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Н. М. Бойко, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАД НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

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

Постановка проблеми. Вирішення дилеми категорійного означення 
поняття «необоротний актив» лежить у площині узгодження загальноекономічного 
та бухгалтерського підходів. При цьому варто визнати, що в Україні традиційно 
існує прагнення адаптувати наявні категорії та поняття до вимог МСФЗ, тому 
поняття «непоточний актив» не прижилося ні в практиці, ні в теорії облікової 
науки. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
сутності необоротних активів підприємств досліджувалися вченими-економістами –
І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, О.П. Гаценко, Л.Л. Горецька, А.Г. 
Загородній, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська  та ін.. 

Метою статті є обґрунтувати класифікацію необоротних активів 
підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Аналіз змісту МСФЗ указує на той факт, 
що досліджуване поняття може бути ідентифіковане в такій інтерпретації: 
довгострокові, або необоротні, активи – це активи, від яких очікується економічна 
вигода впродовж декількох років. При цьому слід указати на факт відсутності 
чіткого означення такого роду активів. Натомість Міжнародний стандарт 
фінансової звітності 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність» [28] містить лаконічне означення, недоліком якого  є  те,  що воно 
подається як означення: непоточний актив – актив, що не відповідає визначенню 
поточного активу. 

Якщо пов’язати необоротні активи з теорією капіталу, то вони, безумовно, є 
його важливим складником. Натомість у бухгалтерському обліку це актив із 
тривалим строком використання. Загалом основою українського поділу активів 
підприємства на оборотні й необоротні (або їх ще часто називають основні) 
виступає класичний поділ капіталу на основний та оборотний. 

Наступним етапом нашого дослідження є здійснення класифікації 
необоротних активів та визначення їх складу для цілей бухгалтерського обліку. 
Класифікація – система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо 
за спільними ознаками. Отже, класифікація необоротних активів – це розподіл їх за 
різними ознаками. Більшість авторів, особливо бухгалтерів, класифікують 
необоротні активи за однією ознакою – за матеріальністю і виділяють тільки ті 
складові, які відображаються у балансах суб’єктів господарювання. 

Для цілей бухгалтерського обліку доречною є класифікація за основними 
функціональними видами та за характером відображення зносу. Крім загальної 
класифікації необоротних активів підприємств існує класифікація щодо кожної із їх 
груп. Класифікація основних засобів,  малоцінних необоротних матеріальних 
активів та нематеріальних активів підприємства для системи господарського 
управління та в податковому законодавстві представлена в таблицях 1 – 3. 
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Таблиця 1 

Класифікація основних засобів підприємства 

В системі господарського управління В податковому законодавстві 
Інвестиційна нерухомість 

Земельні ділянки 

Капітальні витрати на поліпшення земель 

Будинки та споруди 

Машини та обладнання 

Транспортні засоби 

Інструменти, прилади та інвентар 

Тварини 

Багаторічні насадження 

Інші основні засоби 

Земельні ділянки 

Капітальні витрати на поліпшення земель, 
не пов’язані з будівництвом 

Будівлі 
Споруди 

Передавальні пристрої 
Машини та обладнання 

Транспортні засоби 

Інструменти, прилади, інвентар, меблі 
Тварини 

Багаторічні насадження 

Інші основні засоби 

Таблиця 2 

Класифікація малоцінних необоротних матеріальних активів підприємства 

В системі господарського управління В податковому законодавстві 
Бібліотечні фонди 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

Тимчасові (нетитульні) споруди 

Природні ресурси 

Інвентарна тара 

Предмети прокату 

Інші необоротні матеріальні активи 

Бібліотечні фонди, збереження 
Національного архівного фонду України 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

Тимчасові (нетитульні) споруди 

Природні ресурси 

Інвентарна тара 

Предмети прокату 

Таблиця 3 

Класифікація нематеріальних активів підприємства 

В системі господарського управління В податковому законодавстві 
Права користування природними ресурсами 

Права користування майном 

Права на знаки для товарів та послуг 

Права на об'єкти промислової власності 
Права на об'єкти авторського та об'єкти 

суміжних прав 

Гудвіл 

Права користування природними 
ресурсами 

Права користування майном 

Права на комерційні позначення 

Права на об’єкти промислової власності 
Авторське право та суміжні з ним права 

Інші нематеріальні активи 

Висновки. Дослідивши склад необоротних активів, ми визначили, що 
класифікація здійснюється для розподілу досліджуваного об’єкту на групи за 
певними ознаками. У нашому випадку в бухгалтерському обліку найпоширенішою 
є класифікація за функціональними видами. 

Список використаної літератури: 
1. Семйон В.С. Поняття необоротних активів, їх класифікація та склад. 

Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2009. № 3 С. 161–167 

References: 

1. Semyon V.S. (2009). The concept of non-current assets, their classification and 

composition [Ponyattya neoborotnih aktivIv, Yih klasifIkatsIya ta sklad]. ZhSTU 

Bulletin. Economic sciences. № 3 P. 161–167 
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Борисова А.В., магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВИТРАТ 
ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

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

 Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки вимагає 
безперервного контролю за витратами на підприємствах усіх форм власності, разом 
з тим нагальним є питання удосконалення інформаційних систем і технологій для 
аудиторської перевірки виробничих витрат.  
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання автоматизації 
виробничої діяльності досліджено в працях як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених. Цьому питанню присвячені праці Череп А.В., Сиротюк Г.В., Ніконович 
М.О., Кукоби О.В. та інших вчених-дослідників. 

Метою статті є аналіз і оцінка інформаційних технологій при здійсненні 
аудиторської діяльності щодо витрат виробництва та використання інформаційних 
ресурсів на вітчизняних підприємствах в ході незалежних перевірок.   

Виклад основного матеріалу. У процесі перевірки витрат виробництва на 
промисловому підприємстві особливу увагу необхідно приділити наступним 
основним показникам: 1) наявності віднесення на зменшення або збільшення 
собівартості продукції (робіт, послуг) сум, які не мають прямого відношення до 
собівартості; 2) правильності віднесення витрат майбутніх періодів на собівартість 
продукції; 3) збору і віднесенню на собівартість позавиробничих витрат. За 
перевірки витрат виробництва підприємств аудитор має звернути увагу на 
правильність списання фактичних матеріальних цінностей, витрат на їх закупівлю і 
списання на окремі види калькуляційної одиниці.  

Аудит виробничих витрат проводиться з метою підтвердження 
достовірності їх формування, вірного відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку та обліку виходу продукції. Під час проведення аудиторської перевірки 
виробничих витрат детально вивчаються процеси та явища, які пов’язані із 
виробничою діяльністю підприємства та знаходять відображення у документації [1].  

Проведення аудиту в комп’ютерному середовищі ґрунтується на 
міжнародних нормативах аудиту: МНА № 401 «Аудит в умовах комп’ютерних 
інформаційних систем»; МНА 1000 «Процедури міжбанківського підтвердження»; 
МНА 1001 «Середовище комп’ютерних інформаційних систем (КІС) — автономні 
мікрокомп’ютери»; МНА 1002 «Середовище КІС — інтерактивні комп’ютерні 
системи; МНА 1003 Середовище КІС — системи баз даних»; МНА 1009 «Методи 
аудиту з використанням комп’ютерів». Проведення аналізу ринку прикладних 
комп’ютерних програм з аудиту дозволяє стверджувати про ряд їх переваг при 
здійсненні незалежних перевірок.  

Важливого значення в ході незалежної перевірки набувають також питання 
вивчення існуючої на підприємстві системи обліку та оцінки побічної продукції і 
відходів, визначення недоліків та пошук шляхів удосконалення, оскільки на 
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промислових підприємствах під час здійснення технологічного процесу виникає 
така продукція. Встановлено на практиці, що застосування аудиту собівартості дає 
змогу бухгалтерській системі ефективно працювати, запобігати порушенням, 
дозволяє ефективніше управляти грошовими коштами, мінімізувати кількість 
витрат виробничих запасів. 

На ринку інформаційних рішень представлено широке коло аудиторських 
програм: Експрес Аудит: ПРОФ; Audit Expert, SAP AG TER 10, IT Аудит: Аудитор, 
Aдит-Майстер "ДACO", Audit NET, "Аудит-Інформ". Програмні рішення CaseWare 
є вибором багатьох провідних світових компаній як надійний інструмент організації 
процесу аудиту. CaseWare задовольняє найскладніші аудиторські та бухгалтерські 
завдання, з Міжнародними стандартами аудиту у програму закладені 
автоматизовані рішення і регламенти, що дає можливість створювати індивідуальні 
бібліотеки, індексовану робочу документацію [2].  

За умов комп’ютерної обробки даних, головними напрямами поліпшення 
процесу аудиторської перевірки на підприємстві є: сценарне планування витрат 
виробництва, ефективність діяльності в інформаційній аудиторській програмі із 
прогнозуванням наслідків виробництва, узгодження планів виробництва та 
фактичних даних безпосередніх витрат та перевірка інформаційної складової обліку 
витрат виробництва.  

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що автоматизація процесу 
аудиторської перевірки виробничих витрат сприяє систематизації завдань та мети 
аудиту, узгодження їх із основними напрямами здійснення підприємством 
господарської діяльності в рамках прийняття керівництвам підприємства 
відповідних управлінських та фінансових рішень. Автоматизація аудиту витрат 
виробництва надає змогу скоротити час перевірки (аудиту) ділянки обліку, що в 
свою чергу спрощує контрольні процедури та підвищує її результативність.  
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ В БАНКІВСЬКИХ 
УСТАНОВАХ  

 

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

Постановка проблеми. В умовах функціонування ринкової економіки 
прибуток виступає основною метою діяльності суб’єктів фінансового ринку, тому 
визначення суті прибутку та механізму його управління є необхідною передумовою 
розвитку економіки країни. Зростання динамічності економічних відносин і 
глибинна трансформація їх внутрішньої природи, підвищення ролі інноваційного 
чинника у забезпеченні конкурентоспроможності та результативності діяльності 
банків визначають необхідність переосмислення аналітичного інструментарію 
управління результативністю діяльності сучасного банку. Значна роль прибутку в 
розвитку банку, в забезпеченні інтересів його власників і персоналу визначає 
необхідність ефективного і безперервного управління ним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку розподілу 
прибутку банківських установ досліджені у працях відомих вітчизняних учених, 
зокрема Іванової В.О., Квасницької Р.С., Петраковської О.В., Ревич М.Я. та ін.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування положень та аспектів розподілу 
прибутку банківських установ. 

Виклад основного матеріалу. Основною складовою фінансової стійкості 
кожного комерційного банку є визначення насамперед його надійності і 
стабільності. Провідна роль у вирішенні даного питання відводиться формуванню 
та регулюванню доходів та витрат, які є основними показниками результативності 
фінансової діяльності банку. Рівень прибутковості є основою фінансової системи 
країни, а отже, фінансовий стан банку впливає на фінансове становище країни в 
цілому. Нині це питання є досить актуальним, внаслідок змін у сфері відносин.  

В умовах сьогодення банківський прибуток є одним із найважливіших 
показників ефективності функціонування банківської установи. В отриманні 
прибутку  зацікавлені всі учасники економічного процесу, а розмір банківського 
прибутку найбільше цікавить акціонерів, оскільки він є показником отриманого 
доходу на інвестований ними капітал.  

Значимість сформованого банківського прибутку виявляться в можливості 
забезпечення його ефективного функціонування та стабільності. У сучасних умовах 
діяльності неможливо виробити універсальну політику розподілу прибутку, тому 
основою механізму розподілу прибутку конкретного комерційного банку є 
забезпечення аналізу та врахування окремих факторів, що пов'язують цей процес з 
поточною та майбутньою його діяльністю (рис. 1) [2]. 

На думку Петраковської О.В. політика розподілу прибутку повинна: 
відбивати вимоги загальної стратегії розвитку банку; забезпечити підвищення 
ринкової вартості банку; формувати необхідну кількість ресурсів для подальшого 
розвитку банку; забезпечити матеріальні інтереси акціонерів та працівників банку 
[1] 
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Рис. 1 Пріоритетні напрямки розподілу прибутку комерційного банку 

 

Реалії сьогодення свідчать, що існування будь-якої банківської установи та її 
успішна діяльність залежить від уміння приймати раціональні управлінські 
рішення, які дають змогу банку забезпечити на належному рівні ліквідність, 
прибуток та захист від негативного впливу банківських ризиків. Водночас, головне 
завдання полягає в пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отриманні 
достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і підтримання 
життєдіяльності банку на належному рівні. 

Висновки. В сучасних умовах господарювання  формування системи 
управління прибутком та забезпечення рентабельної діяльності є основними 
чинниками  існування банківських установ. Прибуток характеризує стійкість 
кредитної установи, а ефективне управління прибутком, в  свою чергу, забезпечить 
створення відповідних резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до 
вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що 
надаються. 
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РОЛЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

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

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкової економіки України 
особливого значення для кожного суб’єкта господарювання набувають оборотні 
активи, управління якими спонукає науковців і практиків до вирішення багатьох 
теоретичних і практичних питань. Процеси формування та використання оборотних 
активів знаходиться під впливом політичних, економічних, технічних, соціальних, 
маркетингових і інших факторів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання оборотних засобів, 
джерел їх формування, класифікація та структура оборотних засобів 
досліджувалися в працях багатьох провідних вчених-економістів. Значний внесок у 
дослідженні категорії «оборотні засоби» зробили вітчизняні вчені: В.І. Єфіменко, 
М.І. Горбатко, В.М. Івахненко, М.В. Кужельний, М.Я. Остапʼюк, Є.В. Мних, П.Я. 
Попович, М.С. Пушкарь, В.С. Рудницький, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченко, С.І. 
Шкарабан та інші. Серед зарубіжних авторів згадані питання розглядались у 
наукових працях М.І. Баканова, І.Т. Балабанова, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної, 
В.Ф. Палія, Р.С. Сайфуліна, А.Д. Шеремета та інших [1]. Проте все ще лишається 
ряд невизначених факторів успішного формування оборотних активів підприємства. 

