту 
працівників. 
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(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О.) 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах функціонування 
сільськогосподарських підприємств, в умовах постійної конкурентної боротьби 
кожен суб’єкт господарювання повинен бути заінтересованим у раціональній 
організації бухгалтерського обліку, інформація якого прямо впливає на процес 
прийняття управлінських рішень, а отже на підтримання економічної стійкості. В 
зв’язку з цим актуалізується питання накопичення, обробки та зберігання 
інформації про рівень доходів і витрат сільськогосподарських підприємств з метою 
правильного та своєчасного формування фінансового результату. Основою цього 
має стати науково обґрунтована організація його обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні аспекти обліку 
фінансових результатів знайшли своє відображення в наукових доробках Ф. 
Бутинця, С. Голова, Г. Кірейцева, В. Сопка, Н. Ткаченко та ін. Недостатній рівень 
розгляду практичних аспектів обліку фінансових результатів зумовив необхідність 
проведення подальших досліджень. 

Метою статті є пошук шляхів удосконалення обліку фінансових результатів 
в сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Сільське господарство є провідною 
галуззю економіки України. Основними перешкодами з якими стикається 
сільськогосподарське підприємство при веденні свої діяльності – це нестабільність 
вітчизняної економіки, коливання валютного курсу, рівень інфляції, зростання цін 
на запаси, необхідні для підтримання безперервності процесу виробництва. Всі ці 
фактори стають причиною збільшення рівня витрат, що збільшує ціну на 
сільськогосподарську продукцію і, в кінцевому підсумку зменшує розмір  
фінансового результату. 

Методика формування фінансового результату в сільськогосподарських 
підприємствах зумовлює необхідність зіставлення витрат та доходів за видами 
діяльності, що здійснюються та відображення їх на субрахунках рахунку 79 
«Фінансові результати». Сформована величина фінансових результатів, таким 
чином, акумулює запас фінансової стійкості. Як відомо, фінансовий результат в 
системі фінансового обліку формується один раз на квартал у формі 2 «Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Така періодичність та такий розріз 
не дає можливості приймати оперативні управлінські рішення. Вважаємо за 
доцільне в системі управлінського обліку проводити формування фінансового 
результату в розрізі видів виробництв, якими займаються сільськогосподарські 
підприємства. Наприклад, це може бути рослинництво та тваринництво. Якщо в 
сільськогосподарському підприємстві використовується автоматизована форма 
ведення бухгалтерського обліку (виключно повна автоматизація), то ці види можна 
поділяти на підвиди. Це підвищить аналітичних облікових даних, дасть змогу 
знаходити найбільш прибуткові, або навпаки найбільш збиткові види виробництв. 
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Прийняті на підставі цієї інформації управлінські рішення дадуть змогу 
оптимізувати розмір фінансового результату та довести його рівень до бажаного 
результату. Формувати такі проміжні фінансові результати потрібно у розроблених 
формах внутрішньої (управлінської) звітності. 

Для забезпечення об’єктивності процесу формування фінансових 
результатів з використанням методів облікової політики необхідне забезпечення 
тісного взаємозв’язку між власником (керівником) підприємства, головним 
бухгалтером і фінансовим директором (якщо такий передбачений) [1]. При цьому 
важливим є правильне формування елементів облікової політики стосовно 
фінансових результатів. Головний бухгалтер та керівник підприємства, як особи, що 
відповідальні за формування облікової полити, повинні чітко розуміти свою 
відповідальність та можливі наслідки, що можуть бути при використанні того чи 
іншого елементу. Тому що обрання непідходящих для сільськогосподарських 
підприємств елементів облікової політики, в частині витрат, доходів чи фінансових 
результатів через професійну некомпетентність чи зумисне, призведе до 
недостовірності формування показників фінансової звітності. Актуальною 
проблемою сьогодення є відсутність класифікації фінансових результатів в 
нормативно-правових актах. Існування досконалої класифікаційної системи 
дозволить створювати ефективні інформаційні облікові моделі, що підвищить 
рівень аналітичності інформації і дасть змогу приймати необхідні рішення кінцевих 
користувачів [2]. 

Як вже зазначалось, підприємство, яке хоче ефективно здійснювати свою 
господарську діяльність має забезпечити своїх облікових працівників необхідним 
програмним забезпеченням. Наприклад, це може бути «Управління 
сільськогосподарським підприємством для України» конфігурація 1С Бухгалтерії, 
яка допоможе вирішувати проблеми аналітичного обліку доходів і фінансових 
результатів завдяки широким можливостям у виборі номенклатури аналітичних 
об’єктів, оперативності отримання даних про доходи та фінансові результати. 

