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Д.Ю. Агафонов, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
В статті розглянуто і узагальнено погляди вітчизняних і зарубіжних вчених 

щодо економічної сутності поняття «виробничі запаси». Представлено критичний 
огляд існуючих у фаховій літературі підходів до визначення терміну «виробничі 
запаси», що дає можливості поглибити і уточнити його сутність. Наведене 
визначення поняття «виробничі запаси» як об’єкту обліку. 

Ключові слова: виробничі запаси, матеріальні ресурси, оборотні активи, 
оборотні фонди, класифікація 

 

Постановка проблеми. В умовах динамічних змін в ринковому середовищі 
виникає потреба в постійному реагуванні на зміни зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства, а також можливості підтриманні своєї 
конкурентоспроможності. Вирішення проблеми ефективного розвитку та зростання 
виробничого потенціалу господарських підприємств потребує створення системи 
управління виробництвом, в основу якої має бути покладено формування 
інформації про виробничі запаси підприємства.  

Виробничі запаси – це основний складник оборотних фондів підприємства 
тому вони займають особливе місце у складі майна і є найбільш важливою та 
значною частиною активів підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання сутності виробничих 
запасів з різним ступенем теоретичного і практичного висвітлення розглянуто в 
багатьох виданнях сучасного часу. Серед науковців, які достатню увагу приділяють 
дослідженню цього питання, можна назвати таких як: П.С. Безруких [1], И.А. Бланк 
[2], И.А. Бондарева [9], Ф.Ф. Бутинець [3],  Н.В. Герасимчук [3], В.В. Иваниенко 
[4], В. В. Лопатіна [5], А.А. Оглобин [6], Л.В. Чижевська [3],  И.Б. Швец [9], А.А. 
Шомштейн [10] та ін. Зазначимо, що не дивлячись на значні напрацювання щодо 
розкриття проблемного питання сутності виробничих запасів, єдиної позиції серед 
вчених не існує. Це питання потребує подальших досліджень та напрацювань. 

Метою статті є критичний аналіз існуючих у літературі підходів до 
визначення терміну «виробничі запаси», що надасть можливість уточнити й 
поглибити його сутність. 

Викладення основного матеріалу. Основні принципи формування у 
бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності 
висвітлено у П(С)БО № 9 "Запаси" [8], де цей термін має таке значення: Запаси – 

активи, які:  утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва;  утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

Згідно з міжнародним стандартом МСФЗ (IAS) 2 «Запаси» [6], «запаси – це 
активи, як передбачені для подальшого продажу в ході звичайної діяльності; що 
знаходяться у процесі виробництва для такого продажу, або ті, що знаходяться у 
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вигляді сировини та матеріалів, які будуть використовуватись у процесі 
виробництва або надання послуг, за винятком незавершеного виробництва, що 
виникає за угодами на будівництво, включаючи безпосередньо пов‘язані з ними 
угоди на надання послуг, фінансових інструментів та біологічних активів, що 
належать до сільськогосподарської діяльності, та сільськогосподарська продукція в 
момент її збирання». 

В обліковій літературі зустрічаються багато різних понять, пов‘язаних із 
запасами, проте, слід врахувати, що кожне з них має власне тлумачення. Так, в 
літературі часто застосовуються поняття "виробничі запаси‖, замінене поняттям 
"матеріали‖. Деякі  автори при визначенні поняття "матеріальні оборотні активи‖ 
застосовують термін "цінності‖.  

В зв‘язку з різноманітністю думок щодо визначення поняття «виробничі 
запаси» розглянемо їх конкретніше в працях сучасних економістів (табл. 1). 

  Таблиця 1. 

Погляди сучасних економістів на економічну категорію «виробничі запаси» 

№ 

п/п 
Автор Визначення поняття 

1 П.С. 
Безруких 
[1] 

виробничі запаси –  різні речові елементи виробництва, що 
використовуються в якості предметів праці у виробничому та 
іншому господарчих процесів 

2 І. А. Бланк 
[2, с. 133] 

запаси товарно-матеріальних цінностей –  виробничі запаси 
(запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів) і запаси готової 
продукції 

3 Ф.Ф. 
Бутинець 
[3, с. 313] 

виробничі запаси – активи, які використовуються для 
подальшого продажу, використання під час виробництва 
продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління 
підприємством 

4 В. В. 
Іваниєнко 
[4, с. 252] 

виробничі запаси –  це матеріальні ресурси, що знаходяться на 
складах фірми (сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, 
що комплектують вироби, паливо і пальне, тара і тарні 
матеріали, запасні частини для ремонту, інструменти та ін.), 

призначені для виробничого споживання, але що ще не 
поступили у виробництво 

5 А.А. 
Оглобін [7, 

с. 31] 

виробничі запаси –  сплачені споживачем сировина, матеріали, 
покупні напівфабрикати, що не вступили ще у виробничий 
процес 

6 І.Б. Швец, 
[9, с. 14] 

виробничі запаси –  матеріальні оборотні активи підприємств, є 
головною умовою здійснення необхідного виробничого процесу 

7 А.А. 
Шомштейн 
[10, с. 29] 

виробничі запаси –  сировина, матеріали, напівфабрикати та ін., 
що поступили на склади підприємства, тобто виробництва, що 
вступили в сферу, але що ще не знаходяться в процесі вироб-

ничого споживання 

 

Проаналізувавши погляди сучасних економістів на економічну категорію 
«виробничі запаси» можна зауважити, що, наприклад, у роботах Ф.Ф. Бутинця [3] 
не відображаються джерела покриття витрат на виробничі запаси.  
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У роботах А.А. Оглобіна [7] виробничі запаси розглядаються з точки зору 
витрат підприємства на їх придбання, що нівелює таку характерну особливість 
запасів, як частина оборотних активів підприємства.  

Такі економісти, як В.В. Іваниєнко [4] і А.А. Шомштейн [10, с. 29] 
розглядають виробничі витрати як сукупність певних видів сировини і матеріалів, 
проте, не вказують на терміни їх споживання та джерела фінансування.  Б. Швец не 
розкриває економічну природу виробничих запасів, а вважає їх частиною оборотних 
активів і чинником виробничого процесу [9].  

Ряд інших вчених виробничі запаси трактують як активи, які 
використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління підприємством. 

Така відмінність у трактуванні свідчать про те, що розкриття суті будь-якої 
економічної категорії залежить від вибраного підходу до її визначення. 

Критична оцінка існуючих визначень поняття «виробничі запаси» дає підстави 
виокремити такі основні підходи: переважна більшість економістів і вчених при 
висвітленні питань обліку запасів використовує визначення, наведене в П(С)БО 9; 
окремі вчені ототожнюють поняття «виробничі запаси» і «матеріальні ресурси»; 
ототожнюються також такі поняття, як «запаси» й «виробничі запаси»; в окремих 
джерелах застосовується термін «товарно-матеріальні цінності»; ряд авторів до 
виробничих запасів, як частини предметів праці, не відносять малоцінні 
швидкозношувані предмети та незавершене виробництво. 