Метою дослідження є розробка концептуальних положень щодо 
формування системи інформаційного забезпечення стратегічного управління 
оборотними активами підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Оборотні активи - гроші та їх 
еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для 
реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти 
місяців з дати балансу [1]. 

Процеси формування та використання оборотних активів знаходиться під 
впливом політичних, економічних, технічних, соціальних, маркетингових і інших 
факторів. В межах таких факторів вчені-економісти виділяють ті, від яких залежить 
потреба підприємства в оборотних активах; фактори, що обумовлюють ”притік” і 
”відтік” оборотних активів; фактори, що впливають на організацію матеріальних 
потоків; фактори, під впливом яких здійснюється формування структури оборотних 
активів, зовнішні і внутрішні фактори впливу на оборотні активи. 

В значній мірі рівень забезпеченості промислових підприємств оборотними 
активами залежить від соціально-економічного розвитку регіону, що включає 
розвиток виробничого потенціалу і динаміку обсягів промислового виробництва, 
будівництва, рівень попиту, ступінь сировинної забезпеченості, рівень 
інвестиційної активності, соціальний клімат та інші. 

Основними індикаторами економічного розвитку регіону з точки зору 
впливу на забезпеченість промислових підприємств оборотними активами є 
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тенденції динаміки обсягів виробництва продукції, своєчасність оплати 
реалізованої продукції, завантаження виробничих потужностей. 

Обігові засоби, що є основним елементом матеріальної основи процесу 
виробництва, певним чином впливають на його перебіг. Якщо виробництво 
забезпечене в достатній кількості необхідними елементами обігових засобів – воно 
працює, як правило, ефективно. Ефективно в цьому випадку використовуються й 
самі обігові засоби. 

Управління обіговими засобами являє собою встановлення обсягів запасів і 
витрат у розмірах, які забезпечують безперервність процесу виробництва, 
оптимізації складу та структури обігових засобів і джерел їх формування з метою 
підвищення ефективності їх використання та ефективності виробництва загалом. 

Встановлення на підприємствах необхідного складу та структури обігових 
засобів, визначення їх потреб та джерел формування, а також контролю за 
зберіганням і ефективністю їх використання називається організацією обігових 
засобів. 

Оскільки головною метою діяльності підприємства є створення 
конкурентоспроможної продукції з високими споживчими якостями, для її 
виробництва потрібна раціональна організація оборотних засобів. Адже наявність 
менших за обсягом, але більш ліквідних запасів означає, що менша сума наявних 
фінансових ресурсів перебуває в запасі. Нагромадження великих запасів свідчить 
про спад активності підприємства. Великі понадпланові запаси призводять до 
заморожування оборотного капіталу, сповільнення його оборотності, в результаті 
чого погіршується фінансовий стан підприємства. В той же час недостатня кількість 
запасів також негативно впливає на фінансовий стан підприємства, через те, що 
скорочується обсяг виробництва продукції, зменшується сума прибутку. 

Раціональне й економічне витрачання окремих елементів оборотних фондів 
підприємств має велике економічне значення. Це зумовлено постійним 
збільшенням абсолютного споживання сировини та матеріалів у виробництві. 

Економія матеріальних ресурсів дає змогу з такої самої кількості сировини і 
матеріалів виготовити більше продукції без додаткових затрат суспільної праці, 
підвищувати ефективність виробництва загалом на кожному підприємстві. 

Висновки. Доведено роль оборотних активів, які є основним елементом 
матеріальної основи процесу виробництва, певним чином впливають на його 
перебіг. Важливим заходом підвищення ефективності використання оборотних 
засобів є висока якість і низька собівартість предметів праці, що застосовують у 
виробництві. Це зменшує кількість їх споживання в процесі виробництва і 
здешевлює продукцію. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ В 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. На сьогоднішній день зростає роль контролю в 
системі управління суб’єктами господарювання. Від розрахунку та вивчення 
комплексу показників, що відображають різні аспекти діяльності 
лісогосподарського підприємства, залежить ефективність управлінських рішень. 
Традиційні форми та методи контролю не завжди ефективні і часто не можуть бути 
використані для виявлення непродуктивних витрат та неефективного використання 
прибутку. Доходи і витрати, які формують фінансовий результат лісогосподарсь-

кого підприємства, є специфічним об’єктом контролю і потребують особливої уваги 
як з боку держави, так і на рівні кожного окремого підприємства. Від того, чи 
правильно здійснюється визначення доходу, залежать поповнення державного 
бюджету країни та розвиток суб’єкта господарювання. За результатами достовірної 
оцінки доходів керівництво лісогосподарського підприємства може розробити 
заходи з покращення структури капіталу, підвищення рентабельності, а також 
виявити резерви і попередити виникнення можливої фінансової кризи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку та контролю 
доходів на підприємствах досліджені у працях відомих вітчизняних учених, зокрема  
Ф.Ф. Бутинець, C.В. Сирцева, Ю.С. Цаль-Цалко та інших.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування положень та аспектів методики 
внутрішнього контролю доходів діяльності лісогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах господарювання метою 
контролю доходу господарської діяльності є встановлення відповідності діючого 
порядку обліку та оподаткування результату господарської діяльності чинним 
нормативним документам, а також забезпечення системи управління інформацією, 
яка може бути необхідною з метою обґрунтування управлінських рішень 
пов’язаних з підвищенням результативності діяльності.  

Організація системи внутрішнього контролю доходів діяльності 
лісогосподарських підприємств є основною умовою ефективного попередження та 
своєчасного виявлення й усунення помилок, неточностей, порушень та відхилень, 
що сприятиме покращенню результативності функціонування суб’єктів 
господарювання.  

В процесі проведеного дослідження необхідно відмітити, що методика 
здійснення внутрішнього контролю доходів господарської діяльності 
лісогосподарських підприємств має бути створена на системі проведення 
внутрішніх перевірок, а також використанні контрольних процедур на всіх етапах 
формування в системі організації обліку показників доходів та витрат та організації 
правильності розрахунку чистого прибутку суб’єкта господарювання.  

Ефективність застосування внутрішнього контролю доходів на 

лісогосподарських підприємствах суттєво підвищить раціональність прийнятих 
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управлінських рішень та відповідно сприятиме збільшенню величини прибутку. 
Сирцева С.В. та Мулява Д.Г. запропонували наступну методику внутрішнього 
контролю доходів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Методика внутрішнього контролю доходів на підприємстві 
Напрями контролю Зміст контролю 

Рахунки бухгалтерського 
обліку, що мають перевірятися 

В ході визначення правильності та обґрунтованості обліку доходів 
перевірці підлягають кредитові обороти по рахунку 70 «Дохід від 
реалізації» з відповідними кореспондуючими рахунками. При 
аналогічній перевірці обліку витрат перевірці підлягають дебетові 
обороти по рахунку 90 «Собівартість реалізації» з кореспондуючими 
рахунками 

Перевірка документального 
підтвердження 

Наявність відповідним чином оформлених договорів, таких первинних 
документів, як рахунок-фактура, видаткова накладна, податкова 
накладна, товарно-транспортна накладна 

Дотримання вимог облікової 
політики 

Методи оцінки сировини та матеріалів для визначення розміру 
матеріальних витрат. Умови визнання та критерії оцінки доходу від 
надання і виконання робіт та послуг на дату складання балансу. 
Порядок списання доходів і витрат на фінансовий результат. Критерії 
визнання витрат. Порядок віднесення збитків на майбутні періоди 

Перевірка правильності 
визначення доходу на рахунках 

бухгалтерського обліку 

Полягає в перевірці розрахунку фінансового результату, з врахуванням 
отриманих доходів, понесених витрат та нарахованого податку на 
прибуток на рахунка бухгалтерського обліку 

Джерело: розроблено автором за джерелом [1] 
У загальному механізмі облікового інформаційного забезпечення управління 

доходами мають бути вирішені завдання: вибір об’єктивної економічної теорії, на 
базі якої здійснюються реформування і відповідне регулювання вітчизняного обліку 
доходів господарської діяльності; обґрунтування можливих методологічних 
підходів, передбачених для всіх рівнів управління з узгодженням потреб держави, 
галузей і лісогосподарських підприємств економіки; належне розкриття галузевого 
рівня регулювання облікового забезпечення управління доходами діяльності 
лісогосподарських підприємств; організація контролю за ефективністю здійснення 
господарської діяльності підприємств та оцінки їх доходів. 

Висновки. Контроль за формуванням доходів в лісогосподарських 
підприємствах повинен забезпечувати постійний моніторинг зміни чинників, які 
впливають на їх величину. Водночас, він не може здійснюватися окремо від 
загальної системи контролю суб’єкта господарювання, оскільки формування 
доходів підприємства починається не з реалізації готової продукції, а перш за все, з 
початку підготовки до виробництва. За таких обставин удосконалення механізму 
організації внутрішнього контролю доходів на лісогосподарському підприємстві 
набуває важливого значення в загальному управлінні державних підприємством. 

Список використаної літератури: 
1. Сирцева С. В., Мулява Д.Г. Організація внутрішнього контролю 

фінансових результатів на підприємстві. Облік і фінанси. 2015. Вип. 12 (45). Ч. 1. С. 
308-316. 

Reference: 

1. Syrtseva S. V., Muliava D.H. (2015). Orhanizatsiia vnutrishnoho kontroliu 

finansovykh rezultativ na pidpryiemstvi [Organization of internal control of financial 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО 
СТАНУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

(Представлено к.е.н., ст. викл. Цегельник Н.І.) 
 

Постановка проблеми. Ефективність розвитку агропромислового 
комплексу країни та вирішення проблеми забезпечення продовольчої безпеки в 
значній мірі визначаються механізмом взаємодії промислових і аграрних 
підприємств. Від стабільності функціонування та розвитку інтеграційних зв’язків 
залежить стан економіки, розвиток внутрішнього ринку, забезпечення добробуту 
населення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Найбільш ґрунтовно проблеми 
бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., 
Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Єфименка В.І.,  Жиглей І.В., Кужельного М.В., 
Линника В.Г., Мурашка В.М., Пархоменка В.М., Сук Л.К., Савченка В.Я., Сопка 
В.В. та інших 

Метою статті є обґрунтування особливостей господарської діяльності та 
економічного стану переробних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Переробна промисловість – одна з 
найбільш розвинених галузей економіки країни, яка забезпечує близько 14,3% 
грошових надходжень у загальному обсязі реалізованої продукції України. Станом 
на 31.12.2018 року в Україні функціонує 1839593 суб’єктів господарювання. Крім 
того, в межах Житомирської області функціонує 49366 суб’єктів господарювання (із 
них підприємств – 6913 одиниць та фізичних осіб-підприємців – 42453 одиниць). 

Динаміка підприємств в цілому по України та за видом економічної 
діяльності «Переробна промисловість» наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка підприємств в цілому по Україні та за видом економічної 

діяльності «Переробна промисловість» (одиниць) 
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Дані рисунку свідчать, що за проміжок часу (2014-2015 рр.) підприємства 
зменшились протягом 2013 року. При цьому кількість зайнятих працівників у 
суб’єктах господарювання має варіаційний характер, якщо порівняти 2010-2014 

роки, то спостерігається різке зменшення і в цілому в промисловості, і в переробній 
промисловості, відповідно на 685576 осіб та 383398 осіб. 

Обсяг реалізованої продукції підприємствами України, що займаються 
виробництвом молочних продуктів, які займаються переробні підприємства, 
наведені на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динаміка обсягу реалізованої продукції підприємствами України, що 

займаються виробництвом молочних продуктів (млрд.грн.) 
 

Рисунок відображає збільшення обсягу реалізованої продукції 
підприємствами України, що займаються виробництвом молочних продуктів 
протягом 2010-2018 років на 40.9 млрд.грн. Що стосується реалізації молока, масла 
та сиру і морозива відбулося збільшення відповідно на 36,5 млрд.грн. та 4,5 
млрд.грн. 

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку переробної 
промисловості існує ряд проблемних питань. Одним з перших є низький 
технологічний рівень оснащеності виробництва переробних підприємств. Низький 
рівень технологічної оснащеності підприємств переробної промисловості 
призводить до підвищення собівартості, зниження якості продукції та рівня 
конкурентоспроможності її на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Список використаної літератури: 
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://ukrstat.gov.ua.  
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЛЮБАРСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

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

Постановка проблеми. Рівень технічного вдосконалення основних засобів, 
особливо їх активної частини, здійснює безпосередній вплив на якість послуг, що 
надаються бюджетними установами та на результати всієї їх фінансово-

господарської діяльності. Основними завданнями аналізу наявності та ефективності 
використання основних засобів в ОТГ є: оцінка забезпеченості та її структурних 
підрозділів основними засобами – відповідність величини, складу і технічного рівня 
основних засобів, потребам в них; технічний стан основних засобів в ОТГ; ступінь 
використання основних засобів і факторів, що впливають на його  рівень; оцінка 
ступеня використання виробничої потужності, площ та устаткування;  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання становлення й 
розвитку територіальної організації влади в Україні, висвітлено у працях багатьох 
вітчизняних дослідників, зокрема, О. Батанова, В. Борденюка, В. Вакуленка, 
Н. Гончарук, Н. Гринчук, Ю. Дехтяренко, І. Клименко, В. Куйбіди, 
І. Лопушинського, М. Могилова, Р. Плюща, О. Самофал, С. Саханенка, Д. 
Скупченка, Т. Тарасенка та ін.  