Висновки. Таким чином, визначені шляхи удосконалення обліку 
фінансових результатів в сільськогосподарських підприємствах дадуть змогу 
підвищити рівень його прибутковості та полегшать процес прийняття 
управлінських рішень. 
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(Представлено к.е.н., доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. На сьогодні однією із головних проблем економіки 
України є подолання спаду виробництва на вітчизняних підприємствах та 
підтримання нормального відтворювального процесу на усіх його ланках. 
Основним завданням підприємств є підвищення ефективності використання 
матеріально-технічної бази підприємства в умовах гострої нестачі інвестиційних 
ресурсів. Найважливішою складовою матеріально-технічної бази є основні засоби.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розроблення 
теоретичних основ і методологічних підходів до розв’язання проблеми обліку й 
аудиту основних засобів та їх використання внесли Ф. Ф. Бутинець, 
Н. Г. Виговська, А. Г. Загородній, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, М. Ф. Огійчук, 
В. С. Рудницький, В. В. Сопко, Л. К. Сук, Н. О. Ткач, Б. Ф. Усач та інші вітчизняні і 
зарубіжні провідні вчені і економісти. 

Метою статті є розробка основних елементів методології аудиту основних 
засобів для їх практичного використання. 

Викладення основного матеріалу. Аудит основних засобів є невід’ємною 
частиною загального аудиту суб’єкта господарювання, оскільки основні засоби, як 
правило, займають питому частку в майні підприємства. Тому аудитор при 
проведенні аудиторської перевірки затрачає багато часу на отримання інформації 
про основні засоби. Метою аудиту основних засобів є підтвердження інформації 
щодо повноти відображення початкових даних в регістрах обліку, достовірності 
даних щодо наявності та руху основних засобів, законності та правильності ведення 
в обліку цих активів, а також встановлення дотримання підприємством вимог 
чинного законодавства. 

Завданнями аудиту основних засобів є:  
– перевірка доцільності віднесення активів до основних засобів;  
– перевірка правильності формування первісної вартості залежно від 

способів їхнього надходження;  
– своєчасність і правильність документального оформлення та відображення 

в обліку операцій з основними засобами, їхнє надходження, переміщення та 
вибуття;  

– перевірка правильного розрахунку амортизації основних засобів та її 
відображення в обліку;  

– контроль за правильністю віднесення витрат на капітальний та поточний 
ремонт основних засобів;  

– законність та правильність відображення в обліку операцій з оренди; 
– підтвердження правильності та законності відображення у 

бухгалтерському обліку операцій з основними засобами. 
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Для отримання розуміння про суб'єкт господарювання та його середовище, 
включаючи його систему внутрішнього контролю, для оцінки ризиків суттєвого 
викривлення облікової інформації на рівні облікових регістрів та фінансових звітів 
аудитор проводить оцінку системи внутрішнього контролю за допомогою тестів [1]. 

Оскільки перевірка аудитором обліку основних засобів є процесом досить 
трудомістким, потребує обробки великої кількості інформації, аудитор може 
застосовувати вибіркове дослідження основних засобів при прийнятому рівні 
аудиторського ризику. 

Забезпечення раціональної організації аудиту є складним процесом, який 
визначається сукупністю дієвих заходів – впорядкованістю аудиторських дій щодо 
здійснення цієї діяльності. Такі заходи мають передбачити необхідні контрольні 
процедури, зокрема:  

– детальний аналіз інформації та її узагальнення;  
– оцінка достовірності системи бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю;  
– вибір і застосування раціональних методів та методики проведення аудиту;  
– дотримання норм і правил здійснення аудиторської вибірки та методики 

оцінки аудиторського ризику;  
– підготовка та формування аудиторських висновків. 
Ефективне планування та проведення процесу аудиту основних засобів 

дозволять досягнути високого рівня якісних характеристик фінансової звітності 
підприємства. 

Аудит основних засобів завершується аналізом ефективності їх 
використання. Визначають фондовіддачу, фондомісткість, коефіцієнти зносу, 
поновлення, придатності основних засобів [2]. 