Таким чином, для забезпечення ефективного розвитку підприємств та 
зростання їх виробничого потенціалу за сучасних умов господарювання виникає 
необхідність створення якісно нової системи управління виробничими запасами. 
Адже основою виробництва в будь-якій галузі економіки є постійна наявність у 
необхідних розмірах запасів товарноматеріальних цінностей, які повністю 
споживаються у процесі виробництва і переносять свою вартість на собівартість 
виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), впливаючи таким чином 
на результат діяльності підприємства. Важливою передумовою обліку, контролю та 
управління виробничими запасами є вироблення єдиних і чітких підходів до 
тлумачення їх сутності та класифікації [5]. 

Висновки. Аналіз літературних джерел свідчить про неоднозначність підходу 
вчених до визначення такого поняття, як «виробничі запаси». Узагальнюючи думки 
різних науковців, вважаємо, що суть виробничих запасів як об‘єкта обліку полягає у 
наступному: виробничі запаси – це сукупність предметів праці, які знаходяться на 
підприємстві у вигляді складських запасів основних та допоміжних матеріалів, а 
також палива, запасних частин, зворотних відходів, тари та інших матеріалів, які 
призначені для використання як у виробничому процесі, так і для інших потреб 
підприємства за умови їх повного споживання у одному операційному циклі. 
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«ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ» 

 

(Представлено к.е.н., доц. Cвітлишин І.І.) 
 

У статті розглянуто основні підходи до визначення фінансових результатів 
підприємства з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки. Зазначено, що 
управління фінансовими результатами підприємства – це складний процес 
прийняття рішень щодо основних аспектів його формування, розподілу та 
використання Розглянуто особливості доходів підприємств та їх вплив на 
прийняття управлінських рішень. 

Ключові слова: фінансові результати підприємства, прибуток, збиток,  
управління 

 

Постановка проблеми. Одержання максимального прибутку – це головна 
мета кожного підприємства, тому на сучасному етапі необхідно вирішувати нові 
завдання для його максимізації.  

В сучасних умовах економічного розвитку суб‘єктів господарювання питання 
фінансових результатів вважається одним із ключових при здійсненні господарської 
діяльності, так як фінансовий результат є основним підсумковим показником [6].  

У мінливих умовах сьогодення опрацювання теоретичної сутності категорії 
прибутку підприємства необхідне для ефективного управління підприємством та 
визначення стратегії його розвитку.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сутність і формування 
фінансових результатів розглядалася багатьма науковцями і, в силу своєї виключної 
важливості як для діяльності кожного підприємства, так і для розвитку економіки 
кожної країни і, в цілому, для розвитку світової економіки, продовжує вивчатися і 
по сьогоднішній день [1]. Серед сучасних дослідників даної проблеми можна 
виділити таких науковців: О. О. Вороніна [1], Т. О. Гуренко [2], Д. Л. Байцер [2], А. 
Г. Загородній [3], Н. П. Кондраков [4], В. А. Луговой [5], Н.Ю. Мардус [6], С. В. 
Мочерний [7], В. А. Пипко [9], Л. Н. Булавина [9], Н.В. Прохар [10], Я. В. Соколов 
[11] та ін. Але досі є безліч важливих питань, пов'язаних з сутністю фінансового 
результату, які потребують суттєвого вдосконалення. 

Метою статті є обґрунтування теоретичної сутності категорії «прибуток 
підприємства», визначення його місця у сучасних умовах розвитку економіки 
держави.  

Викладення основного матеріалу. Трактування фінансових результатів є 
важливою науковою проблемою. Ця категорія залишається в центрі уваги вчених не 
лише у сфері бухгалтерського обліку, а й філософії, економічної теорії, 
мікроекономіки, макроекономіки, фінансів, менеджменту, і містить багато 
суперечностей та протиріч, що обумовлює актуальність її дослідження. Розуміння 
сутності фінансового результату діяльності підприємств та прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо подальшого їх розвитку – головна передумова 
підвищення ефективності діяльності підприємств [6]. 
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Ключовими елементами будь-якої концепції при визначенні фінансових 
результатів господарської діяльності в бухгалтерському обліку були і залишаються 
доходи і витрати. Тобто, в бухгалтерському обліку фінансовий результат 
трактується як результат господарської діяльності, що є різницею від порівняння 
доходів і витрат підприємства за вирахуванням сум податків, що визначається за 
визначений період і в цілому або за видами діяльності та узагальнюється у вигляді 
прибутку (збитку). 

В економічній науці не існує єдиного трактування категорії «фінансові 
результати» [11]. Етимологічно під поняттям «фінансові результати» розуміють 
різницю між доходами та витратами підприємства за певний час. 

Розглянемо більш детально сутність поняття «фінансові результати», 
використовуючи визначення цієї категорії різними науковцями (табл. 1). 

Таблиця 1 

Дефініція поняття «фінансові результати» з точки зору різних вчених 

Джерело Визначення поняття «фінансовий результат» 

О. О. Вороніна 
[1, с.23] 

Грошова форма підсумків господарської діяльності організацій або 
їхніх підрозділів, виражена в прибутках або збитках 

В. А. Луговий 
[5, с. 123] 

Балансовий прибуток (або збиток) підприємства, який складається 
із доходу (витрат) від реалізації готової продукції (робіт, послуг), 
доходу (витрат) від інших реалізацій і сум позареалізаційних 
доходів (витрат) 

Н. П. 
Кондраков  
[4, с. 520] 

Відображає зміну власного капіталу в зазначений період як 
результат виробничо-фінансової діяльності підприємства 

А. Г. 
Загородній  
[3, с. 567] 

Приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства 
внаслідок діяльності в звітному періоді 

Я. В. Соколов 
[11, с. 233] 

Приріст (зменшення) капіталу (засобів, вкладених власниками) під-

приємства протягом звітного періоду 

В.А. Пилко  
[9, с. 402] 

Результат господарської діяльності, виражений у грошовій формі 

С. В. Мочерний 
[7, с. 497] 

Грошова форма підсумків господарської діяльності організацій або 
їхніх підрозділів, виражена в прибутках або збитках 

 

Проведений аналіз наукових праць дозволяє стверджувати, що найточніше 
визначення поняття фінансового результату було запропоноване В. А. Луговим, 
оскільки воно відбиває економічну сутність цього поняття на підставі різних 
аспектів діяльності підприємства. 

Кінцевим фінансовим результатом є чистий прибуток як результат від 
звичайної і надзвичайної діяльності з урахуванням відрахувань від прибутків та 
податків на прибутки.  

Отже, дослідженнями встановлено, що теорія походження фінансових 
результатів є питанням постійного вивчення і більшість думок є ефективними для 
виробничого процесу. Фінансовий результат являє собою таку економічну 
категорію, яка формується поступово протягом фінансово-господарського року від 
різних видів діяльностей і виражається чистим доходом (прибутком), який 
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залишається у підприємства на власні потреби. Чим би не займалося підприємство, 
мета отримання прибутку завжди буде залишатися на визначному місці, але цілі і 
шляхи його використання залежатимуть від потреб управління підприємства [2]. 

Таким чином, наведене трактування сутності поняття ―фінансові результати‖ 
здійснено з метою:  

– удосконалення нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку 
фінансових результатів в частині уточнення понятійного апарату;  

– підвищення інформаційного забезпечення управління суб‘єктами 
господарювання фінансових результатів через правильне та однозначне їх 
розуміння;  

– створення основи для удосконалення методики бухгалтерського обліку 
фінансових результатів підприємств. 

Згідно НП(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", прибуток – сума, 
на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати; збиток – перевищення суми 
витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати [8]. 