Метою статті є обґрунтування аналізу основних засобів Любарської 
об’єднаної територіальної громади. 

Викладення основного матеріалу. В Україні процес децентралізації влади 
реалізується через формування об’єднаних територіальних громад на рівні міста, 
села або селища. Об’єднана територіальна громада – це добровільне об’єднання 
мешканців декількох сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр, в якому 
утворюється загальна для всіх об’єднаних населених пунктів рада та інші органи 
самоврядування із отриманням адміністративної і фінансової децентралізації для 
вирішення питань місцевого значення, а також затвердження бюджету та програм 
соціально-економічного та культурного розвитку адміністративно-територіальної 
одиниці. 

На основі загальної класифікації та наявності основних виробничих фондів 
проаналізуємо їх склад та структуру на основі даних Любарської об’єднаної 
територіальної громади (табл. 1 і рис. 1). 

Проаналізувавши дані табл. 1 і рис. 1, визначили, що загальна вартість 
основних засобів у 2018 році порівняно із 2016 роком  збільшилась на 6536462,0 
грн.коп. (1,2 %). Це було спричинено змінами у структурі основних засобів, так у 
2018 році в порівнянні з 2016 роком відбулося різке збільшення вартості земельних 
ділянок на 101090 грн , будинків та споруд та передавальних  пристроїв – 5505338 

грн., машин та обладнання – 57661 грн., транспортних засобів – 474937 грн., 
інструментів, приладів, інвентарю – 21399 грн., тварин та багаторічних насаджень – 

10841 грн., інших основних засобів – 86350 грн., малоцінні необоротні матеріальні 
активи – 316795 грн. 
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Таблиця 1 

Склад і структура основних засобів Любарської ОТГ 

Назва основних засобів 

Роки Відхилення 
2016-2018р.р. 2016 2017 2018 

грн.коп. % грн.коп. % грн.коп. % +,- % 

Земельні ділянки - - - - 101090 1,2 101090 1,2 

Будинки та споруди  1449262 65,4 3568043 81,3 6954600 79,4 5505338 14,1 

Машини та обладнання 492583 22,2 495920 11,3 550244 6,3 57661 -15,9 

Транспортні засоби 4874 0,2 2070 0,0 479811 5,5 474937 5,3 

Інструменти, інвентар 7669 0,3 34464 0,8 29068 0,3 21399 0,0 

Тварини та багаторічні 
насадження 650 0,0 650 0,0 11491 0,1 10841 0,1 

Інші основні засоби 49926 2,3 49926 1,1 136276 1,6 86350 -0,7 

Бібліотечні фонди - - 1460 0,0 - - - - 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 172453 7,8 195663 4,5 489248 5,6 316795 -2,2 

Білизна, одяг та взуття 40046 1,8 42141 1,0 2097 0,0 -37949 -1,8 

Разом 2217463 100 4390337 100 8753925 100 6536462,0 0,0 
 

 
Рис. 1. Структура основних засобів Любарської ОТГ у 2018 році 
 

Висновки. На сьогодні в Україні склалася несприятлива ситуація щодо 
забезпеченості та ефективності використання основних засобів. Насамперед, це 
пов’язано з високим ступенем зношеності виробничих засобів, що обумовлює 
нагальну потребу у заміні та модернізації наявного парку засобів виробництва. 
Через значне погіршення стану основних фондів зростає технічна та технологічна 
відсталість підприємств. 
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АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА:  
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ 

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

Постановка проблеми. Власний капітал є головним джерелом 
фінансування діяльності підприємства, виражає корпоративні права учасників 
(засновників). Тому аудит власного капіталу є одним з найважливіших розділів 
проведення аудиту, оскільки власний капітал є гарантією стабільної діяльності 
підприємства, і від правильності ведення його обліку значним чином 
відображаються майнові відносини власників. Аудиторська перевірка правильності 
формування та використання власного капіталу повинна забезпечити захист 
інтересів власників та сприяти підвищенню фінансової стабільності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 
організації і методики виконання процедур аудиторської перевірки власного 
капіталу підприємства приділяли увагу такі вчені, як: Г.М. Давидов, О.Ю. Редько, 
В.О. Шевчук, В.О. Зотов, Д.Є. Свідерський, В.В. Рядська, Н.С. Шалімова, 
Н. І. Дорош, О.О. Ільченко, М.О. Виноградова, І.К. Дрозд, В.В. Немченко, С.П. 
Лозовицький, Д.С. Лозовицька, Б.Ф. Усач, К.О. Утенкова, Н.І. Петренко, Б.Ф. Усач, 
З.О. Душко, М.М. Колос, Н.Л. Шкіря, Н.В. Залізняк та інші. Проте, незважаючи на 
вагомі напрацювання вчених, питання щодо визначення мети та завдань 
аудиторської перевірки власного капіталу підприємства вимагають на подальше 
вивчення.   

Метою статті є дослідження питань щодо встановлення мети та 

ідентифікації завдань аудиту власного капіталу підприємства в сучасних умовах.  

Викладення основного матеріалу. Аудит, як вид незалежного фінансового 
контролю, призначений для забезпечення достовірною інформацією користувачів 
фінансової звітності, якими є власники, працівники підприємства, потенційні та 
існуючі інвестори, покупці та замовники, державні органи, банківські установи, 
тому цінність аудиторської думки є очевидною, адже вона є основою для прийняття 
ефективних та фінансово безпечних рішень.  

Власний капітал є одним з найважливіших показників при оцінці 
фінансового стану підприємства, оскільки є індикатором рівня його незалежності 
від зовнішніх джерел фінансування і кредитоспроможності. Тому важливість 
проведення аудиту власного капіталу є очевидною. Перед здійсненням аудиту 
власного капіталу потрібно визначити мету перевірки. Серед науковців немає 
єдиної точки зору відносно мети аудиту власного капіталу. Взагалі мета або ціль - 
означає стан в майбутньому, котрий можливо змінити відносно теперішнього та 
варто, бажано або необхідно досягнути. Тим самим мета є бажаною кінцевою 
точкою процесу, як правило дії людини. З досягненням мети пов'язаний успіх 
проекту, або важливої роботи.  

Відповідно до МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення 
аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», метою аудиту є підвищення 
ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності. Її досягають через 
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висловлення аудитором думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх 
суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи фінансової звітності. 

Розглянемо погляди вчених на мету аудиту власного капіталу. 

Так, А.П. Макаренко та Ю.В. Малініна метою аудиту власного капіталу 
вбачають встановлення достовірності та правильності відображення в обліку 
операцій з власним капіталом відповідно до чинного законодавства та висловлення 
аудитором незалежної думки щодо правильності відображення інформації у 
звітності підприємства. 

Ф.Ф. Бутинець визначає мету аудиту власного капіталу визначає як 
встановлення достовірності первинних даних відносно формування та 
використання власного капіталу, повноти та своєчасності відображення інформації 
в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку 
власного капіталу відповідно до установчих документів та облікової політики, 
достовірності відображення стану власного капіталу у звітності підприємства. 

На думку Л.П. Кулаковської та Ю.В. Пічі аудит власного капіталу 
проводиться з метою підтвердження аудиторським висновком інформації про 
власний капітал, його структуру та зміни у власному капіталу, що сталися протягом 
звітного періоду. 

Н.А. Іванова і О.В. Ролінський зазначають, що метою аудиту власного 
капіталу є встановити достовірність первинних даних відносно формування та 
використання власного капіталу, повноти й своєчасності відображення інформації у 
зведених документах та облікових реєстрах, правильність ведення обліку власного 
капіталу відповідно до установчих документів та облікової політики, достовірність 
відображення стану власного капіталу у звітності підприємства. 

Відмітимо, що найважливішими завданнями аудиту власного капіталу є: 1) 
перевірка наявності і відповідності форм установчих документів; 2) встановлення 
дотримання норм чинного законодавства щодо формування власного капіталу та 
відповідності його даним установчих документів; 3) виявлення повноти і 
своєчасності внесків засновників підприємства та правильність відображення в 
обліку величини власного капіталу; 4) перевірка своєчасності сплати мінімального 
розміру статутного (пайового) капіталу підприємства під час його реєстрації; 5) 
встановлення правомірності і правильності відображення в обліку змін власного 
капіталу протягом звітного періоду; 6) перевірка правильності вартісної оцінки 
майна, внесеного засновниками; 7) встановлення дотримання чинного 
законодавства щодо оформлення первинних документів і ведення бухгалтерського 
обліку власного капіталу; 8) перевірка повноти і правильності відображення у 
звітності структури власного капіталу та змін, що відбулися протягом року. 

Висновки. На нашу думку, метою аудиту власного капіталу є висловлення 
незалежної думки аудитора щодо достовірності відображення в обліку операцій з 
власним капіталом відповідно до чинного законодавства та законності 
відображення інформації у фінансовій звітності підприємства. 

Головним завданням аудиту власного капіталу є перевірка правильності 
формування та обліку і фінансовій звітності інформації щодо власного капіталу 
суб’єкта господарювання та визначення її достовірності і відповідності в усіх 
суттєвих аспектах нормативно-правовим документам, що регулюють порядок 
ведення його обліку. 
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Житомирський національний агроекологічний університет 

 

АУДИТ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ  

 

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

Постановка проблеми. Суб’єкти аудиторської діяльності відповідно до 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 
Міжнародні стандарти аудиту  зобов’язані дотримуватися політики контролю якості 
аудиторських перевірок. Організація і методика аудиторських перевірок впливає на 
якість проведеного аудиту. Організація аудиторської перевірки суб’єктами 
аудиторської діяльності має певний позитивний досвід в Україні і відповідає 
вимогам чинного законодавства та рекомендаціям МСА. Але не існує єдиних 
методик проведення аудиторських перевірок окремих об’єктів бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності.  

Виробнича собівартість продукції, як об’єкт аудиту, теж повинна мати єдину 
методику аудиторської перевірки і в цьому полягає актуальність даної статті. 
Запропоновані методологічні аспекти проведення аудиту виробничої собівартості 
продукції можуть бути використані для практичного використання суб’єктами 
аудиторської діяльності, а також в системі внутрішнього аудиту суб’єктів 
господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою аудиту процесу 
виробництва переймались чимало вітчизняних і зарубіжних вчених. Вони 
визначали цілі аудиту витрат виробництва, аналізували відповідні аудиторські 
терміни, визначали предмет і аудиторські процедури затрат на виробництво, 
подавали перелік питань, що мають перевірятись аудитором, пропонували тести 
засобів внутрішнього контролю виробничого циклу. Проаналізувавши досягнення 
провідних вчених в цій галузі, деякі питання залишились не розкритими або не 
висвітленими до кінця. Для вирішення цієї проблеми необхідно розширити 
програму внутрішнього аудиту виробничого процесу, перелік тестових питань 
надійності системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю процесу 
виробництва, уточнити об’єкти внутрішнього аудиту витрат виробництва. 

Метою статті обґрунтування процесу аудиту виробничої собівартості 
продукції. 

Викладення основного матеріалу. Одним із найважливіших показників 
ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств є собівартість продукції, 
який відображає ефективність використання земельних ресурсів, трудових ресурсів, 
основних і оборотних засобів тощо. Вивчення даного показника 
сільськогосподарськими підприємствами необхідне для здійснення господарської 
діяльності, а саме: управління, аналізу, виробництва, планування, обчислення 
рентабельності тощо. 

Собівартість продукції – виражені в грошовій формі витрати підприємства 
на виробництво та реалізацію продукції (робіт та послуг). 

Метою аудиту собівартості продукції є складання аудитором висновку про 
те, чи відповідає інформація, відображена в обліку та у фінансовій звітності щодо 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjmreDUkYnnAhVp-ioKHdGtAWoQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F2258-19&usg=AOvVaw1ZAkoslCb5jKrrxQZYYuLt
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собівартості продукції, в усіх істотних аспектах нормативним документам. Правда, 
під час проведення аудиту собівартості продукції спеціалісти наражаються на 
проблеми. Насамперед, можна відзначити, що дослідження аудитора не 
обмежується лише вивченням бухгалтерських документів.  

До предметної сфери аудиторського дослідження собівартості продукції 
належить також інформація про технологію виробництва, виробниче обладнання, 
структуру виробничого управління. Переважно аудитори – це спеціалісти в галузі 
економіки чи правознавства, а аудит собівартості продукції вимагає також і знання 
технологічного аспекту виготовлення продукції. Ще однією трудністю може бути 
також і те, що на окремих підприємствах немає відкритого доступу до виробництва, 
тому аудиторам дуже важко об’єктивно оцінити усі фактори, що пов’язані з 
виробництвом і обчисленням собівартості продукції.  

На мою думку, для ефективного виконання аудиторського дослідження 
собівартості продукції потрібно, насамперед, ознайомитися з організаційними і 
технологічними особливостями підприємства, типом виробництва, видами 
продукції, що виготовляються, ресурсами, що використовуються. На наступному 
етапі необхідно встановити, чи дотримуються на підприємстві положень облікової 
політики щодо визначення собівартості продукції.  