Висновки. Отже, методологічні підходи організації і методики аудиту 
основних засобів мають на меті підвищити якість і ефективність аудиторської 
перевірки. 
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ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ  

НА МОЛОКОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. Важливим засобом впливу на результати діяльності 
окремих виробничих підрозділів і підприємства в цілому за сучасних умов 
господарювання є організація дієвої системи внутрішнього контролю. Своєчасний 
контроль за витратами виробництва та собівартістю дозволяє виявити резерви 
збільшення прибутку, зниження собівартості та ціни на продукцію, а отже, 
підвищити конкурентоздатність підприємства.  

На підставі проведеного аналізу стану внутрішнього контролю на 
молокопереробних підприємствах встановлено такі проблеми: неналежний рівень 
організації внутрішнього контролю; недостатня спрямованість контролю на 
розвиток підприємства через відсутність використання планових показників; 
неналежна конкретизація об’єктів контролю витрат; загальний характер інформації 
за результатами контролю витрат виробництва; невпорядкованість використання 
результатів контролю для прийняття управлінських рішень.  

Наявність указаних проблем зумовлює необхідність удосконалення 

організаційних засад і методів внутрішнього контролю на всіх рівнях управління 

витратами підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми бухгалтерського 
обліку і внутрішнього контролю витрат виробництва та калькулювання собівартості 
продукції досліджувалися в наукових працях вітчизняних вчених: О.М. Брадула, 
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Л.В. Нападовської, М.Г. Чумаченка, В.О. Шевчука.  

Метою статті є розробка положень внутрішнього нормативного 
документу,що врегулює питання внутрішнього контролю на молокопереробних 
підприємствах.  

Викладення основного матеріалу. За результатами дослідження 
особливостей організації внутрішнього контролю на молокопереробних 
підприємствах розроблено для впровадження в їх діяльність Положення про 
внутрішній контроль молокопереробного підприємства.  

Наведемо характеристику основних елементів положення про внутрішній 
контроль молокопереробного підприємства. 

1.  Загальні положення - визначаються організаційні питання внутрішнього 
контролю. 

2.  Основні поняття, що використовуються в положенні – наводяться 
визначення основних понять, що використовуються в положенні (контроль, 
внутрішній контроль, внутрішній контроль витрат виробництва, система 
внутрішнього контролю, органи внутрішнього контролю, процедури внутрішнього 
контролю, метод контролю, методика). 
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3.  Мета та завдання внутрішнього контролю - визначаються мета 

внутрішнього контролю та завдання, які повинні виконуватися 

4.  Принципи функціонування системи внутрішнього контролю - наводяться 

принципи функціонування системи внутрішнього контролю (наближеність до 
об’єкта витрат, взаємодія з іншими функціями управління витратами, відповідність 
центрам витрат та ін.) 

5.  Методи та процедури внутрішнього контролю - визначаються методи 
документального та фактичного контролю, процедури внутрішнього контролю та 
заходи контролю за достовірністю бухгалтерського обліку витрат виробництва, 
наведено методику внутрішнього контролю витрат виробництва та калькулювання 
собівартості продукції 

6.  Складові внутрішнього контролю - організована система внутрішнього 
контролю витрат виробництва охоплює відповідні складові, що в сукупності 
забезпечують злагоджене та ефективне її функціонування 

7.  Моніторинг та оцінка ефективності системи внутрішнього контролю - 

особливості здійснення оцінки ефективності системи внутрішнього контролю (види 
контролю та періодичність його здійснення). 

8.  Органи та особи, відповідальні за стан внутрішнього контролю - 

встановлюються органи та особи, відповідальні за стан внутрішнього контролю, 
окреслюються обов’язки керуючого відділу внутрішнього контролю. 

9.  Прикінцеві положення - визначаються особливості внесення змін та 
чинність цього положення. 

10. Додатки - представляється пакет внутрішньої документації. 
Висновки. Запропоноване положення враховує специфіку діяльності 

молокопереробних підприємств, визначає єдиний підхід до організації 
внутрішнього контролю витрат виробництва, побудови відповідної методики та 
формування собівартості продукції суб’єктів господарювання. Застосування даного 
положення дозволить підвищити ефективність функціонування системи управління 
підприємством, зокрема управління витратами, що забезпечить оптимізацію 
собівартості продукції та фінансових результатів молокопереробних підприємств. 
Практична реалізація розроблених теоретичних положень, пов’язаних з 
організацією внутрішнього контролю витрат виробництва продукції молочної 
промисловості, є основою для отримання точної й оперативної інформації про 
витрати, прийняття ефективних управлінських рішень. 