Для збільшення позитивних фінансових результатів у підприємствах 
необхідним є запровадження комплексу заходів для збільшення виручки від 
реалізації у оптимального поєднанні зі зниженням собівартості. Іншими словами, 
необхідно знайти оптимальні витрати, які забезпечать оптимальний рівень виручки 
і максимально можливий рівень прибутковості підприємств. 

Висновки. Кожне підприємство, незалежно від форми власності має на меті 
не тільки утримуватися на ринку, а й отримувати позитивний результат, тобто 
прибуток. Прибуток підприємства є основним внутрішнім джерелом формування 
фінансових ресурсів для забезпечення розвитку підприємства та виступає основою 
для розширення виробництва і є захисним механізмом від банкрутства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 

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

Розкрито сутність податку на додану вартість (ПДВ). Визначено роль 
ПДВ в наповненні Зведеного бюджету. Досліджено особливості обліку та 
звітності щодо розрахунків за ПДВ. Запропоновано напрямки вдосконалення 
формування  інформаційної  бази з податку на додану вартість. 

Ключові слова: податок на додану вартість, облік, податковий кредит, 
податкове зобов’язання. 
 

Постановка проблеми. Формування та передача оперативної, якісної 
інформації з метою забезпечення обґрунтування та ефективного прийняття рішень у 
системі управління податком на додану вартість підприємства є пріоритетним у 
функціонуванні механізму обліково-аналітичного забезпечення управлінням 
податковим навантаженням підприємства. Вирішення цієї вкрай важливої проблеми 
значною мірою залежить від розробки науково-обґрунтованої системи обліково-

аналітичного забезпечення оподаткування, яка б відповідала реаліям 
сьогоднішнього дня, забезпечувала зростання податкових надходжень до бюджету 
та підвищувала рівень нарахування податкових платежів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням питань сутності 
податку на додану вартість (ПДВ) та його ролі в наповненні бюджету, його обліку 
та адміністрування присвятили свої праці багато науковців та практиків, серед яких: 
К. Безверхий А. Бурковська, Ю. Григоренко, Л. Гуцаленко, Н. Здирко і, О. 
Кушніренко, О. Малишкін, Т. Мараховська, В. Муковіз, Г. Осадча,  Л. Очеретько, Р. 
Сидоренко, Г. Сліпченко, Ю. Турянський, А. Чирва, О. Юрченко та ін. Однак, зміни 
в законодавстві викликають необхідність додальших досліджень в цій сфері. 

Метою статті є розкриття сутності податку на додану вартість та розгляд 
основних аспектів його обліку у вітчизняних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу.  ПДВ є вагомим джерелом наповнення 
державного бюджету та справляє значний вплив як на суб'єктів економічних 
відносин, так і на ринкову економіку в цілому. ПДВ стимулює зростання 
приватного підприємництва й забезпечує нейтральність для всіх секторів 
економіки; формує правильні стимули для зростання в перехідній економіці, 
стимулює заощадження й інвестиції; забезпечує значні надходження в державну 
казну [4, с. 40]. Дослідження наукових підходів до розкриття сутності ПДВ та норм 
Податкового кодексу України дало можливість обґрунтувати О. Подолянчук власну 
думку з приводу сутності податку: ПДВ - непрямий загальнодержавний податок, 
який є складовою ціни товарів і послуг та включає податкові зобов‘язання щодо 
постачання товарів (послуг), податковий кредит щодо постачання товарів (послуг) 
та зобов‘язання перед бюджетом з ПДВ [3, с. 85]. 

ПДВ характеризується наступними категоріями:  
- базою оподаткування,  
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- об'єктом оподаткування  
- діючими ставками податку. 
База оподаткування обраховується, виходячи із договірної вартості, шляхом 

урахування акцизного збору, ввізного мита та інших загальнодержавних податків та 
зборів, що включаються до ціни товару. Об'єктом оподаткування ПДВ є: 
постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території 
України; постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній 
території України;  ввезення товарів на митну територію України; вивезення товарів 
за межі митної території України; постачання послуг з міжнародних перевезень 
пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим 
та авіаційним транспортом. В Україні діють ставки податку на додану вартість в 
трьох розмірах: 20 відсотків, 0 відсотків та 7 відсотків. Оподаткування операцій з 

продажу товарів, надання послуг, виконання робіт здійснюється за ставкою 20% [2, 

с. 243]. 

Після огляду бази оподаткування, об'єктів оподаткування та ставок податку 
на додану вартість доцільно розглянути методику розрахунку податку. 

Виділяють такі методи розрахунку ПДВ: 1) прямий (балансовий), який 
полягає в обчисленні суми доданої вартості, із подальшим застосуванням ставки 
податку; 2) адитивний, який полягає у застосуванні ставки податку до кожної 
складової доданої вартості окремо, а потім додаванням отриманих результатів; 3) 
метод заліку (відшкодування), за яким сума ПДВ визначається як різниця між 
податковим зобов'язанням та податковим кредитом;4) непрямий метод віднімання, 
який полягає в оподаткування різниці між виручкою за продукцію та матеріальними 
витратами, які витрачені на виробництво цієї продукції. Відмітимо, що в Україні 
використовується кредитний метод розрахунку, який найбільше відповідає 
економічній сутності податку. 

Складовими ПДВ є податкові зобов‘язання щодо постачання товарів 
(послуг), податковий кредит щодо постачання товарів (послуг) та зобов‘язання 
перед бюджетом з ПДВ [3, с. 96].  Податкове зобов‘язання за податком на додану 
вартість –  це загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) 
платником податку в звітному (податковому)періоді;  податковий кредит –  це сума, 
на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове 
зобов‘язання звітного (податкового) періоду [4, с. 161]. 

В сучасній системі господарського обліку сформовано декілька самостійних 
підсистем єдиної системи бухгалтерського обліку, серед яких податковий облік та 
бухгалтерський облік розрахунків за ПДВ максимально приведено у відповідність, 
тобто кожна господарська операція з постачання товарів (послуг) супроводжується 
формуванням податкових накладних, які реєструються в єдиному реєстрі 
податкових накладних. Інформація із зареєстрованих податкових накладних в 
єдиному реєстрі переноситься до Податкової декларації з ПДВ та забезпечує право 
платнику податку на податковий кредит та відображення податкового зобов‘язання. 

Характерними рисами розрахунків по ПДВ на сучасному етапі виступають: 
окремі правила виникнення й обліку податкового зобов‘язання та податкового 
кредиту –  за правилом першої події або касовим методом; окремі правила 
коригування та відновлення податкового зобов‘язання та податкового кредиту; 
окремий первинний документ на операції постачання товарів (робіт, послуг) - 
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податкова накладна, митна декларація, розрахунок коригувань до податкової 
накладної [1, с. 67]. 

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами 
платежів до бюджету передбачено синтетичний рахунок 64 «Розрахунки за 
податками й платежами». По кредиту цього рахунку відображають нараховані 
платежі до бюджету, по дебету належні до відшкодування з бюджету податки їх 
сплата, списання тощо. На субрахунку 643 ведеться облік суми ПДВ, визначену 
виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, 
товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що 
підлягають відвантаженню (виконанню). На субрахунку 644 ведеться облік суми 
податку на додану вартість, на яку підприємство набуло права зменшити податкове 
зобов‘язання. Аналітичний облік розрахунків за податками ведеться за їх видами. 