Також аудитор повинен здійснити перевірку наявності і правильності 
оформлення первинних документів, що є підставою для записів із формування 
собівартості продукції, перевірку правильності віднесення витрат до складу 
собівартості продукції, оцінювання стану синтетичного та аналітичного обліку 
витрат на виробництво, що входять до собівартості продукції, перевірку 
правильності оприбуткування готової продукції, перевірку повноти, правильності і 
достовірності відображення операцій із формування собівартості продукції в обліку 
та звітності, оцінювання правильності формування собівартості продукції за 
об’єктами калькулювання витрат, перевірку правильності відображення в обліку і 
звітності собівартості реалізованої продукції. 

Для забезпечення перевірки правильності калькулювання собівартості 
кожного виду продукції і достовірності обліку її виробництва і реалізації, аудитор 
повинен досконало володіти методичними підходами в цій сфері. 

Висновки. Отже, собівартість продукції окремого підприємства є важливим 
об’єктом аудиторського дослідження. Специфіка його проведення залежатиме 
насамперед від специфіки галузі, в якій працює підприємство, а також від 
конкретних організаційно-технологічних особливостей досліджуваного 
підприємства, на що і варто звернути особливу увагу аудитору під час перевірки. 
Аудит собівартості продукції дасть змогу уникнути фактів завищення ціни на 
продукцію окремого підприємства, правильно визначити реально отриманий 
підприємством прибуток і, відповідно до цього, обчислити величину податку на 
прибуток, а також зможе попередити факти розкрадання на підприємстві 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА РИБОЛОВЕЦЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ   

 

(Представлено проф. Малюга Н. М.) 
 

Постановка проблеми. Ефективне ведення агробізнесу можливе за умови 
стабільності та прогнозованості податкового законодавства. Важливим при цьому 
для прийняття відповідних управлінських рішень є формування достовірної 
облікової інформації щодо основних показників виробничо-господарської 
діяльності суб’єктів агробізнесу. Отже, актуалізується проблема формування 
ефективної системи обліку та оподаткування діяльності підприємницьких структур 
в аграрному секторі економіки, зокрема в сфері функціонування підприємств 
рибного господарства. 

Головним завданням розвитку виробництва є підвищення його 
ефективності, тому зниження собівартості продукції набуває особливо важливого 
значення. Зменшення матеріальних і трудових витрат на виробництво одиниці 
рибної продукції означає підвищення ефективності виробництва. Собівартості 
продукції залежить від продуктивності праці, використання основних виробничих 
фондів і оборотних коштів, від підвищення якості продукції та інших факторів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значну увагу питанням обліку і 
контролю витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції приділяли 
вітчизняні науковці Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Вдовенко, З. В. Гуцайлюк, Ю. А. Литвин, 
В. Г. Лінник, Л. В. Нападовська, М. Ф. Огійчук, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, 
І. Торопова, П. Я. Хомин, а також зарубіжні дослідники К. Друрі, Р. Ентоні, 
В.Ф. Палій, А. Ш. Маргуліс, А. А. Стогов, Ч. Т. Хорнгрен, А. Яругова та інші. Але, 
у зв'язку зі значними галузевими відмінностями рибництва та типами 
рибогосподарських підприємств питання обліку витрат виробництва досліджено 
недостатньо, особливо в частині врахування відповідних галузевих особливостей 
підприємств рибного господарства, що відповідали б інформаційним запитам.  

Метою статті є дослідження технології, організації та методики обліку 
витрат виробництва, а саме на вирощування та відтворення біологічних активів з 
врахуванням галузевих, організаційних та біотехнічних особливостей підприємств 

аквакультури. 
Викладення основного матеріалу. У рибницьких господарствах наявні 

значні відмінності у технологічному процесі вирощування риби. Повносистемні 
рибницькі ставкові господарства в залежності від ґрунтово-кліматичних умов і 
прийнятої технології вирощування працюють з одно-, двох- або трирічним 
оборотами. 

У рибній галузі встановлена наступна номенклатура витрат за економічними 
елементами: сировина та основні матеріали, в тому числі покупні вироби і 
напівфабрикати; допоміжні матеріали; тара і тарні матеріали; знос і ремонт знарядь 
лову, промислового спорядження і промислового інвентарю; паливо; енергія; 
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заробітна плата основна і додаткова; відрахування на єдиний соціальний внесок; 
амортизація основних фондів; інші грошові витрати.  

Групування за економічними елементами дозволяє визначити як в плані, так 
і в звіті обсяг матеріальних, трудових і грошових витрат, необхідних підприємству 
для здійснення всієї виробничої діяльності незалежно від того, чи пов'язані витрати 
безпосередньо з виготовленням продукції або обслуговуванням і управлінням 
виробництва. Оскільки групування витрат по економічних елементах пов'язане з 
виробництвом продукції, то інакше собівартість називають кошторисом витрат на 
виробництво. При цьому не можна точно визначити, де виникли витрати, які 
конкретні причини привели до підвищення або зниження собівартості тобто 
неможливо обчислити собівартість одиниці продукції крім випуску лише одного її 
виду. Для цього використовується групування витрат по калькуляційних статтях 
витрат. При цьому витрати об'єднують в одну групу в залежності від їх призначення 
і місця виробництва рибної продукції. 

З врахуванням галузевих, організаційних та біотехнічних особливостей 
рибогосподарських підприємств порядок організації обліку витрат на вирощування 
біологічних активів, а також їх відтворювання передбачає:  

• розробку класифікації витрат підприємства;  
• розробку системи первинного, поточного та підсумкового обліку, яка 

включає:  
– створення альбому первинних документів та графіку документообігу в 

частині витрат на вирощування і відтворювання біологічних активів;  
– вибір форми обліку та регістрів аналітичного та синтетичного обліку 

процесу вирощування та відтворення;  
– облік сукупної собівартості продукції, отриманої в процесі вирощування 

та відтворення;  
– облік собівартості окремих видів біологічних активів [1]. 

Висновки. Таким чином, раціональна організація аналітичного обліку 
забезпечить потребу у деталізації інформації для управління господарською 
діяльністю підприємства та контролю за виконанням як кількісних, так і якісних 
показників процесу вирощування; сприятиме виявленню резервів зниження витрат 
та зростанню рибопродуктивності. 
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АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ В РИНКОВИХ УМОВАХ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

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

Постановка проблеми. Аналіз розрахунків з покупцями передбачає 
проведення детального дослідження реалізації продукції підприємства за 
досліджуваний період. У міру насичення продовольчого ринку України  та 
посилення конкуренції вже не виробництво визначає обсяг продажу, а навпаки, 
можливий обсяг реалізації є основою розроблення виробничої програми при 
здійсненні господарської діяльності. Підприємства повинні виробляти тільки ті 
товари і в такому обсязі, які вони в змозі реально й прибутково реалізувати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми аналізу та аудиту 
розрахунків з покупцями розглядалися провідними науковцями, зокрема їх 
досліджували Р.Ф. Бруханський, І.М. Белова, Т.В. Дідоренко, О.П. Завитій, 
Н.Г. Мельник, М.С. Палюх, Н.І. Цегельник, К.С. Сурніна, Я. В. Сливка та ін.  

Метою статті є здійснення аналізу розрахунків з покупцями в ринкових 
умовах господарювання. 

Викладення основного матеріалу. На темп збільшення  обсягу реалізованої 
продукції безпосередньо впливає на величину витрат, прибутку та рентабельності 
підприємства. На основі цього аналіз розрахунків з покупцями підприємства має 
важливе значення. До основних завдань аналізу розрахунків з покупцями віднесемо: 
оцінку рівня виконання договорів та динаміку реалізації готової продукції; визначення 
впливу різних факторів на зміну величини реалізації готової продукції; розроблення 
заходів для збільшення обсягів реалізації продукції та пошук оптимальних форм 
розрахунків із покупцями підприємства. 

Джерела аналітичної інформації поділяються за декількома ознаками. За 
обсягом вміщуваних показників є основні, які містять переважаючу кількість 
показників, до них відносять бухгалтерський звіт, план економічного і соціального 
розвитку підприємства, і додаткові, які містять частіше однорідні показники роботи 
певної галузі чи ділянки виробництва (виробничі програми підрозділам, бухгалтерські 
первинні документи, статистична звітність та інше).  

Обсяг реалізації продукції визначається за відвантаженою покупцям 
продукцією. При дослідженні обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів 
господарювання України, ми вирішили, детально звернути на увагу на обсяги 
реалізованої продукції Житомирської області. Частка обсягу реалізованої продукції 
суб’єктів господарювання Житомирської області в структурі Україні в цілому наведена 
на рис. 1. З даних рисунку видно, що обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
суб’єктів господарювання Житомирської області становить 4 % в загальному обсязі 
реалізованої продукції України в цілому. 

Як бачимо, обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ 
та акцизу у % до всієї реалізованої продукції найбільше становить у переробних 
підприємствах м. Житомира – 38,5 % та Житомирського району – 7,7 %. 
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Рис. 1. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів 

господарювання Житомирської області в структурі Україні в цілому  
 

Реальність даних балансу може бути забезпечена лише ретельним перевіркою 
(інвентаризацією) всіх її статей. Тому рекомендується аудитору розпочати перевірку 
стану розрахунків з аналізу матеріалів інвентаризації. Інвентаризація платежів 
призначена для визначення фактичного залишку сум на рахунках. В акті результатів 
підрахунку запасів повинні бути вказані найменування пропорційних векселів, суми 
непогашеної та простроченої дебіторської заборгованості та непогашення 
заборгованості. У разі вищезазначених видів заборгованості до довідки про 
інвентаризацію слід додавати заяву із зазначенням суми боргу, за що і що було 
визначено, з якого часу та на підставі яких документів. 

Висновки. Проведений аналіз обсягу реалізованої продукції дає змогу 
стверджувати, що для покращення обліку розрахунків необхідно контролювати 
політику диверсифікації відносно покупців і замовників, тобто орієнтуватися на 
збільшення їх кількості для зменшення ризику несплати одним або кількома великими 
покупцями. Важливо також постійно контролювати стан розрахунків по простроченій 
заборгованості.  

Таким чином, вищевикладені пропозиції будуть сприяти вдосконаленню 
організації розрахунків та їх обліку, зниженню дебіторської заборгованості і зміцненню 
фінансового стану підприємств у сучасних умовах господарювання. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО  КОНТРОЛЮ  
ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Постановка проблеми. Необхідною умовою функціонування ефективної 
податкової системи є податковий контроль, який забезпечує зв’язок платників 
податків з органами державного управління, що наділені особливими податковими 
правами та повноваженнями. Податкові платежі як джерело наповнення дохідної 
частини бюджетної системи, регулюють формування централізованих грошових 
фондів, тому потребують контролю повноти і своєчасності сплати податків, 
подання звітності, правильності визначення бази оподаткування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та 
практичних проблем визначення сутності, змісту податкового контролю, а також 
механізму його реалізації в науковій літературі присвячено чимало робіт. Серед 
авторів, які присвятили свої праці таким питанням, можна назвати Ф. Ф. Бутинця, 
О. Д. Василика, П. М. Гарасима, Д. І. Дему, Л. М. Касьяненка, Л. А. Савченка, 
В.К. Савчука, П. Я. Хомина, Л. С. Шатковської, В.О. Шевчука та інших. Проте  
проблеми організації податкового контролю потребують додаткового дослідження. 

Метою дослідження є вивчення питань організації контролю податкових 
платежів підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Податковий контроль контролюючих 
органів – це система заходів, які вживаються та координуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику, з метою контролю правильності нарахування, повноти і 
своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань 
регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, 
патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи . 

Податковий контроль проводиться: 
 шляхом ведення обліку платників податків; 
 шляхом інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючих органів; 
 шляхом перевірок та звірок щодо дотримання законодавства; 
 шляхом моніторингу контрольованих операцій та опитування посадових, 

уповноважених осіб та/або працівників платника податків. 
Облік платників податків організовується для здійснення контролю за 

правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, фінансових 
санкцій, дотримання законодавства в сфері податків. 

Обліку та реєстрації підлягають всі платники податків. Взяття на облік 
юридичних осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати 
податків та зборів. 

Облік платників податків ведеться за податковими номерами. 
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Орган влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику, визначає: порядок обліку платників податків і зборів; перелік документів, 
які подаються для взяття на облік платників податків, а також порядок подання 
таких документів; форми заяв, свідоцтв та документів з питань реєстрації та обліку 
платників податків. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів – 

це система заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, яка 
необхідна для виконання покладених на них функції. 

Задля інформаційно-аналітичного забезпечення використовується 
інформація, яка надійшла: від платників податків та податкових агентів (податкові 
декларації, розрахунки тощо; документи з обліку показників, які пов'язані із 
визначенням об'єктів оподаткування, первинні документи, регістри обліку, 
фінансова звітність тощо); від органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та Національного банку України; від банків та фінансового-

кредитних установ; від органів влади інших держав, міжнародних організацій або 
нерезидентів; за наслідками податкового контролю; оприлюднена інформація. 

Контроль може проводитися шляхом камеральних, документальних 
(планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок. 

Аудит податкових платежів – важливий елемент господарської діяльності 
підприємства. Його мета полягає в раціоналізації обліку та оптимізації механізмів 
оподаткування для мінімізації ризиків нарахувань та сплати податкових платежів.  

Аудит податкових платежів можливо поділити на декілька етапів:  
1.Вивчення системи оподаткування підприємства. Цей етап полягає 

виконання аудитором таких дій:  
 аналіз елементів системи оподаткування підприємства; 
 вивчення чинників, які впливають на податкові платежі;  
 правова експертиза системи господарських взаємовідносин;  
 оцінка документообороту та аналіз розподілу повноважень персоналу, 

відповідального за нарахування і сплату податків;  
 розрахунок податкових платежів підприємства для уточнення 

правильності сум їх нарахування. 
2.Планування аудиту податкових платежів. Аудитор розробляє план та 

програму аудиту податкових платежів, обговорює з керівником підприємства 
організаційні деталі перевірки та строки надання аудиторського звіту. 