 

Список використаної літератури: 
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АУДИТ  РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Постановка проблеми. В умовах сьогодення важливого значення набуває 
становлення і розвиток аудиту в Україні, як важливої частини незалежного 
фінансово-економічного контролю за результатами господарської діяльності. 
Водночас, з метою забезпечення формування достовірної інформації про стан 
розрахунків із постачальниками та підрядниками підприємства, а також виявлення 
та усунення порушень фінансової дисципліни, є необхідність у проведенні 
своєчасної аудиторської перевірки даних розрахунків. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми удосконалення аудиту 
розрахунків з постачальниками та підрядниками розглядаються в працях таких 

видатних вітчизняних науковців, як: С.В. Візіренко, І.В. Коломієць, Б.Ф. Усач,  
В.В. Сопко, К.О. Утенкова, Ф.Ф. Бутинець, Л.П. Кулаковська, Л.Н. Шкіря та ін. 

Метою статті є дослідження порядку проведення аудиту розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. 

Викладення основного матеріалу. Метою проведення аудиту розрахунків з 
постачальниками та підрядниками є надання аудитором незалежної думки з 
приводу правильності та своєчасності ведення розрахунків з постачальниками, 
відображення їх в обліку та звітності, підтвердження законності виникнення 
кредиторської заборгованості.  

Основними завданнями аудиту розрахунків з постачальниками та 
підрядниками є: перевірка оформлення документації, встановлення правильності 
здійснення таких операцій та відображення їх в обліку; здійснення перевірки 

правильності проведення інвентаризації кредиторської заборгованості; 
встановлення причин і строків виникнення заборгованості по розрахунках; 
визначення величини простроченої кредиторської заборгованості. 

Основними джерелами інформації для перевірки розрахунків з 
постачальниками та підрядниками є: 

 законодавчі і нормативні акти, що регулюють питання організації обліку і 
оподаткування розрахункових операцій; 

 наказ про облікову політику підприємства; 
 договірна документація на постачання товарно-матеріальних засобів, 

виконання робіт і послуг; рахунки-фактури постачальників; 
 акти звіряння розрахунків; акти інвентаризації розрахунків; копії 

платіжних доручень; книга придбання товарно-матеріальних засобів; 
 бухгалтерська звітність, облікові регістри, обігові відомості, Головна 

книга. 
Ужва А.М. пропонує аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками 

здійснювати в три етапи (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Ефективна модель аудиту розрахунків з поста чальниками  

та підрядниками 

 

Висновки. В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
здійснення аудиторської перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками 
є важливим та необхідним елементом системи господарського контролю будь-якого 
суб’єкта господарювання. Адже, аудит забезпечує формування своєчасної, повної 
та достовірної інформації про стан розрахунків з постачальниками та підрядниками, 
розміри кредиторської заборгованості, яка, в  свою чергу, необхідна для внутрішніх 
та зовнішніх користувачів фінансової звітності з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень для розвитку підприємства. 
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Етапи аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками 

Аудит договорів 
купівлі-продажу 

Аудит документ-

тального відобра-

ження надходження 
вантажів (робіт, 

послуг) 

Аудит 
відображення в 

обліку розрахунків 
з постачальниками 
та підрядниками 

1. Перевірка наявності та правильності оформлення договорів. 
2. Перевірка виконання договорів. 
3. Аналіз виконання договірних зобов’язань. 

1. Перевірка правильності оформлення первинних документів. 
2. Аналіз порядку оформлення та обліку довіреностей. 
3. Зіставлення даних первинних документів та облікових 

регістрів. 
4. Аналіз порядку прийому-здачі товарів від постачальників та 

робіт (послуг) від підрядників. 

1. Перевірка правильності та повноти відображення операцій на 
рахунках бухгалтерського обліку. 