Бухгалтерський баланс відображає узагальнення результатів діяльності за 
завітний період, тобто наявність дебіторської або кредиторської заборгованості з 
ПДВ. У формі фінансової діяльності №1 «Звіт про фінансовий стан» ПДВ 
відображається як у активі, так і у пасиві. Рядок 1135 активу «Дебіторська 
заборгованість за розрахунками з бюджетом» відображає дебетові обороти по 
рахунку 641, а рядок 1190 «Інші оборотні активи» відображає дебетові обороти 
рахунків 643 та 644. Кредитові обороти по рахунках 641 у пасиві балансу 
відображають у рядку 1620 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з бюджетом». У рядку 1690 «Інші поточні зобов‘язання» відображаються кредитові 
обороти по 643 та 644 у випадку, якщо на момент складання фінансової звітності 
ще не відбувся факт оприбуткування товарів, або отримання послуг.  

Для бухгалтера проблема ПДВ полягає в обліковому його відображенні в 
системі рахунків. Як підтвердження нашої думки наведемо позицію 
О. Подолянчука, який оперує наступним визначенням: «Розглядаючи методику 
обліку та звітності з ПДВ необхідно зазначити, що відповідно до чинного 
податкового законодавства України, в обліку та звітності з ПДВ вибраний 
найскладніший підхід щодо обліку податкових зобов‘язань та податкового кредиту 
з ПДВ. Він полягає у поєднанні системного бухгалтерського обліку та несистемного 
податкового обліку шляхом визнання доходів одночасно двома способами (за 
першою з подій)» [3, с. 86]. 

Правильний розрахунок ПДВ та своєчасність його сплати, а також 
визначення залежності між його впливом та ефективністю діяльності підприємства 
можливо забезпечити на основі розробки та впровадження механізму обліково-

аналітичного забезпечення управління ПДВ, що може бути складовою облікової 
політики підприємства. Завданням обліково-аналітичного забезпечення 
управлінням податком на додану вартість стане надання інформаційної підтримки у 
прийнятті управлінських рішень; здійснення аналізу та оцінка податкового 
навантаження на доходи підприємства з ПДВ; контроль і планування своєчасності 
розрахунків підприємства з ПДВ. 

Вважаємо за доцільне доповнити ф. №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід)» окремим рядком «Податок на додану вартість», так як це було 
у звіті до 2013 року, що дозволить покращити інформаційну базу для застосування 
взаємної перевірки під час здійснення внутрішнього і зовнішнього контролю 
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повноти, достовірності і своєчасності відображення розрахунків з ПДВ в розрізі 
ставок за всіма стадіями обробки облікових даних. 

Висновки. ПДВ являє собою надбавку до ціни товарів (робіт, послуг), які 
споживаються на митній території України, а основними складовими завдяки яким 
можна розкрити економічну сутність податку є база оподаткування, об'єкт 
оподаткування та діючі ставки оподаткування.  Для бухгалтера проблема обліку 
ПДВ полягає в обліковому його відображенні в системі рахунків. Розробка та 
впровадження механізму обліково-аналітичного забезпечення управління ПДВ 
повинне бути обов‘язковою складовою облікової політики підприємства. 
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АНАЛІЗ ВИТРАТ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ 
КОМПАНІЯХ 

 

(представлено к.е.н., ст. викл. Дмитренко О.М. ) 
У статті розглянуто теоретичні аспекти аналізу витрат 

енергопостачальної компанії для потреб управління. Проведено аналіз рівня 
операційних витрат на надання послуг в АТ «Енергоспостачальна компанія 
«Житомиробленерго». Проаналізовано склад і структуру витрат 
АТ «Енергоспостачальна компанія «Житомиробленерго». 

Ключові слова: операційні витрати, аналіз, собівартість, 
енергопостачальна компанія.  

 

Постановка проблеми. Виваженість та обґрунтованість управлінських 
рішень стосовно ефективності витрат енергопостачальних компаній (в першу чергу, 
тих, що входять до структури собівартості надання послуг з енергопостачання) 
забезпечує інформація про отримані, наявні та використані ресурси в операціях з 
постачання та передачі електроенергії. Ведення успішної господарської діяльності 
енергетичної компанії значною мірою зумовлюються якістю аналітичного 
забезпечення користувачів та використанням результатів аналізу в управлінській 
діяльності. Як показує практика, недосконалість аналізу витрат діяльності 
енергопостачальних компаній є причиною зниження ефективності їх роботи. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемами, що пов‘язані з 
функціонуванням енергетичної галузі країни займаються значна кількість 
науковців. Зокрема, дослідженню структури та аналізу витрат присвячені праці 
Л.Л. Антонюка, І.О. Левицької. М.В. Кужельного, З.В. Гуцайлюка, Н.І. Пилипів, 
Л.В. Нападовської та інших вітчизняних науковців. Але необхідність аналізу витрат 
енергопостачальних підприємств за окремими регіонами потребує подальших 
досліджень.  

Метою статті є аналіз витрат на постачання та передачу електроенергії 
енергопостачальною компанією як важливого інструменту розвитку їх бізнесу. 

Викладення основного матеріалу. Для того, щоб успішно провадити 
господарську діяльність, енергопостачальній компанії потрібна інформація про 
витрати в операціях з постачання та передачі електроенергії [1]. 

Основними видами виробничої діяльності для енергопостачальних компаній 
є:  

– передача електричної енергії: господарська діяльність, пов‘язана з 
транспортуванням електричної енергії за допомогою електричних мереж на підставі 
договору; 

– постачання електричної енергії: господарська діяльність, пов‘язана з 
наданням електричної енергії споживачеві за допомогою технічних засобів передачі 
та розподілу електричної енергії на підставі договору [2].  

З метою аналізу витрат для потреб управління витрати енергопостачальних 
компаній доцільно згрупувати за двома напрямами: виробничі витрати та витрати 
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операційної діяльності (адміністративні, витрати на збут, інші операційні) разом з 
фінансовими витратами [3].  

Аналіз структури та динаміки витрат будемо проводити на прикладі АТ 
«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», що діє як суб‘єкт 
підприємницької діяльності. В таблиці 1 наведено динаміку операційних затрат на 
надання послуг з постачання електричної енергії АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго».  

Таблиця 1.  
Склад і структура операційних витрат в АТ «Енергопостачальна компанія 

«Житомиробленерго» 

Показники 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2015 р. 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % +, - в % п. с. 