3.Перевірка правильності нарахування та сплати податків і зборів - 

підтвердження правильності нарахування та сплати податків і зборів. Аудитор 
вивчає податковий документообіг на підприємстві, встановлює послідовність 
здійснення документальних операцій. Особлива увага приділяється контролю 
дотримання підприємством податкового законодавства  

4.Узагальнення результатів аудиту - складання звіту, який відповідає 
аудиторському завданню, розробка рекомендацій для замовника з питань 
оподаткування. 

Висновки. Проведені дослідження дозволили обгрунтувати роль 
податкового аудиту в діяльності суб’єктів контролю. Подальші дослідження 
повинні бути спрямовані на розробку та впровадження єдиних методичних заходів 
податкового контролю та системи показників по окремих видах діяльності. 
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СУБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

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

Постановка проблеми. Одним із основних факторів, що впливають на 
ефективну діяльність та конкурентоспроможність підприємства, є витрати на 
оплату праці. Для підприємства-роботодавця заробітна плата його працівників є 
однією з найважливіших статей витрат. Теоретичний та практичний аспекти 
питання аудиту розрахунків з оплати праці є актуальними, оскільки заробітна плата 
– це одна з найскладніших економічних категорій. Крім того, оплата праці є одним 
із чинників ефективності діяльності підприємства, оскільки розмір нарахованої 
заробітної плати, своєчасність і повнота розрахунків із працівниками впливає на 
якість праці найманих працівників та суму витрат підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження актуальних питань 
щодо аудиту розрахунків з оплати праці висвітлено в працях відомих фахівців, а 
саме: Ф. Ф. Бутинець, М. Д. Ведерніков, Ю. А. Верига, Я. Д. Крупка, 
З. В. Гуцайлюк, О. В. Додонов, З. В. Задорожний, Т. А. Костишина, Т. Г. Мельник, 
М. С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, П. Я. Хомин, Н. В. Шульга та ін. 

Метою статті є ідентифікація суб’єктів внутрішнього аудиту розрахунків з 
оплати праці на підприємства та визначення їх завдань.  

Викладення основного матеріалу. Внутрішній аудит – одна із функцій 
управління господарською діяльністю підприємства. Одним із його вирішальних 
завдань є надання інформації про діяльність підприємства для прийняття 
ефективних управлінських рішень, що можливе лише за раціональної його 
організації. Організовуючи систему внутрішнього контролю або аудиту на 
підприємстві, необхідно дотримуватися системного підходу, що забезпечує його 
найбільшу результативність та, в свою чергу, визначає раціональність контрольної 
діяльності. 

Зовнішній та внутрішній аудит є одними із методів управління 
господарською діяльністю підприємства. Їх вирішальне завдання полягає в тому, 
щоб надати вичерпну інформацію про діяльність підприємства задля прийняття 
ефективних управлінських рішень. Але практика свідчить, що успіх у цій нелегкій 
справі можливий лише за раціональної організації аудиту. Таким чином, 
приступаючи до реорганізації системи внутрішнього контролю або аудиту на 
підприємстві, необхідно дотримуватись системного підходу, що забезпечить його 
найбільшу результативність та раціональність контролюючих процедур. 

На жаль, не завжди власники та керівники з початком роботи підприємства 
розуміють, що ефективна організація внутрішнього аудиту є неодмінною умовою 
на шляху вдосконалення управління підприємством, підвищення його 
прибутковості: безконтрольність завжди призводить до появи зловживань. Адже 
саме постійний контроль за всіма ділянками виробничої діяльності забезпечує 
високий рівень виконання завдань, чіткий порядок ведення бізнесу.  

Таким чином, правильна організація внутрішнього аудиту на підприємстві 
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забезпечить керівництво та власників достовірною інформацією про стан справ і на 
основі цього визначить перспективи його подальшої діяльності. 

Перше, що необхідно для становлення і подальшого вдосконалення 
внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, для правильного делегування 
обов’язків та відповідальності кожного спеціаліста, – це визначення суб’єктів 
аудиту, тобто кола осіб, яким надається право проведення внутрішньої аудиторської 
перевірки на підприємстві.  

Суб’єктами внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці виступають:  
а) керівник, власник або підпорядкований йому орган – на них покладено 

обов’язок організувати контрольну діяльність на підприємстві;  
б) працівники підприємства, які підпорядковані керівнику підприємства; 

підрозділи апарату. 
Як бачимо, на управлінський персонал та бухгалтерів покладено завдання 

виконувати попередній, поточний та наступний контроль. Це відповідно 
зафіксовано в їх посадових інструкціях. Суб’єкти ведення бухгалтерського обліку 
виконують наступні контрольні процедури відносно нарахування оплати праці в 
первинних документах, регістрах обліку та в регламентованих і управлінських 
звітах:  

– перевірку дотримання чинного законодавства, норм колективного 
договору та соціального пакету стосовно облікового відображення виплат 
працівникам;  

– встановлення правильності розрахунку величини соціальних гарантій, які 
залежать від продуктивності праці співробітників;  

– забезпечення єдиних методологічних засад облікового відображення 
виплат працівникам та формування й подання фінансової, податкової, статистичної 
та управлінської звітності щодо даного об’єкту облікового відображення звітності. 

Бухгалтер здійснює перевірку законності виплат працівникам як відповідно 
до поданих документів, чинного законодавства, так і в межах затвердженого рівня 
виплат у колективному договорі. 

Висновки. Грамотна організація внутрішнього аудиту розрахунків з оплати 
праці підвищує достовірність бухгалтерської фінансової звітності і дає змогу 
уникнути порушень і розбіжностей під час проведення аудиту. 

Організація аудиту та обліку оплати праці є дуже відповідальною ділянкою 
в процесі господарювання, яка впливає на результативність праці робітників, 
витрати підприємства та його дохід. Проблему аудиту необхідно розглядати не 
лише на рівні підприємства, але й вирішувати на державному рівні, шляхом 
прийняття відповідних нормативних актів, враховуючи галузеві особливості, 
територіальне місце розташування суб’єкта господарювання та специфіку 
напрямків його діяльності. Тому процес удосконалення організації аудиту та обліку 
оплати праці на підприємстві має здійснюватися вчасно і на системній постійній 
основі. 

 

Список використаних джерел 

1. Сусіденко Ю. В. Напрями покращення методики внутрішнього аудиту 
витрат на оплату праці підприємства. Проблеми інноваційно-інвестиційного 
розвитку. 2019. № 19. С. 17 – 28. 



30 

 

С.В. Максимов, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРОГВАНОСТІ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

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

Постановка проблеми. Багаторічний досвід соціально-економічного 
розвитку розвинутих країн переконливо довів неможливість успішного 
функціонування підприємства без правильної організації управління дебіторською 
заборгованістю. Дебіторська заборгованість здатна активно впливати на об'єм і 
структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу коштів. Різке 
збільшення дебіторської заборгованості і її частки в поточних активах може 
свідчити про необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців або про 
збільшення обсягу продажів, або неплатоспроможність і банкрутство частини 
покупців. З іншого боку, підприємство може скоротити відвантаження продукції, 
тоді рахунки дебіторів зменшаться [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням аналізу дебіторської  
заборгованості займались таки автори, як Л.А. Лахтіонова, П.Ю. Буряк, Н.М. Дєєва, 
Є.В. Мних, Г.Г. Кірейцев, К.В. Ізмайлова, Р.А. Слав'юк та ін.  

Метою статті є проведення факторного аналізу дебіторської заборгованості 
лісогосподарських підприємств. 

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

Факторний аналіз – важливий етап аналізу дебіторської заборгованості, 
спрямований на кількісну оцінку впливу різноманітних чинників на рівень 
дебіторської заборгованості. В його основі лежить використання методичного 
прийому, який дозволить виділити вплив кожного чинника на зміну 
результативного показника. 

У залежності від виду аналітичної моделі факторний аналіз виконується 
різними методами. Виконаємо факторний аналіз впливу дебіторської заборгованості 
на чистий прибуток. Проведемо факторний аналіз дебіторської заборгованості 
(табл. 1). 

Механізм розрахунку: 
1. Р0б.а0 = (ЧП0 /Дз0)*100% = (959/660)*100 % = 145,30 величина 

рентабельності дебіторської заборгованості у базисному році; 
Р0б.а ум = (ЧП0 / Дз1)*100% = (959/916)*100 % = 104,69 умовна величина 

рентабельності дебіторської заборгованості; 
Р0б.а1 = (ЧП1 / Дз1)*100% = (857/916)*100 % = 93,55 величина рентабельності 

дебіторської заборгованості у звітному році. 
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Таблиця 1 

Дані для проведення факторного аналізу рентабельності дебіторської 
заборгованості ДП «Коростишівське лісове господарство» 

Показники  Базисний рік (2017 р.) Звітний рік (2018 р.) 
Чистий прибуток, тис. грн. 959 857 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги, тис. грн. 660 916 

 

2. Розрахунок міри впливу факторів: 
Зміна рентабельності дебіторської заборгованості за рахунок зміни чистого 

прибутку: 

 РДз ЧП = РДз1 - РДз ум = 93,55-104,69 = -11,14 

Зміна рентабельності дебіторської заборгованості за рахунок зміни суми 
дебіторської заборгованості: 

 РДз Об.а = РДз ум – РДз0 = 104,69-145,30 = -40,61 

Загальна зміна рентабельності дебіторської заборгованості становить: 

 РДз =  РДз1 -  РДз0 = 93,55-145,30 = -51,75 

3. Визначення балансового зв’язку: 

 РДз =  РДз ЧП +  РДзОб.а  

-51,75 = -11,14-40,61 

-51,75 = -51,75 

Таким чином, можна зробити наступний висновок: рентабельність 
дебіторської заборгованості в ДП «Коростишівське лісове господарство» у 2018 р. 
зменшилась на 51,75 % порівнюючи 2017 рік, це відбулося за рахунок: 

1) збільшення суми чистого прибутку на 256 тис. грн. призвело до 
зменшення рентабельності на 11,14; 

2) зменшення суми дебіторської заборгованості 102 на тис. грн. призвело до 
зменшення рентабельності на 40,61. 

Висновки. Отже, організація аналізу дебіторської заборгованості на 
підприємстві має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, 
прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за борговими правами 
(з дебіторами). Керівнику підприємства, з метою отримання повної та оперативної 
інформації щодо різних видів дебіторської заборгованості, які складають значну 
частку в структурі оборотних коштів, доцільно забезпечити організацію цієї ділянки 
аналізу із залученням відповідних фахівців.  
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Постановка проблеми. На сьогодні питання децентралізації бюджетної 
системи України мають велике значення, оскільки фінансова децентралізація є 
однією з найважливіших умов незалежності та прибутковості місцевих органів 
влади. Але сьогодні в українському селі є велика проблема з бюджетом розвитку як 
таким. Бюджети розвитку не створюються в сільських громадах на 500 осіб; з 
населенням 500-1000 чоловік, бюджет на розвиток охоплює 11% цих сільських 
громад. У селах з чисельністю населення понад 5000 це близько 66%. І це доказ 
того, що є бюджети на саморозвиток. Крім того, у громаді 500-1000 осіб бюджет 
розвитку становить близько 2,5% від загального бюджету територіального 
утворення, а в громаді понад 5000 осіб - 27%. Як бачимо, в самому бюджеті 
розвитку необхідно провести адміністративно-територіальну реформу, яка 
забезпечить консолідацію територіальних громад і, відповідно, місцевих бюджетів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивченню теоретичних аспектів 
розвитку місцевих бюджетів як фінансової основи існування територіальних громад 
присвячена робота багатьох українських та зарубіжних вчених, зокрема: В. 
Андрущенка, В. Базилевича, С. Буковинського, А. Буряченка, О. Василика, О. 
Кириленко, О. Ковалюка, В. Кравченка, М. Кульчицького, І. Луніної, В. Лєбєдєва, 
С. Михайленко, В. Опаріна, Ю. Пасічника, Д. Полозенка, О.Тимченко та ін.  

Метою статті є обґрунтування складу та структури доходів місцевих 
бюджетів України. 

Викладення основного матеріалу. Метою реформи місцевого 
самоврядування та інтеграції територіальних громад є забезпечення ефективної 
спроможності місцевого самоврядування за рахунок власних ресурсів вирішувати 
проблеми місцевого значення на благо жителів громади. 

Водночас слід зазначити особливості бюджетування об’єднаних 
територіальних громад. По-перше, бюджети ОТГ підтримують міжбюджетні 
відносини з державним бюджетом. Це означає, що Законом про державний бюджет 
на плановий рік цей бюджет затверджує обсяг міжбюджетних трансфертів. Це 
основна субсидія, субсидія на освіту, медична субсидія, інші субсидії та дотації, 
якщо є підстави для надання та отримання відповідних міждержавних трансфертів. 

Реформа децентралізації розпочалася в 2014 році і зараз на п'ятому році, що 
має позитивні наслідки на той час. У 2016 році бюджети ОТГ були перераховані з 
державного бюджету на 3,5 млрд грн. Міждержавні трансферти, 9,6 млрд грн 
передбачені на 2017 рік. Варто зазначити, що бюджети об’єднаних громад не 
отримують міжбюджетних трансфертів. 

По-друге, 60% податку на доходи фізичних осіб припадає на бюджети ОТГ, 
за винятком доходів, які отримували бюджети до вступу до них. Раніше цей 
податок був зафіксований у районному бюджеті.  