2. Перевірка правильності та повноти відображення 
заборгованості з розрахунків з постачальниками та 
підрядниками у фінансовій звітності. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВ 

 

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

Постановка проблеми. Обмеженість бюджетного фінансування викликає у 
бюджетних установ необхідність пошуку додаткових джерел надходження 
грошових коштів. Ці додаткові джерела будуть поповнювати спеціальний фонд 
бюджетної установи. Можлива нестабільність таких надходжень викликає 
необхідність організації системи внутрішнього аудиту, як інструменту системи 
управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання обліку та 
контролю доходів в бюджетній сфері знайшли своє відображення у працях 
вітчизняних вчених–економістів, а саме: П.Й. Атамаса, О.Т. Бровка, Р.Т. Джоги, 
О.В. Кожушко, І.Д. Фаріона, О.В. Юрченка та ін. Хоча проведені дослідження 
дають відповідь на проблемні питання із організації обліково-контрольної 
діяльності, все ж таки залишилося ряд невирішених питань, що обумовлено змінами 
в законодавстві. 

Метою статті є ознайомлення із основними аспектами проведення 
внутрішнього аудиту доходів спеціального фонду на прикладі бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. Як показує практика, в сучасних умовах 
фінансування бюджетних установ зростає обсяг послуг, що надаються ними за 
окрему плату (платні послуги в освіті, медицині, виконання НДР та ін.). 
Формування доходів спеціального фонду викликає необхідність посилення 
контрольної діяльності в середині бюджетних установ. Повноваження із проведення 
перевірок по формуванню доходів спеціального фонду та їх розподілу повинні бути 
делеговані, з нашої точки зору, службі внутрішнього аудиту. Створення служби 
внутрішнього аудиту в бюджетних установах передбачено ст. 26 Бюджетного 
кодексу України. Відповідно до даного нормативного акту, головним завданням 
такої служби буде саме удосконалення процесу управління бюджетною установою 
та підвищення результативності її діяльності. 

В обов’язки суб’єктів служби внутрішнього аудиту має бути покладено не 
лише перевірка джерел та сум одержаних доходів, але й сум видатків, які буде 
здійснювати бюджетна установа при знаходженні додаткових джерел фінансових 
надходжень. Відповідальність за функціонування служби внутрішнього аудиту має 
бути покладена на керівника бюджетної установи. При цьому пріоритетним є 
забезпечення одержання можливості встановлення фактів ефективного 
використання бюджетних коштів, досягнення запланованих показників діяльності 
та економії державних коштів. Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгіна Н.В. вважають, 
що метою контролю є встановлення правильності та законності фінансової 
діяльності суб’єкта господарювання в частині створення, розподілу, перерозподілу 
та використання його фінансових ресурсів, а важливою складовою підвищення 
якості виступає застосування комп’ютерних інформаційних технологій [1, с. 7]. 
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Перш ніж приступити до проведення контролю, доцільним є виділення його 
об’єктів. Відповідно до НПСБОДС 124 «Доходи», доходи групуються в залежності 
від виду операцій, що здійснює бюджетна установа – обмінні чи необмінні. При 
проведенні аудиту доходів спеціального фонду основним об’єктом будуть 
виступати необмінні операції. При цьому доцільною є перевірка відповідності 
віднесення одержаних доходів до відповідної класифікаційної групи, правильності 
відображення в системі бухгалтерського обліку. Адже від цього залежатиме 

правдивість сформованих показників у фінансовій звітності. 
Основними завданнями проведення внутрішнього аудиту доходів 

спеціального фонду при цьому будуть: 

- встановлення законності фактів одержання доходів від необмінних 
операцій; 

- встановлення повноти та правильності відображення доходів в системі 
бухгалтерського обліку; 

- перевірка дотримання існуючого порядку виконання кошторису 
бюджетної установи. 

Контроль доходів установи від необмінних операцій, зокрема доходів, 
одержаних для виконання цільових заходів передбачає перевірку використання 
коштів за їх призначенням. При цьому необхідно зіставляти суми цільових 
надходжень, відображених у виписках зі спеціального реєстраційного рахунка та 
меморіальному ордері № 3 із сумами розрахунково-платіжних документів, які 
засвідчують витрати на здійснення таких цільових заходів. Перевірці підлягають 
дані меморіального ордера № 3, обороти Журнал-Головної по рахунку 7511 (712) 
[2]. 