Матеріальні 
затрати 

103328 18,9 139392 17,8 154665 18,5 51337 149,7 -0,4 

Витрати на 
оплату праці 224227 41,1 347038 44,3 349394 41,8 125167 155,8 0,7 

Відрахування 
на соціальні 
заходи 

72772 13,3 73282 9,4 75233 9,0 2461 103,4 -4,3 

Амортизація 114160 20,9 190343 24,3 213979 25,6 99819 187,4 4,7 

Інші 
операційні 
витрати 

31394 5,8 33350 4,3 42948 5,1 11554 136,8 -0,6 

Разом 545881 100,0 783405 100,0 836219 100,0 290338 153,2 0,0 

Джерело: розраховано на основі фінансової звітності АТ 
«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 

 

Дані таблиці 1 показують, що операційні затрати за період дослідження 
зросли на 290338 тис. грн. чи на 53,2%. В структурі операційних затрат в 2017 році 
матеріальні затрати, що увійшли в собівартість дорівнюють 154665 тис. грн. чи 
займали 18,5% в структурі всіх витрат, що відповідно більше 2015 року на 51337 
тис. грн чи на 49,7%. Затрати на оплату праці в 2017 році склали 349394 тис. грн. чи 
41,8%, що відповідно більше 2015 року на 125167 тис. грн чи на 55,8%. Одними з 
основних причин, що обумовили зростання операційних витрат є збільшення витрат 

на оплату праці та зростання амортизаційних витрат. 
В таблиці 2 наведено динаміку витрат досліджуваної енергопостачальної 

компанії. Дані таблиці 2 показують, що витрати підприємства збільшилися на 
1254384 тис. грн. чи на 64,0% і в 2017 році становили 3213292 тис. грн. Найбільш 
відчутно на зростання витрат АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» вплинув ріст собівартості реалізованої електроенергії в 2017 
році порівняно 2015 року на 1182384 тис. грн. чи на 66,1%. В структурі витрат в 
2017 році питома вага собівартості наданих послуг електропостачання становила 
92,5%. За  2015-2017 роки витрати на управління зросли на 26980 тис. грн. чи на 
61,3% і в 2017 році рівні 70994 тис. грн. чи 2,2% від всіх витрат. 
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Таблиця 2.  
Склад і структура витрат АТ «Енергопостачальна компанія 

«Житомиробленерго» 

Показники 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2015 р. 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % +, - в % п. с. 

Собівартість 
наданих послуг* 

1788889 91,3 2378505 90,3 2971273 92,5 1182384 166,1 1,2 

Адміністративні 
витрати  

44014 2,2 70660 2,7 70994 2,2 26980 161,3 0,0 

Інші операційні 
витрати  

24368 1,2 17325 0,7 54540 1,7 30172 223,8 0,5 

Фінансові витрати  100832 5,1 157751 6,0 71608 2,2 -29224 71,0 -2,9 

Інші витрати  805 0,0 9065 0,3 1092 0,0 287 135,7 0,0 

Витрати з податку 
на прибуток 

- - 1593 0,1 43785 1,4 43785 - 1,4 

Всього витрат 1958908 100 2634899 100 3213292 100 1254384 164,0 - 
* До собівартості наданих послуг енергопостачальних компаній зараховано: вартість 

купованої електричної енергії на енергоринку, витрати на постачання та передачу, 
технологічні витрати та інші операційні витрати, які не пов‘язані з постачанням та передачею 
електроенергії  

Джерело: розраховано на основі фінансової звітності АТ «Енергопостачальна 
компанія «Житомиробленерго» 

Позитивну тенденцію бачимо в тому, що відбулося зменшення фінансових 
витрат досліджуваної енергопостачальної компанії на 29224 тис. грн чи на 29,0% і в 
2017 році рівні 71608 тис. грн. чи 2,2% від всіх витрат. 

Розраховані показники ефективності витрат АТ «Енергопостачальна 
компанія «Житомиробленерго» представлено в таблиці 3. Дані таблиці 3 показують, 
що валова рентабельність виробничих витрат АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» становила в 2015 р. – 3,2%, в 2016 р. – 4,1%, в 2017 р. – 

10,2%. За період дослідження валова рентабельність виробничих витрат 
підприємства зросла на 6,9%. 

Таблиця 3.  
Показники ефективності витрат АТ «Енергопостачальна компанія 

«Житомиробленерго» 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. +, – 

до 2015 р. 
Валова рентабельність виробничих 
витрат, % 

3,2 4,1 10,2 6,9 

Коефіцієнт окупності виробничих витрат 31,065 24,674 9,847 -21,219 

Коефіцієнт покриття адміністративних 
витрат 

0,024 0,029 0,022 -0,002 

Коефіцієнт окупності адміністративних 
витрат 

41,952 35,025 46,103 4,151 

Джерело: розраховано на основі даних АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» 
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Проведений аналіз витрат може слугувати інформаційним забезпеченням в 
питаннях управління витратами, які формують тарифи на передачу та/або 
постачання електроенергії, та може бути використаний для планування, 
управлінського обліку та контролю витрат АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго». 

Висновок. На основі проведеного дослідження щодо структури операційних 
витрат та загальних витрат АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», 
можна стверджувати, що загальні витрати підприємства збільшилися на 1254384 
тис. грн. чи на 64,0% і в 2017 році становили 3213292 тис. грн. Вважаємо, що 
проведений аналіз структури витрат енергопостачальної компанії підвищить 
результативність інформаційної бази для прийняття управлінських рішень щодо 
оптимізації витрат підприємства, а відтак для зниження ціни на електроенергію для 
різних категорій споживачів.  

Список використаної літератури:  
1. Левицька І.О. Інформаційне забезпечення формування витрат 

енергопостачальної компанії: обліково-аналітичний підхід. Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні. 
2014. №797. С.85-92.  

2. Левицька І.О. Формування та облік собівартості транспортування та 
надання електричної енергії (на прикладі виробничої діяльності 
електропостачальних компаній). Наукові записки Національного університету 
"Острозька академія". Економіка. 2011. Вип. 18. С. 159-167. 

3. Левицька І.О. Управлінський облік за центрами відповідальності 
"Витрати" в енергопостачальних компаніях. Наукові записки Національного 
університету "Острозька академія". Економіка. 2013. Вип. 22. С. 110-114.  

References: 

1. Levytska, I. (2014). Informatsiine zabezpechennia formuvannia vytrat 

enerhopostachalnoi kompanii: oblikovo-analitychnyi pidkhid [Information support for the 

formation of energy supply company costs: accounting and analytical approach]. Visnyk 

Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v 

Ukraini, 797, 85-92.  

2. Levytska, I. (2011). Formuvannia ta oblik sobivartosti transportuvannia ta 

nadannia elektrychnoi enerhii (na prykladi vyrobnychoi diialnosti elektropostachalnykh 

kompanii) [Formation and accounting of the cost of transportation and provision of 

electric energy (for example, the production activities of electricity supply companies)]. 

Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia": Ekonomika, 18, 

159-167. 

3. Levytska, I. (2013). Upravlinskyi oblik za tsentramy vidpovidalnosti "Vytraty" 

v enerhopostachalnykh kompaniiakh [Management accounting for cost centers in power 

supply companies]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia": 

Ekonomika, 22, 110-114. 

 

ДВИГУН Ірина Іванівна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  
Наукові інтереси: організація облікового процесу та оподаткування при формуванні 
інформаційних ресурсів в процесі надання послуг в енергопостачальних компаніях. 



20 

 

І.П. Драбинка, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВИТРАТ ТА ОБ’ЄКТІВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ 
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

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

У статті розглянуто теоретичні основи та практика формування  
об’єктів витрат та об’єктів калькулювання в бухгалтерському обліку для потреб 
управління підприємством. Досліджені підходи до визнання об’єктів витрат та 
об’єктів калькулювання лісогосподарських підприємств. Наведено перелік об’єктів 
витрат для лісогосподарських підприємств. 