По-третє, видатки, що передаються державою на її виконання, такі як 
витрати на утримання бюджетних установ - освіти, культури, охорони здоров'я, 
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фізичної культури та спорту, будуть фінансуватися за рахунок коштів бюджетів 
ОТГ, соціального захисту та соціального забезпечення. 

Доходи місцевих бюджетів формуються  за  рахунок власних, визначених 
законом, джерел та закріплених у встановленому порядку загальнодержавних 
податків, зборів та інших обов’язкових платежів [1]. 

Розглянемо, склад та структуру доходів місцевих бюджетів України в 
табл. 1. 

Таблиця 1 

Склад та структура доходів місцевих бюджетів України 

Вид доходів 

Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

млрд. 
грн. % 

млрд. 
грн. % 

млрд. 
грн. % 

млрд. 
грн. % 

млрд. 
грн. % 

Податкові 
надходження 

75,3 34,3 98,2 33,4 146,9 40,1 201,0 40,0 211,3 39,1 

Неподаткові 
надходження 

12,3 5,6 20,1 6,8 21,7 5,9 26,0 5,2 18,2 3,3 

Доходи від 
операцій з 
капіталом 

1,5 0,7 2,1 0,7 2,0 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 

Офіційні 
трансферти 

130,6 59,4 174,0 59,1 195,4 53,4 272,9 54,3 308,9 57,1 

Всього 219,7 100,0 294,4 100,0 366,0 100,0 502,4 100,0 540,9 100,0 

 

Питома вага податкових надходжень коливається від 34,3% у 2004 році до 
40,1% у  2016 році. Але найбільшу питому вагу становлять офіційні трансферти 
59,4% у 2014 р. Наступним етапом аналізу є дослідження неподаткових 
надходжень, які займали  третє місце у структурі доходів місцевих  бюджетів. У 
2014 р. питома вага цієї групи доходів становила 5,6%. у 2015 р. вона зросла до 
6,8%. У 2018 році зменшилася до 3,3%. 

Критерієм ефективності функціонування бюджетноподаткового механізму є 
досягнення раціонального балансу між власними коштами місцевих бюджетів і 
трансфертами, що надаються з державного бюджету. Тобто частка офіційних 
трансфертів у доходах місцевих бюджетів України є високою в умовах 
децентралізації, яка передбачає забезпечення фінансової незалежності органів 
місцевого самоврядування. 

Висновки. Отже, в ідеалі 90-95% усіх місцевих проблем мають 
вирішуватися на рівні територіальної громади, але сьогодні нічого не можна вчасно 
та якісно реалізувати з однієї причини: в нашій країні більша частина ресурсів 
накопичується у державному бюджеті, що вказує на високу залежність ресурсів 
місцевого самоврядування від державних коштів та їх низьку самостійність.  
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Постановка проблеми. Головною метою створення та подальшої діяльності 
будь-якого господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми 
власності, є отримання кінцевого фінансового результату, як одного з 
найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати 
господарської діяльності та надає комплексної оцінки ефективності цієї діяльності. 

Ефективна діяльність автотранспортного підприємства неможлива без 
контролю за всіма напрямами його діяльності. Одним із важливих аспектів 
діяльності підприємства є отримання доходів від реалізації послуг. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням проблем 
контролю доходів займалася низка вітчизняних вчених, зокрема: М. Білуха, Б. 
Валуєв, С. Голов, В. Дерій, М.М. Коцупатрий, Б.Ф. Усач, Д.І. Шеленко, Ю.С. 
Погорелов, та ін. 

Метою статті є дослідження системи контролю за доходами від реалізації 
послуг автотранспортного підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Внутрішньогосподарський контроль, в 
ринкових умовах господарювання, є науково обґрунтованою системою активного 
спостереження, перевірки та впливу на результати діяльності суб’єкта 
господарювання. На думку Шеленко Д.І. внутрішньогосподарський контроль має на 
меті отримання повної та правдивої інформації про фінансово-господарський стан 
підприємства, забезпечення виконання працівниками фірми обов’язків, відповідно 
до посадових інструкцій, а також подолання негативних соціально-економічних 
результатів функціонування підприємства, допущених з різних причин під час його 
діяльності [2].  

В своїх дослідженнях Усач Б.Ф. вважає, що внутрішньогосподарський 
контроль – контроль, що здійснюється власниками, бухгалтерськими, фінансовими 
та іншими функціональними службами підприємств [1].  

Основними завдання операцій з обліку доходів на підприємстві є: контроль 
за дотриманням чинного законодавства щодо обліку та відображення інформації 
про доходи у фінансовій звітності; перевірка правильності розподілу доходів за 
класифікаційними групами; перевірка правильності визнання та оцінки доходів;  
перевірка правильності формування прибутку у звітному періоді; встановлення 
достовірності даних у первинних документах і на рахунках бухгалтерського обліку 
за операціями з формування доходів тощо.  

Схематично організаційно-інформаційну модель контролю доходів від 
реалізації послуг в автотранспортному підприємстві представлено рис. 1. 

Перевірка доходів від реалізації послуг – найбільш відповідальна ділянка 
контрольно-ревізійної роботи, тому що у даних об’єктах контролю органічно 
синтезовано усі аспекти здійснення виробничої та фінансово-господарської 
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діяльності. Необхідно відмітити, шо, результати здійснення контролю доходів від 
реалізації послуг необхідні, перш-за-все, для власників підприємств, які потребують 
наявності об’єктивної, достовірної та правдивої інформації про діяльність, яка має 
особливе значення і є цінною при розробці та впровадженні стратегії розвитку 
суб’єктів господарювання в майбутньому. 

 

Рис. 1. Організаційно-інформаційна модель внутрішнього контролю доходів від 
реалізації послуг 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що внутрішньогосподарський контроль доходів від реалізації послуг 
необхідний для забезпечення достовірної оцінки доходів підприємства та 
покликаний створити умови для внесення необхідних коригувань до запланованих 
показників розвитку як окремих підрозділів, так і всього підприємства в цілому. 
Виходячи з цього, контроль є одним з головних інструментів розробки і прийняття 
управлінських рішень, що в  свою чергу і забезпечить нормальне функціонування 
підприємства і досягнення поставлених ним цілей. 
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дослідження достовірності первинних даних про факти господарського життя, 
повноти і своєчасності їх відображення в обліку, правильності ведення обліку 
відповідно до вимог бухгалтерських стандартів і законодавства 

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

б’
єк

т 
С

уб
’є

кт
 – керівництво підприємства;  

– відділ бухгалтері;  
– ремонтний відділ. 

– чинне законодавство;  
– облікова політика;  
– первині документи (договір про надання послуг, акти виконаних робіт, виписка 
банку, рахунок-фактура тощо)  
– регістри бухгалтерського обліку (Головна книга, журнал 6 «Облік доходів і 
результатів діяльності»);  
– форма 1 «Звіт про фінансовий стан», форма 2 «Звіт про сукупний дохід». 
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(Представлено к.е.н, проф. Суліменко Л.А.) 
 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що розвиток банківської 
системи в Україні характеризується певними кризовими процесами, які вимагають 
вдосконалення та розробки нових підходів до системи управління банком, метою 
яких є реалізація стратегії розвитку банківської діяльності. Тому особливої 
актуальності набуває проблема формування та використання фінансових 
результатів та переваг банку на ринку банківських послуг. В умовах недостатності 
вільних коштів на світових ринках більшість фінансових установ світу відмовляють 
українським банкам у кредитуванні. Тому на сьогодні проблема ефективного 
управління прибутком для банків досить актуальна. Отримання прибутку та 
забезпечення рентабельної діяльності – необхідний чинник існування будь-якого 
суб’єкта підприємництва. У цьому зацікавлені всі учасники економічного процесу.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку 
питань підвищення прибутковості банків зробили вітчизняні вчених-економісти 
Андрущенко В., Білорус О., Будкіна В., Климова В. та ін.  

Метою статті є дослідження шляхів підвищення прибутковості банківських 
установах  

Викладення основного матеріалу. Реалії сьогодення свідчать, що 
банківська система нашої держави  є основою фінансової системи та здійснює 

особливий впливу на розвиток вітчизняної економіки. Необхідно відмітити, що 
стабільний розвиток банківської системи має безпосередній вплив на соціально-

економічне зростання України. Фінансовий результат  діяльності банківських 
установ залежить безпосередньо від прибутковості здійснення діяльності 
комерційним банком. Крім того, слід зауважити, що з огляду на сьогоднішній день 
в умовах кризового середовища орієнтація на стабільність видається 
найвиваженішою політикою, а тому вважаємо надзвичайно необхідним розглядати 
всі можливі шляхи для збільшення прибутковості банків. Управління процесами 
прибутковості в кризових умовах бачимо у відповідності до розробленої схеми 
(рис. 1). 

Розглянувши вплив фінансової кризи на результати діяльності вітчизняних 
комерційних банків, визначено, що окремі вітчизняні комерційні банки здатні 
зберігати позитивні результати діяльності в умовах фінансової кризи. З огляду на це 
запропонована загальна система організаційних заходів, що може сприяти 
покращенню становища інших банків. 

З метою підвищення прибутковості банківської установи доцільно 
застосовувати певні заходи:  

 зміна в структури доходних активів у загальній структурі активах, що не 
задіяні в операційній діяльності банківської установи;  

 реструктуризація проблемних кредитів шляхом укладення мирових угод 
або їх продаж колекторським фірмам тощо;  
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 використання дешевих ресурсів у складі материнських компаній;  
 відновлення довіри населення; 
 ефективніше розміщення коштів банківської установи з метою покращення 

її  фінансової стійкості;  
 фінансове планування діяльності банківської установи; 
 формування страхових резервів і резервних фондів.  

 
Рис. 1 Схема загальних організаційних заходів щодо підвищення прибутковості 

банків 

Джерело: узагальнено автором на основі [1] 

Висновки. Значимість сформованого банківського прибутку виявляться в 
можливості забезпечення його ефективного функціонування та стабільності, як 
комерційної установи. У сучасних умовах діяльності неможливо виробити 
універсальну політику розподілу прибутку, тому основою механізму розподілу 
прибутку конкретного комерційного банку є забезпечення аналізу та врахування 
окремих факторів, що пов'язують цей процес з поточною та майбутньою його 
діяльністю. 

Список використаної літератури:  
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(Представлено д.е.н., проф. Малюга Н.М.) 
 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що оплата праці 
виступає одним з найважливіших об’єктів бухгалтерського обліку будь-

підприємства і багато в чому визначає собівартість готової продукції, що ним 
виробляється.  

Одним із важелів управління розрахунками з оплати праці будь-якого 
підприємства, є облікова політика. Саме тому актуальним питанням є 
обґрунтування підходу до формування облікової політики в частині розрахунків з 
оплати праці, висвітлення її елементів, що відповідатиме вимогам міжнародних і 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інтересам 
працівників підприємства водночас.  

Метою дослідження є розкриття основ формування облікової політики 
щодо розрахунків з  оплати праці на підприємстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.. Питання формування облікової 
політики підприємства знайшли відображення в працях українських вчених:  
Т.В. Барановської, М.Т. Білухи, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, М.С. Пушкара та 
ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» уведено 
термін «облікова політика» як сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання й подання фінансової звітності. 
Водночас, відповідно до МСБО 8: облікова політика – конкретні принципи, основи, 
домовленості, правила, та практика, застосовані суб’єктом господарювання при 
складанні й поданні фінансової звітності. 

Бухгалтерський облік оплати праці в свою чергу повинен забезпечити: точне 
і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг затрат праці; відображення 
обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу кожним працівником за галузями і 
підприємством в цілому; правильне нарахування заробітної плати кожному 
працівникові відповідно до діючих положень; контроль за використанням фонду 
оплати праці; дотримання порядку розподілу оплати праці за об’єктами 
бухгалтерського обліку; повний і своєчасний розрахунок з працівниками щодо 
оплати праці; своєчасне складання і подання звітності щодо оплати праці [8]. 

Оскільки облік розрахунків з оплати праці є однією з складних ділянок 
обліку, то для забезпечення виконання завдань з раціональної організації обліку 
важлива роль належить продуманій обліковій політиці. Основні положення з обліку 
праці та її оплати, що наводяться в наказі про облікову політику представлено на 
рис. 1. 

Запропоновані елементи облікової політики в частині розрахунків з оплати 
праці дадуть змогу сформувати передумови для ефективної організації та методики 



39 

 

ведення бухгалтерського обліку оплати праці з метою надання повної та своєчасної 
облікової інформації для потреб управління. 

 

 
Рис. 1. Основні положення з обліку праці та її оплати, що наводяться в наказі 

про облікову політику 

Документальне оформлення облікової політики підприємства здійснюється 
у розпорядчому документі про облікову політику підприємства, який є основним 
внутрішнім документом, що регулює організацію облікового процесу на 
підприємстві загалом та в розрізі його складових, зокрема в частині розрахунків з 
оплати праці [7]. 

Висновки. Отже, основними питаннями, що підлягають відображенню в 
наказі про облікову політику в частині розрахунків з оплати праці на підприємстві 
є: визначення системи та форми оплати праці; встановлення системи нормування 
праці; порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку розрахунків з 
оплати праці на підприємстві.  