Висновки. Проведення внутрішнього аудиту доходів спеціального фонду в 
бюджетній установі має бути узгоджено із реформами бухгалтерського обліку, що 
відбуваються у бюджетній сфері. Результати перевірки, які будуть одержані після 
проведення аудиту доходів, дадуть змогу підтвердити законність проведених 
необмінних операцій та ефективність використання бюджетних коштів. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економіки України 
характеризується зміцненням ринкових відносин, входженням підприємств у 
відкриту систему фінансово-економічних зв’язків на основі новітніх 
комунікаційних й інформаційних технологій, сучасних методів і прийомів 
менеджменту. Світова та вітчизняна практика підтверджує, що стратегічне 
управління дозволяє знизити вплив невизначеності на діяльність підприємства, 

підвищити його здатність протистояти непередбаченим ситуаціям, визначати 
пріоритетні напрями діяльності. В зв’язку з цим особливої актуальності набувають 
питання, пов’язані з обліково–аналітичним забезпеченням процесу стратегічного 
управління діяльністю підприємства, зростає значення аналізу й обґрунтування 
стратегії розвитку підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам розвитку 
національної обліково–аналітичної системи та адаптації міжнародного досвіду до 
сучасних умов вітчизняної економіки присвячені роботи Ф. Ф. Бутинця, 
Ю. А.Вериги, Б. І. Валуева, М. П. Войнаренка, А. М. Герасимовича, С. Ф. Голова, 
Л. М. Кіндрацької, Г. Г. Кірейцева, М .В. Кужельного, Ю. А. Кузьмінського,  
В. Г.Линника,  Є. В. Мниха,  О. А. Петрик,  В. В. Сопка, М.Г. Чумаченька та ін.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування необхідності удосконалення 
обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління, розробці нових 
підходів до формування облікової інформації й практичних рекомендацій з 
організації і методики обліково-аналітичного забезпечення стратегічного 
управління витратами виробництва, як одного із важливих об’єктів сучасного 
менеджменту на лісогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. В умовах нестабільної ринкової 
економіки використання класичних моделей стратегічного управління не завжди 
можливе. Світовою практикою накопичено великий досвід у стратегічному і 
тактичному плануванні розвитку підприємств. Порівняння американських та 
європейських концепцій стратегічного управління засвідчує, що положення 
останніх більш відповідають специфіці управління та планування на вітчизняних 
підприємствах. Основним недоліком усіх підходів до стратегічного управління є 
недостатність визначення логічних зв’язків між базовою, конкурентною та 
функціональною стратегіями підприємства.  

Визначальна роль обліку та звітності в процесі управління підприємством 
підкреслюється вітчизняними теоретиками бухгалтерського обліку та фахівцями 
світової школи. Сучасна облікова система повинна відповідати стратегічним цілям 
підприємства. Тому при її побудові до уваги слід брати не тільки внутрішні фактори 
мікросередовища, але й враховувати вплив зовнішніх факторів макросередовища. 
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Такий підхід можливо реалізувати на базі концепції стратегічного обліку. На основі 
проведених досліджень визначено, що стратегічний облік – це облікова система, яка 
включає фінансовий й управлінський облік, стратегічне планування й контролінг. 
Вона адаптована до сучасних умов зовнішнього середовища і дозволяє внутрішнім 
та зовнішнім користувачам приймати стратегічні рішення [1].  

Стратегічний облік, як складова системи управління підприємством і 
обліково–аналітичного забезпечення процесу прийняття стратегічних 
управлінських рішень, призначений для планування майбутньої стратегії 
функціонування підприємства загалом та окремих стратегічних господарських 
центрів відповідальності; вимірювання й оцінки ефективності господарювання в 
цілому та в розрізі окремих стратегічних господарських центрів відповідальності на 
різних фазах життєвого циклу; коригування керуючих впливів на хід реалізації 
обраної стратегії. 

В сучасних умовах практика стратегічної діяльності вітчизняних 
підприємств зводиться в основному до вирішення поточних проблем, зокрема  
розв’язання проблем на операційному рівні, не орієнтуючись на стратегічні 
завдання. При цьому, основна функція стратегічного управління – забезпечення 
чинників довгострокового успіху – залишається за межами практичної діяльності 
підприємства.  

Дослідження стану аналітичної роботи на лісогосподарських підприємствах 
свідчить про необхідність її вдосконалення, а також підвищення професійної 
підготовки спеціалістів. Обґрунтована концепція стратегічного аналізу забезпечить 
використання повного і всебічного масиву інформації, отриманого не тільки з 
бухгалтерської звітності, але і з усієї системи господарського обліку, а також 
зовнішньої інформації, необхідної для стратегічного управління підприємством. 