Ключові слова: витрати, об’єкти витрат, об’єкти калькулювання, 
калькуляційні одиниці, виробництво 

 

Постановка проблеми. Облік витрат посідає важливе місце в управлінні і 
прогнозуванні наслідків прийняття управлінських рішень. Головними функціями  
обліку витрат є визначення їх величини на одиницю продукції, тобто розрахунок 
виробничої собівартості. Важливе місце при розрахунку собівартості продукції в 
бухгалтерському обліку займає формування об‘єктів витрат та об‘єктів 
калькулювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обґрунтуванням об‘єктів витрат 
та об‘єктів калькулювання в бухгалтерському обліку для потреб управління 
підприємством займалися вчені Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, В.Б. Моссаковський, А. 
Апчерч, К. Друрі, Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз та ін. Всі вони 
присвятили значну кількість своїх наукових праць дослідженню калькуляції та 
методам обліку витрат. 

Мета дослідження є обґрунтування  об‘єктів витрат та об‘єктів 
калькулювання в бухгалтерському обліку для потреб управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу. Між обліком витрат та калькулюванням 
фактичної собівартості продукції існує тісний взаємозв‘язок і взаємозалежність. З 
одного боку, це проявляється в тому, що підставою для обчислення собівартості 
продукції є дані обліку витрат на виробництво. З іншого боку, облік витрат 
організовується з такою деталізацією, яка необхідна для калькулювання, контролю 
та управління собівартістю. 

Важливою умовою достовірного визначення собівартості продукції (робіт, 
послуг) є правильний вибір об‘єкта обліку витрат та об‘єкта калькулювання. 
Розберемо, що собою являють зазначені об‘єкти. 

Під об‘єктом витрат у цілому п. 4 П(С)БО 16 «Витрати» (далі – П(С)БО 16) 
розуміє продукцію, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, що вимагають 
визначення пов‘язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат. При цьому під 
об‘єктами обліку виробничих витрат згідно з п. 302 Методичних рекомендацій з 
формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості розуміють 
групування витрат виробництва в поточному обліку, що дає можливість визначати 
собівартість продукції за її видами, процесами, способами та місцями виробництва. 

https://i.factor.ua/ukr/law-118/section-580/article-11644
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До таких об‘єктів відносять вироби, їх окремі частини (вузли, деталі), групи 
однорідних виробів, виробництва, процеси, фази, стадії, переділи технологічних 
процесів, окремі операції, замовлення, види діяльності тощо. 

Номенклатуру об‘єктів обліку виробничих витрат підприємства обирають 
самостійно залежно від: 

— структури управління підприємством; 
— організації виробництва; 
— технологічних особливостей; 
— рівня спеціалізації підрозділів; 
— технічних параметрів продукції, яка виробляється; 
— системи контролю витрат тощо. 
Вибір об‘єктів обліку витрат здійснюється в ув‘язці з вибором об‘єктів 

калькулювання та калькуляційних одиниць 

Об‘єкт калькулювання собівартості – це різного ступеня готовності окремі 
види та одиниці продукції (робіт, послуг) основних і допоміжних підрозділів, 
технологічних фаз, стадій, переділів тощо. 

На практиці об‘єкти калькулювання собівартості продукції та об‘єкти обліку 
витрат виробництва часто збігаються. Проте можливі випадки, коли такого збігу не 
буде, адже об‘єкти обліку витрат та об‘єкти калькулювання мають різне 
призначення і зміст. Під об‘єктами обліку витрат розуміють сукупність витрат, а під 
об‘єктами калькулювання – певний вид продукції. 

Якщо об‘єкти обліку виробничих витрат та об‘єкти калькулювання 
збігаються, для визначення собівартості одиниці продукції потрібно просто 
поділити загальну суму витрат за об‘єктом обліку на кількість виготовлених 
виробів. Якщо ж такого збігу не відбувається, для обчислення собівартості одиниці 
об‘єкта калькулювання витрати за об‘єктами обліку підсумовують і отриманий 
результат ділять на кількість виготовлених виробів. Тоді об‘єкти обліку витрат є 
частиною (часткою) об‘єкта калькулювання. 

Що стосується калькуляційної одиниці, то під нею розуміють одиницю 
виміру об‘єкта калькулювання при обчисленні собівартості продукції. Її вибір 
залежить від особливостей виготовлення продукції, обширності номенклатури, 
одиниць виміру, що застосовуються, діючих стандартів і технічних умов на вироби, 
які виробляються. Як калькуляційні одиниці використовують натуральні, умовно-

натуральні, трудові та вартісні показники. 
За схожими ознаками калькуляційні одиниці можуть бути зведені в сім груп: 
 натуральні одиниці; 
 умовно-натуральні одиниці (знеособлені та укрупнені); 
 умовні (приведені одиниці); 
 вартісні одиниці; 
 одиниці часу; 
 одиниці робіт (виконані роботи і надані послуги); 
 експлуатаційні одиниці. 
Об‘єктами обліку витрат виробництва в лісогосподарських підприємствах 

на рахунку 23 «Виробництво» можуть бути: 
231 «Витрати на ведення лісового господарства»: 
 2311 «Лісорозведення»; 



22 

 

 2312 «Боротьба із шкідниками і хворобами лісу»; 
 2313 «Охорона лісу від пожеж» і т.д. 
232 «Заготівля продукції лісу» 

 2321 «Заготівля деревини»; 
 2322 «Заготівля лісових ягід»; 
 2323 «Заготівля березового соку»  і т. д. 
233 «Переробка продукції лісу і деревообробка»: 
 2331 «Переробка деревини»; 
 2332 «Переробка грибів»; 
 2333 «Деревообробка» і т.д. 
234 «Використання корисних властивостей лісу»: 
 2341 «Організація культурно-оздоровчих заходів»; 
 2342 «Мисливське господарство»; 
 2343 «Рибальство» і т. д.; 
235 «Допоміжні виробництва»: 
 2351 «Ремонтно-механічна майстерня»; 
 2352 «Автотранспортний парк»; 
 2353 «Сушильне господарство» і т. д.; 
236 «Витрати на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів». 
Перелік основних калькуляційних одиниць і об‘єктів калькулювання в 

лісогосподарських підприємствах формуються виходячи з особливостей їх 
господарської діяльності. 

Об‘єкти калькулювання залежать від характеристики основної продукції 
лісогосподарських підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 

Перелік основних видів продукції лісогосподарських підприємств  
Назва продукції Характеристика 

1 2 

Деревниий хлист Стовбур поваленого дерева, очищений від гілок, верховіття і 
пенькової частини. 

Круглий 
лісоматеріал 

Зрубане дерево з видаленими сучками і верхівкою, яке підлягає 
або не підлягає подальшому поперечному поділу на колоди, як 
правило, сюди не включають дрова. 

Пиловник Колода для отримання пиломатеріалів. 
Колода 

спеціального 
призначення 

Колода певної довжини та/або діаметра для спеціального 
застосування. 

Стовп Довга колода для використання в якості опори. 
Дрова Круглі або колоті сортименти, які за своїм розміром і якістю 

можуть бути використані лише як паливо. 
Жердини Тонкомірний сортимент, товщиною у верхньому відрізі від 3 до 

5 см для хвойних і від 3 до 7 см для листяних порід деревини. 
Хворост Молоді деревця і лісоматеріали діаметром менше 4 см 

довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, зрізаного 
верховіття, гілок та сучків дерев, зрубаних на корені. 

Пиломатеріал Пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше  
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Продовження табл. 1 

1 2 

 дві плоскопаралельні пласті, отримана шляхом розпилювання 
колод. 

Обрізний 
пиломатеріал 

Заготовка з крайками, обпиляними перпендикулярно до пластей 
та з обзелом, не більшим за допустимий відповідно до 
нормативно-технічної документації. 