Список використаної літератури: 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

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

Постановка проблеми. Дохід підприємства - один з найважливіших 
інструментів діяльності суб'єкта господарювання, оскільки його правильне 
створення та використання залежить від довгострокових можливостей розвитку 
компанії. У сучасних умовах науково-технічного розвитку та комп’ютеризації 
суспільства, що використовується в умовах ринкової економіки, зростає роль 
документального процесу в сфері надання інформації керівництву на всіх рівнях. 
Однак вивчення документації є незавершеним, оскільки його рідко розглядають з 
точки зору засобів обліку, зокрема доходів підприємства.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значна увага приділялась 
дослідженням проблем документування доходів в їх роботі такими національними 
вченими, як М.Т. Белуха, Ф.Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, М. В. Дубініна, М. В. 
Кужельний, І.П. Приходько, П. Т. Саблук, В.К. Савчук, Н. М. Ткаченко та інші.  

Метою статті є обґрунтування первинних документів, на підставі яких 
відображаються доходи підприємства від операційної, фінансової та інвестиційної 
діяльності. 

Викладення основного матеріалу. Документація - це перший етап 
фінансового обліку, його надійність та повнота залежать від усіх інших етапів 
облікового процесу та ефективності управлінських рішень на підприємстві. Це 
означає, що документація є способом базової реєстрації об’єктів обліку. 
Господарські операції реєструються в бухгалтерському обліку за допомогою методу 
безперервної та безперервної документації. 

Основні вимоги до підготовки бухгалтерських документів викладені в 
Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та в Положенні 
про документацію щодо бухгалтерської документації. Відповідно до регламенту, всі 
основні документи, бухгалтерська документація та бухгалтерські звіти повинні бути 
українською мовою. Документи, складені іноземною мовою, які є основою для 
бухгалтерських записів, повинні бути перекладені національною мовою. 

Документальне оформлення облікової політики підприємств реалізується у 
форматі Наказу про облікову політику, який є своєрідним внутрішнім регламентом, 
що регулює організацію облікового процесу підприємства. Наказ розробляється 
головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства.  

Підставою для врегулювання господарських операцій є основні документи, 
складені під час здійснення господарської операції, і якщо це неможливо після її 
завершення. Тому основними документами є документи, створені у письмовій чи 
електронній формі, які реєструють та підтверджують господарські операції, 
включаючи накази та адміністративні (дозволені (власники)) на їх здійснення. 

Перелік первинних документів, на підставі яких відображаються доходи 
підприємства від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, наведений в 
табл. 1. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiD7oTAiYLoAhUmyaYKHRthBM4QFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ej.kherson.ua%2Fjournal%2Feconomic_10%2F92.pdf&usg=AOvVaw2pBD6jARVBDCj7HesOcxWH
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Таблиця 1  
Відображення доходів підприємства в первинних документах 

№ з/п Вид доходу Первинний документ 

1. Дохід від 
реалізації 
готової 

продукції 

Прибутковий касовий ордер, Виписка банку, Рахунок-

фактура, Товарно-транспортна накладна, Накладна на 
відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, Розрахунок 

(довідка) бухгалтерії 
2. Інші 

операційні 
доходи 

Прибутковий касовий ордер, Виписка банку, Рахунок- 

фактура, Товарно-транспортна накладна, Накладна на відпуск  
(внутрішнє переміщення) матеріалів, договір оренди, Акт 

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 
засобів, Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних 

цінностей, Розрахунок (довідка) бухгалтерії 
3. Дохід від 

участі в 
капіталі 

Розрахунок (довідка) бухгалтерії, Виписка банку 

4. Інші фінансові 
доходи 

Прибутковий касовий ордер, Виписка банку, Рахунок-

фактура, Товарно-транспортна накладна, Накладна на 
відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, Акт 

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 
засобів 

5. Інші доходи Прибутковий касовий ордер, Виписка банку, Рахунок-

фактура, Товарно-транспортна накладна, Накладна на 
відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, договір 

оренди, Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів, Договори та контракти із 

постачальниками і фінансово-кредитними установами 

На підставі первинних документів дані про доходи підприємства 
відображаються в облікових регістрах, які потім використовуються для заповнення 
Головної книги та фінансової звітності. Тобто для визначення фінансового 
результату та заповнення фінансової звітності необхідним є використання 
інформації не лише з первинних документів, а й зведеної інформації з облікових 
регістрів та Головної книги.  

Висновки. Отже, для врегулювання господарських операцій є основні 
документи, складені під час здійснення господарської операції, і якщо це 
неможливо після її завершення. Залежно від каналів та методів продажу та видів 
продукції для проектування використовуйте різні основні документи. Відпуск 
матеріальних цінностей здійснюється за рахунками-фактурами, товарно-

транспортними накладними, податковими накладними. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. Виробничі запаси є частиною безперервного потоку 
господарських операцій, які характеризуються не тільки обсягом і структурою, але 
й ліквідністю. Виробничі запаси це оборотні активи, а активи це те, що приносить 
користь підприємству. З іншого боку виробничі запаси це кошти, які б могли бути 
використані на інші потреби. Отже, виробничі запаси є багатогранною категорією, 
тому від якості та змісту інформації, яка формується в процесі ведення їх обліку 
залежать показники діяльності підприємства та рівень ефективності їх 
використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх наукових 
розробок і публікацій показав, що особливості обліку виробничих запасів є 
предметом ретельного дослідження багатьох вчених. Серед них слід назвати таких, 
як, зокрема, Бутинець Ф.Ф., Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., 
Безруких П.С., Домбровська Н.Р., Бондар М.І., Лега О.В., Ловінська Л.Г., Малюга 
Н.М., Мельник Н.Б., Михалевич С.Г., Плахтій Т.Ф., Посилаєва К.І., Пушкар М.С., 
Сопко В.В., Хом’як Р.Л., Степаненко О.І., Чабанюк О.А. та інші.  

Метою статті є обґрунтування документального оформлення руху 

виробничих запасів на підприємстві. 
Викладення основного матеріалу. Раціональна систематизація 

документообігу суттєво впливає на своєчасність, достовірність та обґрунтованість 
управлінських рішень, які приймаються на підставі документів, що є його основою. 

Під час розроблення плану організації документування господарських 
операцій перш за все слід скласти перелік операцій, які належить документувати на 
цьому підприємстві, потім варто визначити те, якими документами буде 
оформлюватися кожен вид операції, кількість примірників кожного документа та 
їхнє призначення, а також порядок складання кожного документа. Велике значення 
при цьому має правильно спланований документообіг, тобто рух документів в 
обліковому процесі з моменту їхнього створення до передачі в архів. Рух вхідних 
документів у промисловому підприємстві є не хаотичним, а заздалегідь 
скоординованим процесом пересування документів від однієї відповідальної особи 
до іншої згідно з розробленим та затвердженим на підприємстві графіком 
документообігу.  

Саме за умови дотримання всіх зазначених етапів заздалегідь 
попереджається втрата інформації про господарські операції. Особливо це 
стосується промислових підприємств, що мають велику виробничу потужність та 
значні матеріальні потреби виробництва, адже вони стикаються з проблемою 
несвоєчасного відображення поставок товарно-матеріальних цінностей, втратою та 
псуванням документів, періодичною зміною персоналу тощо. 

https://studopedia.com.ua/1_121501_dokumentalne-oformlennya-ruhu-virobnichih-zapasiv.html
https://studopedia.com.ua/1_121501_dokumentalne-oformlennya-ruhu-virobnichih-zapasiv.html
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Господарські операції які відображають рух виробничих запасів у 
бухгалтерському обліку знайшли своє підтвердження в системі документування.  

Документування – це спосіб первинного спостереження і відображення 
господарських операцій у первинних бухгалтерських документах.  

Первинні бухгалтерські документи повинні містити наступні обов’язкові 
реквізити, до яких відноситься: назва документа (форми);  дата складання; назва 
підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської 
операції, одиниця виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за 
здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис 
або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 
господарської операції. 

Первинний облік виробничих запасів є досить трудомістким процесом. 
Відповідно до наказу Мінстату України «Про затвердження типових форм 
первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів», облік сировини 
та матеріалів відображається в первинних документах затверджених типових форм: 
М-1 «Журнал обліку вантажів, що надійшли»; М-2а «Акт списання бланків 
довіреностей»; М-3 «Журнал реєстрації довіреностей»; М-4 «Прибутковий ордер»; 
М-7 «Акт про приймання матеріалів»; М-8 «Лімітно-забірна картка»; М-9 «Лімітно-

забірна картка»; М-10 «Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів»; М-

11 «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів»; М-12 

«Картка складського обліку матеріалів»; М-13 «Реєстр приймання - здачі 
документів»; М-14 «Відомість обліку залишків матеріалів на складі»; М-15 «Акт 
про приймання устаткування»; М15а «Акт приймання - передачі устаткування до 
монтажу»; М-16 41 «Матеріальний ярлик»; М-17 «Акт  про виявлені дефекти 
устаткування»; М-18 «Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку 
матеріалів від установлених норм запасу»; М-19 «Матеріальний звіт»; М-21 

«Інвентаризаційний опис»; М-23 «Акт  про витрату давальницьких матеріалів»; М-

26 «Картка обліку устаткування для установлення»; М-28 «Лімітно-забірна картка»; 
М-28а «Лімітно-забірна картка» 

Висновки. Недоліки первинного обліку виробничих запасів найчастіше 
проявляються при інвентаризації, звірці даних складського обліку, коли 
з’ясовуються нестачі й розбіжності за рахунок пересортування деяких матеріалів, а 
також помилок у первинних й зведених документах, що характеризують рух 
виробничих запасів. Водночас при правильній організації документування та 
складського обліку вищевказаних активів можливо досягти зменшення 
матеріальних втрат. 
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УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА 
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(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
 

Постановка проблеми. Сільське господарство є надзвичайно важливою 
складовою економіки України. В ринкових умовах господарювання та в умовах 
зростаючої конкуренції постає проблема пошуку нових методів управління для 
забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Це вимагає 
розробки шляхів управління виробничими запасами підприємств даної галузі.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок в розробку 
проблеи обліку виробничих запасів і їх використання внесли провідні вчені-
економісти: Данілочкіна О.В., Заблоцька О.М., Линник В.Г., Палій В.Ф. та ін. 

Метою статті є дослідження системи управління виробничими запасами на 
підприємствах сільського господарства. 

Викладення основного матеріалу. Запаси є найбільш важливою і значною 
частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та 
домінуючі позиції у структурі витрат підприємств; при визначенні результатів 
господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його 
фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть 
бути перетворені на грошові кошти протягом року або операційного циклу..  

Реалії сьогодення свідчать, що ефективність функціонування та розвиток 
підприємства прямо залежать від того, наскільки раціонально підприємство 
розпоряджається своїми фінансовими ресурсами та виробничими запасами. Саме 
тому одним із головних завдань керівників підприємства є розробка та здійснення 
ефективної системи управління виробними запасами, підприємств сільського 
господарства. 

Управління виробничими запасами є трудомістким і складним процесом. 
Модель управління виробничими запасами підприємств сільського господарства 
представлено на рис. 1. 

Метою управління виробничими запасами на підприємствах сільського 
господарства є забезпечення безперебійного процесу виробництва та реалізації 
продукції за дотриманням оптимального запасу матеріальних цінностей. Виходячи 
з мети управління виробничими запасами перед бухгалтерською службою 
сільськогосподарського підприємства ставляться наступні завдання: 

1) провести аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у минулому 
періоді. Тобто слід розглянути показники загальної суми запасів, їх динаміки, 
питому вагу в обсязі оборотних активів, вивчити структуру запасів у розрізі 
основних груп, виявити сезонні коливання їх, визначити ефективність використання 
різних груп виробничих запасів, розрахувати показники їх оборотності; 

2) обчислити оптимальні розміри основних груп поточних запасів; 
3) оптимізувати загальну суму запасів товарно-матеріальних цінностей, які 

включаються в оборотні активи підприємства; 
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4) побудувати ефективну систему контролю за наявністю та рухом запасів 
на підприємстві. 

 

 
Рис. 1. Модель управління виробничими запасами на підприємствах сільського 

господарства 

Джерело: адаптовано на основі [1] 

 

Висновки. Отже, в процесі дослідження визначено, що виробничі запаси 
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у складі та структурі 
витрат сільськогосподарських підприємств відповідно при визначенні результатів 
господарської діяльності та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. 
Все це вимагає формування своєчасної, повної та достовірної інформації про 
наявність, стан та рух виробничих запасів, яку може надати бухгалтерський облік, 
що генерує та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними 
ринковими системами для ефективного управління матеріальними запасами на 
сільськогосподарських підприємствах. 
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Облік виробничих запасів і створення інформаційної бази для прийняття управлінських 
рішень 

 

Аналіз виробничих запасів та оцінка факторів, що визначають їх обсяг 

Модель управління виробничими запасами на підприємствах сільського господарства  

Обґрунтування величини виробничих запасів на плановий період 

Розрахунок прогнозованої величини виробничих запасів на плановий період 

Пошук резервів зниження чи збільшення обсягів виробничих запасів 

Оцінка ефективності виробничих запасів та контроль за виконанням управлінських 
рішень 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012_18_1/Danilochkina-Golod.pdf


46 

 

В.С. Собко, магістр  

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ У ПІДПРИЄМСТВАХ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

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

Постановка проблеми. Ефективне функціонування організацій, що 
обслуговують житловий фонд, великою мірою залежить від рівня зовнішнього та 
внутрішньо-організаційного управління ними. Однією із функцій управління, яка 
направлена на виявлення резервів та покликана сприяти розвитку організації є  
контроль. Він виконує низку завдань: виявляє помилки, зловживання, винних осіб; 
оптимізує витрати; мотивує працівників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методології обліку  та 
контролю в підприємствах з обслуговування житлового фонду були закладені в 
роботах таких вчених як С.В. Брік, Н.О. Гура, Н. Єрмакова, Ю. Кірсанова, 
О. Кононенко, І.А. Краївська, C.О. Левицька, В. Матвєєва, Н. Нетеса, Н. Лисенко і 
Г. Соколюк та інших.  