Висновки. Таким чином, стратегічний облік представляє собою облікову 
систему, яка включає сукупність форм та методів обліку, стратегічного планування 
й контролінгу; адаптовану до сучасних умов зовнішнього середовища. Обліково–
аналітична система стратегічного управління витратами виробництва 
сільськогосподарського підприємства забезпечує зв'язок зі всією структурою 
управління; дозволяє виявляти виробничі проблеми, розв’язання яких залежить від 
конкретного рівня управління.  
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
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(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення податкові платежі –це об’єкти 
планування, управління, контролю суб’єктів господарювання, незважаючи на те що 
їх величину жорстко визначено державою. Податкові розрахунки в свою чергу є 
основним формуючим елементом економічного потенціалу підприємства на основі 
загальної системи державного регулювання. Податкові платежі – це важливий 
інструмент регулювання економічно-правових відносин держави і відповідних 
підприємств.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми формування 
облікової політики щодо податкових платежів розглядали такі вітчизняні науковці, 
як В. М. Панченко, С. Ф. Голов, Є. К. Ковальчук, О. С. Бородкіна, О. І. Малишкіна 

та ін.  
Метою статті є дослідження особливостей організації податкового обліку 

на сільськогосподарських підприємствах. 
Викладення основного матеріалу. Формування облікової політики на 

підприємстві – доволі трудомісткий і відповідальний процес, оскільки підприємству 
доведеться працювати з нею не один рік, що вимагає від управлінського персоналу 
компетентного підходу до розробки та підтримки облікової політики. Уміло 
сформована, така політика сприяє ефективності управління господарською 
діяльністю підприємства, його перспективного розвитку, зручності й прозорості 
ведення бухгалтерського обліку. Вона поєднує державне регулювання та власні 
судження суб’єктів ринкових відносин із питань організації й ведення обліку, 
активізує використання інформації бухгалтерського обліку для управління 
капіталом, що й обумовлює актуальність цього дослідження [1]. 

В сучасних умовах господарювання головним призначенням облікової 
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.  

Процес прийняття облікової політики є надзвичайно важливим для 
існування підприємства, тому облікова політика має бути об’єктом пильного 
контролю з боку різних зацікавлених осіб.  

Розділ «Податкові розрахунки» в Наказі про облікову сільськогосподарських 
підприємств має містити положення, які представлено в табл. 1. 

Отже, облікова політика –  це вибрана підприємством, з урахуванням 
установлених норм та особливостей, методологія бухгалтерського обліку, яка 
спрямована на досягнення його цілей і завдань та використовується з метою 
забезпечення надійності фінансової звітності й якісної системи управління. 
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Таблиця 1 

Розділ «Податкові розрахунки» Наказу про облікову політику 
сільськогосподарського підприємства  

№ 

з/п 
Пункт розділу Характеристика 

1. Система оподаткування Вказується, яка система оподаткування на 
підприємстві (загальна чи спрощена) 

2. Реєстрація платником ПДВ Вказується період, коли підприємство стало 
платником 

3. Форма ведення обліку 
автоматизована з використанням  відповідної 
програми  

4. 
Первинні документи для визнання 
доходів 

рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-

транспортні накладні, акти приймання 
виконаних робіт тощо 

5. 
Первинні документи для визнання 
витрат 

рахунки-фактури, рахунки-акти, накладні, 
товарно-транспортні накладні, акти здачі-
прийняття робіт (надання послуг) тощо 

6. 

Первинні документи, підтверджуючі 
виникнення податкового зобов’язання з 
податку на додану вартість  

банківська виписка, видаткові накладні, акти 
приймання виконаних робіт та інші 

7. 

Первинні документи, підтверджуючі 
виникнення податкового кредиту з 
податку на додану вартість 

банківська виписка, рахунки-акти, акти здачі-
прийняття робіт (надання послуг), накладні та 
інші 

8. Графік документообігу Оформляється окремим додатком до наказу про 
облікову політику   

9. Податковий календар бухгалтера  Оформляється окремим додатком до наказу про 
облікову політику   

 

Висновки. Зазначивши основні проблемні аспекти формування облікової 
політики щодо податкових розрахунків суб’єктів господарювання України, нами 

запропоновано виділяти основні положення у Розділі «Податкові розрахунки» в 
Наказі про облікову сільськогосподарських підприємств, що дасть змогу 
оптимізувати систему  облікового процесу для обліку податкових платежів 
підприємства та створює умови для провадження ефективного контролю над 
нарахуванням і сплатою податкових зобов’язань. 
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