Необрізаний 
пиломатеріал  

Заготовка з не обпиляними або частково обпиляними крайками, 
з обзелом понад допустимий в обрізному пиломатеріалі. 

Брус Пиломатеріал товщиною та шириною 100 мм і більше, що може 
використовуватися для подальшого розпилювання на обрізні 
пиломатеріали. 

Балка Пиломатеріал із квадратним або майже квадратним великим 
поперечним перерізом. 

Дошка Пиломатеріал товщиною до 100 мм та шириною понад 
подвійну товщину. 

Бічна дошка Пиломатеріал, випиляний із зовнішнього боку колоди. 
Обапіл Пилопродукція, яка має внутрішню пропиляну, а зовнішню не 

пропиляну або частково пропиляний пласт. 
Тирса Частинки деревини, отримані в процесі пиляння. 
Тріска Частинки деревини, отримані в процесі подрібнення. 

 

Висновки. Вибір об‘єктів обліку витрат здійснюють в ув‘язці з вибором 
об‘єктів калькулювання та калькуляційних одиниць. Формування калькуляційних 
одиниць залежить від особливостей виготовлення продукції, обширності 
номенклатури, одиниць виміру, що застосовуються, діючих стандартів і технічних 
умов на вироби, які виробляються. На лісогосподарських підприємствах, крім 
продукції основного виробництва, калькулюють також продукцію допоміжних 
виробництв. Обрані об‘єкти обліку витрат і калькуляційні одиниці затверджують 
розпорядчим документом по підприємству. 
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АНАЛІЗ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Стаття розкриває особливості аналізу основних засобів на підприємствах 
торгівлі. Встановлено особливості основних засобів з врахуванням галузевої 
особливості торговельної галузі. Визначено систему показників для побудови 
ефективних аналітичних досліджень в сфері основних засобів. Розраховано питому 
вагу основних засобів у майні підприємства та визначено їх значення у його 
формуванні. Проаналізовано показники руху  основних засобів підприємства та 
здійснено висновки щодо напрямів їх покращення. 

Ключові слова: аналіз, основні засоби, методи аналізу, система показників, 
торгівельне підприємство. 
 

Постановка проблеми. Найважливішим фактором збільшення обсягу і 
товарообороту торгівельних підприємств є забезпеченість їх основними засобами в 
необхідній кількості та складі, а також найефективніше їх використання при 
найменших капіталовкладеннях. Забезпечення об‘єктами матеріально-технічної 
бази потребує кожен із видів діяльності торговельних підприємств – закупівельна, 
виробнича, логістична, складська, збутова, інформаційна, транспортна та ін. Кожен 
із зазначених видів діяльності торгівельного підприємства потребує матеріального 
інструментарію реалізації, в якості якого виступають різноманітні основні засоби, 
якими володіє чи залучає торговельне підприємство. При сучасному технічному 
рівні послуг з торгівлі величина основних засобів і їх технічний стан значною 
мірою визначають потенційні можливості торгівлі, збільшення товарообороту. 

Необхідність раціонального відтворення основних засобів потребує аналізу 

наявності та руху основних засобів в торгівельних підприємствах.. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання аналізу основних 

засобів розглядалось багатьма науковцями. Значний внесок у розробку теоретичних 
та практичних аспектів аналізу основних засобів, зробили такі дослідники: 
Гринів Б. В., Довгалюк Н. В., Міщук І. П., Небава М. І., Тележенко П. В., 
Шумська Г. М., Федорець М. С. та інші. Однак, слід відмітити, що окремі питання 
щодо аналізу основних засобів торговельних підприємств потребують подальших 
досліджень. 

Метою статті є дослідити систему показників для аналізу основних засобів 
торговельного підприємства та здійснити аналітичні розрахунки щодо їх стану і 
руху. 

Викладення основного матеріалу. Важливість проблеми використання 
основних засобів обумовлена тим, що матеріальні й фінансові ресурси економіки не 
безмежні, і будь-які вкладення в розвиток основних засобів обмежують можливість 
споживання. Інтенсифікація ж використання основних засобів, більш раціональне їх 
відтворення дозволяє збільшити обсяги товарообороту, підвищити ефективність 
господарювання торговельних підприємств без додаткових капітальних вкладень 
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або при менших їх обсягах. Більш ефективне відтворення і використання основних 
засобів підприємства дозволяє підвищити продуктивність праці, знизити витрати 
обігу і поліпшити інші якісні показники діяльності [1, с. 17].  

Поняття основних засобів, на думку Тележенка П.В. залежить від галузевої 
особливості діяльності підприємства. Якщо розглядати основні особливості цього 
поняття, притаманні підприємствам торгівлі: 

– на підприємствах торгівлі на відміну від інших підприємств реального 
сектору економіки обсяг необоротних активів значно менший від обсягу оборотних 

активів. Дана структура активів зумовлена особливостями функціонування 
підприємств торгівлі (значне акумулювання коштів у товарних запасах, інших 
оборотних активах та ін.); 

– торгівля не належить до галузей економіки зі значним обсягом 
необоротних активів на одиницю обсягу реалізації. Ця економічна категорія 

значною мірою визначає рівень ефективності виробництва та реалізації продукції, 
оскільки зниження показника призводить до зниження витрат виробництва та 

реалізації за рахунок зменшення частки амортизаційних відрахувань; 
– мала озброєність праці засобами необоротних активів. Дана особливість 

зумовлена тим, що для торговельної діяльності характерним є спосіб реалізації 
товарів і послуг у формі безпосереднього спілкування за схемою «людина – 

людина», а тому залежність від матеріальної складової, що забезпечує 
функціонування підприємств інших галузей, є значно меншою; 

– основні засоби торгівлі пов‘язані із забезпеченням певного рівня культури 
обслуговування покупців. Він являє собою сукупність духовних та матеріальних 

цінностей, що вироблені спільно працівниками підприємства торгівлі та 
споживачами в процесі повсякденної взаємодії, розподілу спільно створених 
цінностей [2, с. 165].  

Отже, основні засоби торгівлі – це найменш ліквідні матеріальні активи, що 
забезпечують певний рівень культури обслуговування споживачів та є об‘єктом 
стратегічного управління; на відміну від інших галузей реального сектору 
економіки становлять значно меншу частину активів підприємства, забезпечують 
значний рівень ефективності реалізації та потребують значно меншої кількості 
обслуговуючого персоналу [2, с. 165]. 

Аналіз основних засобів проведемо на прикладі торговельного підприємства 
(табл. 1). Мета такого економічного аналізу полягає у визначенні тенденції 
наявності основних засобів та їх руху.  

Таблиця 1.  

Основні засоби в структурі майна ТОВ «Т.В.К. Сервіс»  

Показники 
Станом на 31.12_ року 

Відхилення  
2017 р. від 2016 р. 