Метою статті є дослідження особливостей організації контролю у 
підприємствах з обслуговування житлового фонду. 

Викладення основного матеріалу. ОСББ, ЖЕКи, керуючі компанії – 

організації, які використовуючи грошові кошти мешканців будинків, надають їм 
послуги щодо обслуговування житла належної якості та у визначений строк.  

Оскільки такі організації мають різне підпорядкування, мету створення та 
принцип функціонування, то і види контролю в них можуть бути різні. 

Дієвим органом здійснення контролю за діяльністю ОСББ є ревізійна комісія, 
яка повинна контролювати діяльність членів правління, бухгалтера, найманих 
працівників шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації 
ОСББ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень. Вона 
підзвітна і відповідальна перед загальними зборами співвласників ОСББ.  

Ревізійна комісія повинна складатися не менше як з 3 осіб, які працюють на 
громадських засадах, на термін 1 рік з числа співвласників ОСББ, що не є членами 
правління і не посідають інших керівних посад в ОСББ. Всі обов’язки та 
повноваження ревізійної комісії слід прописати у відповідному положенні. 
Ревізійна комісія повинна перевіряти дотримання кошторису, касової дисципліни та 
доцільність витрачання коштів, правильність розрахунку внесків. Результати 
здійснення контролю слід задокументувати та ознайомлювати з ними співвласників 
ОСББ на загальних зборах.  

Важливим органом контролю за діяльністю ОСББ є загальні збори та члени 
правління. Загальні збори виконують контрольну функцію по відношенню до членів 
правління, а члени правління контролюють роботу організацій та працівників, які 
надають послуги ОСББ, та відповідають за збереження майна і коштів. Проте на 
практиці дуже часто члени правління, ревізійної комісії не можуть в повній мірі 
проконтролювати роботу (ефективність прийняття тих чи інших рішень) правління, 
бухгалтерії, оскільки не володіють достатніми для цього знаннями, а тому змушені 
користуватися послугами – аудиторів (зовнішній контроль).  
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Послугами аудиторів періодично користуються ЖЕКи і керуючі компанії, 
аудит в яких аналогічний із аудитом звичайних комерційних організацій, а аудит 
ОСББ, як некомерційної організації, має багато особливостей. 

На сьогодні законодавством України не передбачено проведення 
обов’язкового аудиту ОСББ чи керуючих компаній (за винятком, якщо вони є 
акціонерними товариствами), а тому в даному випадку може бути здійснений лише 
ініціативний аудит (аудит законності формування та використання внесків, аудит 
ефективності діяльності), який може бути проведений аудиторами на запрошення 
голови ОСББ за рішенням загальних зборів. 

Одним з важливих об’єктів аудиту є доходи ОСББ. Його проведення можна 
розділити на аудит доходів від основної та неосновної діяльності. Дохід від 
основної діяльності - це кошти та майно, яке надходить для використання з 
конкретною метою, тобто для реалізації чітко визначених заходів і програм. Його 
формують обов’язкові щомісячні внески, субсидії, асигнування з бюджету та 
позабюджетних фондів, благодійні внески фізичних та юридичних осіб тощо. 
Аудит доходів від основної діяльності передбачає перевірку правильності 
розрахунку внесків співвласників на 1кв.м., відомості нарахування платежів, 
вивчення напрямів використання отриманих коштів. 

Об’єктами аудиту доходів є документи, що підтверджують надходження 
цільового фінансування та регістри бухгалтерського обліку за рахунком 43, 48; 
доходи від отримання допомоги та підтвердження її отримання; пасивні доходи 
(проценти, дивіденди, страхові виплати, роялті); доходи від некомерційної 
господарської діяльності. 

Висновки. Таким чином, контроль діяльності ОСББ, керуючої компанії або 
ЖЕКу відрізняються їх основною спрямованістю, а саме. Контроль ОСББ 
направлений виявити резерви ОСББ, скоротити витрати на утримання 
адміністративного ресурсу та оптимізувати витрати для кращого виконання 
статутних функцій об’єднання; основною метою контролю керуючої компанії чи 
ЖЕКу є – знайдення шляхів мінімізації витрат з метою отримання прибутку 
максимального розміру.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ   

 

(Представлено доц. Савченко Р. О.) 
 

Постановка проблеми. Сільськогосподарські підприємства під час 
виробництва продукції намагаються реалізувати економічні інтереси й цілі, а саме 
мінімізувати витрати й отримати максимальний прибуток. Проте в процесі 
виробництва продукції сільського господарства нерідко виникають збитки, до яких 
підприємство має бути готовим, і в цьому випадку прагнення до максимального 
прибутку трансформується в бажання мінімізувати збитки. Як наслідок, мінімізація 
витрат виробництва – це засіб підвищення прибутку чи мінімізація збитків, тобто 
забезпечення стабільності і стійкості стану підприємства аграрної галузі в ринковій 
економіці. 

Істотним напрямом діяльності сільськогосподарських виробників є 
вдосконалення обліку витрат виробництва і класифікації витрат виробництва 
сільськогосподарської продукції в умовах євроінтеграційних процесів. Для 
сучасних товаровиробників актуальним є пошук напрямів не тільки за рахунок 
скорочення витрат виробництва, а й шляхом забезпечення раціонального 
використання ресурсів, попередження нецільового використання коштів, і саме в 
цьому полягає особлива роль оптимізації управління витратами як способу 
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Зазначені питання обліку, 
аудиту та аналізу витрат виробництва неодноразово розглядалися в роботах таких 
науковців, як: А. Апчерч, О. С. Бородкін, Ф. Ф. Бутинець, І. А. Бєлоусова, 
І. А.Басманов, Б. І. Валуєв, Н. Д. Врублевський, А.Н. Герасимович, С.Ф. Голов, 
К. Друрі, В. М. Добровський, Р. Ентоні, В. Б. Івашкевич, Т.П. Карпова, У. Кит, 
Є. В.Мних, Л. В. Нападовська, О. В. Олійник, В. Ф. Палій, Г. В. Савицька, 
Я. В.Соколов, В. В. Сопко, М. І. Скрипник, А. М. Турило, Дж. Фостер, 
Ч. ТХорнгрен, М. Г. Чумаченко, А. В. Череп, А. Д. Шеремет, А. Яругова й інших.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень та розроблення 
практичних рекомендацій з удосконалення організаційних і методичних підходів до 
обліку, аудиту та аналізу витрат виробництва і калькулювання собівартості 
продукції сільськогосподарського підприємства. 

Викладення основного матеріалу. З розвитком економіки та зростанням 
кількості господарюючих суб’єктів, важливою умовою виживання підприємства у 
ринковому середовищі є раціональне управління витратами [1]. Раціонально 
побудована система управління витратами на підприємстві дозволяє зменшити 
собівартість продукції (послуг), що виготовляється (надаються), оптимізувати 
рівень витрат безпосередньо на організацію бізнесу і на даній основі підвищити 
рівень фінансових результатів. Така система забезпечує більші можливості 
розширеного відтворення. 
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Управління є обов’язковим елементом будь-якої доцільної діяльності 
оскільки кожна діяльність потребує координації. Якщо розглянути діяльність 
підприємства у вигляді руху до певної мети, зокрема, отримання прибутку, то її 
можна зобразити у вигляді вектора.  

Однак у практиці господарювання сільськогосподарських підприємств 
процеси управління витратами виробництва залишаються недосконалими, оскільки 
недостатньою мірою враховані їх організаційно-технологічні особливості, що 
впливають на побудову обліку, аудиту й аналізу витрат. Значна кількість 
сільськогосподарських підприємств користується інструктивними матеріалами з 
планування, обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, які вимагають 
їх доопрацювання з урахуванням специфіки виду виробництва.  

Розробка ефективної системи управління витратами виробництва знижує 
можливість негативного впливу випадкових явищ на діяльність підприємства, 
дозволяє вчасно передбачити дію негативних заходів та надає підприємству 
наступні переваги: 

1) прийняття управлінських рішень з урахуванням їхніх економічних 
наслідків; 

2) контроль витрат у зіставленні з нормами; 
3) формування економічної стратегії; 
4) оцінка  формування  собівартості  та  прибутку  протягом виробничого 

періоду; 
5) оцінка витрат в розрізі структурних підрозділів підприємства; 
6) прийняття рішень стосовно доцільності здійснення окремих виробництв, 

ефективності використання . 
Вимоги до управління витратами на підприємстві визначаються 

різноманітними  факторами а саме: зміною умов конкуренції; потребою покупців та 
продавців; впровадженням гнучкого автоматизованого виробничого обладнання; 
комп’ютеризацією процесу конструювання, контролем за якістю продукції. Однією 
із вимог до управління витратами є визнання їх, як інструмента управління 
підприємства [2]. 

Висновки. Отже, в ході проведеного аналізу, виявлено, що від рівня витрат 
залежить ефективність діяльності підприємства, його конкурентоспроможність. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

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

Постановка проблеми.  Основною проблемою сучасного обліку інновацій є 
відсутність єдиної системи облікових регістрів і бухгалтерських рахунків для 
відображення витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Е.А.Уткін досліджував проблеми 
інноваційного розвитку підприємства, але лише з позицій менеджменту. Він 
розглядає різні стратегії управління інноваціями, організацію інноваційного 
процесу, фактори, які сприяють розвитку інновацій. Автор виділяє реінжинірінг як 
перспективний напрямок інновацій. 

Так само з позицій менеджменту розглядає інновації і І.О.Бланк. Він 
визначає інновації як форму реальних інвестицій, розкриває суть інноваційного 
інвестування в нематеріальні активи, наводить шляхи його здійснення: перший – 

шляхом придбання готової науково-технічної продукції та інших прав, другий – 

шляхом розробки нової науково-технічної продукції [1, с.354]. Це, на думку автора, 
дозволяє суттєво підвищити технологічний потенціал підприємства у всіх сферах 
його господарської діяльності. 

Метою статті є дослідження бухгалтерського обліку інноваційної діяльності 
підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Метою бухгалтерського обліку 
інноваційної діяльності – це створення інформаційної бази для управління 
процесами розробки, впровадження і реалізації інновацій на підприємстві. Завдання 
бухгалтерського обліку полягають у реалізації напрямів створення, впровадження і 
продажу інновацій та містять: 

- оцінку інноваційної діяльності; 
- надання оперативної інформації для управління процесами розробки 

впровадження і реалізації інновацій; 
- ведення регістрів аналітичного і синтетичного обліку для відображення 

процесів інноваційної діяльності; 
- надання управлінської, бухгалтерської і статистичної звітності для 

контролю за процесами створення, впровадження і реалізації продуктів 
інноваційної діяльності. 

Основними об’єктами обліку інноваційної діяльності є: – кошториси на її 
створення; – витрати на інвестиції у нові технології та наукову діяльність; – 

інноваційна продукція; – процеси комерційного використання продукції (чи її 
використання для подальшої інноваційної діяльності). 

Витрати на здійснення інноваційної діяльності сьогодні обліковуються на 
рахунках 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», субрахунку 941 «Витрати 
на дослідження і розробки». Відповідно до Методичних рекомендацій з 
формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, облік витрат на 



51 

 

етапі «Виготовлення установчої партії» ведуть на рахунку 23 «Виробництво». Для 
цього відкривають разове замовлення, строк виконання якого не перевищує один 
рік. Йому присвоюють відповідний шифр, який проставляють на всіх документах зі 
списання матеріальних і трудових витрат. У практиці бухгалтерського обліку 
витрати, пов’язані з інноваційною діяльністю, спочатку відображають на рахунку 
39 «Витрати майбутніх періодів». Після завершення проекту в разі позитивного 
результату нагромаджені витрати інноваційного характеру списують на рахунок 
15 «Капітальні інвестиції», у разі ж негативного результату – на рахунок 941 
«Витрати на дослідження і розробки». 

У практиці бухгалтерського обліку витрати, пов’язані з інноваційною 
діяльністю, спочатку відображають на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». 
Після завершення проекту в разі позитивного результату нагромаджені витрати 
інноваційного характеру списують на рахунок 15 «Капітальні інвестиції», у разі ж 
негативного результату – на рахунок 941 «Витрати на дослідження і розробки». 

За іншим підходом до обліку витрат інноваційної діяльності витрати на 
дослідження та частина витрат на розробки списуються на витрати періоду, решта 
витрат на розроблення капіталізується. Внаслідок цього маємо перелік 
бухгалтерських рахунків, на яких відображаються витрати інноваційної діяльності, 
що не дає змоги систематизувати їх та отримати чітку інформаційну базу для 
аналізу ефективності інноваційних проектів. 

Висновки. То ж можемо зробити висновок що відсутність методичних 
рекомендацій з обліку витрат на інноваційні процеси зумовлює розпорошення 
інноваційних витрат на різних рахунках – 15 «Капітальні інвестиції», 

23 «Виробництво», 94 «Інші витрати операційної діяльності», що ускладнює 
визначення собівартості кожного етапу робіт і формування загальної суми цих 
витрат. То ж потрібно дотримуватись позиції про необхідність відображати витрати 
інноваційної діяльності на одному рахунку, що полегшить калькулювання 
собівартості інноваційних проектів. Запропоновані субрахунки синтетичного 
рахунку «Інноваційні витрати» забезпечать можливість послідовного накопичення 
інформації про витрати, понесені на етапах виробництва та реалізації інноваційних 
проектів. 
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