2015 2016 2017 +, - % 

Основні засоби за залишковою вартістю, 
тис.грн 

42,4 46,7 60,9 18,5 143,6 

Майно всього, тис.грн 3447,0 4811,3 8236,8 4789,8 239,0 

Питома вага основних засобів у 
формуванні майна підприємства, % 

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

Джерело: розраховано на основі даних ТОВ «Т.В.К. Сервіс» 
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З даних аналізу можна зробити висновок, що первiсна вартiсть основних 
засобiв ТОВ «Т.В.К. Сервіс» станом на 31.12.2017 року складає 595,9 тис. грн., що 
більше від рівня станом на 31.12.2016 року на 39,8 тис.грн чи на 7,2%. Знос на 
31.12.2017 року складає 89,8%. що менше від стану на 31.12.2016 року на 1,8%. 
Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 року складає 
60,9 тис. грн., що більше від рівня станом на 31.12.2016 року на 14,2 тис.грн чи на 
30,4%. Отже, можемо помітити незначне зростання балансової вартості основних 
засобів  ТОВ «Т.В.К. Сервіс» за 2015-2017 роки, а також незначне зменшення зноси 
основних засобів, який рівний 90%. 

На кінець 2017 року у загальній вартості майна, яке перебуває в 
розпорядженні підприємства торгівлі ТОВ «Т.В.К. Сервіс» 60,9 тис.грн чи 0,7% від 
вартості майна становлять основні засоби. Питома вага основних засобів у 
формуванні майна підприємства за період дослідження зменшилася на 0,5%. 

В табл. 2 проаналізуємо рух основних засобів ТОВ «Т.В.К. Сервіс».  

Таблиця 2.  

Показники руху основних засобів ТОВ «Т.В.К. Сервіс» 

Показники 
Станом на 31.12_ року 

2017 р. до 2015 р. 

+, - % 
2015 2016 2017 

Наявність основних засобів на 
початок року, тис.грн 

820 554,2 556,1 -263,9 67,8 

Надійшло, тис.грн 45,5 48,7 65,6 20,1 144,2 

Вибуло, тис.грн 311,3 46,8 25,8 -285,5 8,3 

Наявність основних засобів на 
кінець року, тис.грн 

554,2 556,1 595,9 41,7 107,5 

Річний приріст (+), зниження (-), 
тис.грн 

-265,8 1,9 39,8 305,6 -15,0 

Коефіцієнт зростання, Кз 0,6759 1,0034 1,0716 0,3957 158,6 

Коефіцієнт вибуття, Кв 0,3796 0,0844 0,0464 -0,3332 12,2 

Коефіцієнт оновлення, Конов 0,0821 0,0876 0,1101 0,0280 134,1 

Коефіцієнт сукупного 
відтворення, Ксв 

0,0555 0,0879 0,1180 0,0625 212,6 

Коефіцієнт придатності (на кінець 
року), Кпр 

0,0765 0,0840 0,1022 0,0257 133,6 

Нараховано зносу, тис.грн      

на початок року 695,9 511,8 509,4 -186,5 73,2 

на кінець року року 511,8 509,4 535 23,2 104,5 

Залишкова вартість, тис.грн      

на початок року 124,1 42,4 46,7 -77,4 37,6 

на кінець року року 42,4 46,7 60,9 18,5 143,6 

Коефіцієнт зносу, %      

на початок року 84,9 92,3 91,6 6,7 107,9 

на кінець року року 92,3 91,6 89,8 -2,6 97,2 

Середньорічна вартість 
основних засобів, тис.грн 

687,1 555,2 576,0 -111,1 83,8 

 
Джерело: розраховано на основі даних ТОВ «Т.В.К. Сервіс»  
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Дані табл. 2 показують, що за 2017 рік до ТОВ «Т.В.К. Сервіс» надійшло 
основних засобів загальною вартістю 65,6 тис.грн, що більше ніж в 2015 році на 
20,1 тис.грн чи на 44,2%, а вибули в 2017 році основні засоби вартістю 25,8 тис.грн, 
що менше 2015 року на 285,5 тис.грн чи в 12,разів. Знос основних засобів за період 
дослідження зменшився на 2,6% і становив 89,8%. В ТОВ «Т.В.К. Сервіс» існує 
тенденція до оновлення основних засобів. 

Висновки. Основні засоби торгівлі – це найменш ліквідні матеріальні 
активи, що забезпечують певний рівень культури обслуговування споживачів та є 
об‘єктом стратегічного управління; на відміну від інших галузей реального сектору 
економіки становлять значно меншу частину активів підприємства. Це 
підтверджують проведені розрахунки. На кінець 2017 року у загальній вартості 
майна, яке перебуває в розпорядженні підприємства торгівлі ТОВ «Т.В.К. Сервіс» 
60,9 тис.грн чи 0,7% від вартості майна становлять основні засоби. Питома вага 
основних засобів у формуванні майна підприємства за період дослідження 
зменшилася на 0,5%. Проведені розрахунки показали позитивні тенденції зміни 
наявності основних засобів ТОВ «Т.В.К. Сервіс». Більш ефективне відтворення і 
використання основних засобів ТОВ «Т.В.К. Сервіс» дозволить підвищити 
продуктивність праці, знизити витрати обігу і поліпшити інші якісні показники 
діяльності. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ В 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

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

 

У статті узагальнено поняття та сутність облікового-аналітичного 
забезпечення управління доходами бюджетної установи. Розглянуто основні 
наукові дослідження українських вчених щодо значення та ролі обліково-

аналітичного забезпечення. В процесі дослідження було розроблено загальну схему 
організації обліково-аналітичного забезпечення управління доходами бюджетної 
установи. 

Ключові слова: бюджетні установи, доходи,. обліково-аналітичне 
забезпечення, інформація. 

 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік в бюджетних установах є 
системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, 
будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує 
управлінську, контрольну й інформаційну функції, має певні особливості [5].  

Найбільш специфічними об‘єктами в обліку установ є доходи. Так, 
необхідно відмітити, що в загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних 
установ саме облік доходів є найскладнішим і найвідповідальнішим. Тому питання 
організації обліково-аналітичного забезпечення доходів бюджетних установ 
набуває особливої актуальності.  

Реалії сьогодення свідчать, що здійснення якісного обліково-аналітичного 
забезпечення управління доходами бюджетних установ є важливою умовою 
ефективного здійснення господарської діяльності. При цьому, обліково-аналітичне 
забезпечення повинно задовольняти потреби управління, щоб керівний апарат міг 
вчасно приймати запобіжні заходи та здійснювати контроль за цільовим 
використанням бюджетних коштів, оцінювати результати їх використання при 
досягненні намічених цілей. 

Метою дослідження є дослідження сутності облікового-аналітичного 
забезпечення управління доходами бюджетної установи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий внесок у обґрунтування 
напрямів вдосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах та 
формування його обліково-аналітичного забезпечення внесли такі вчені як:  
М.Т. Білуха, Р.Т. Джога, В.П. Завгородній, В.С. Рудницький, Н.М. Ткаченко та ін.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Діяльність бюджетних 
установ передусім спрямована на задоволення соціальних та культурних потреб 
суспільства та держави. Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна 
установа – це заклад, установа чи організація, яка створена органами державної 
влади, та здійснює свою діяльність виключно за рахунок коштів, що надходять із 
державного чи місцевого бюджетів [2].  
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Бюджетні установи є первинною ланкою бюджетної системи, вони належать 
до неприбуткових організацій та метою їх діяльності є не отримання прибутку, а 
надання нематеріальних послуг (медичних, освітніх, культурних, процесуально-

правових та ін. 
В умовах сьогодення зростає роль системи обліково-аналітичного 

забезпечення діяльності бюджетних установ. Водночас, необхідно відмітити, що 
функціонування цієї системи неможливе без оперативної, достовірної, релевантної 
інформації та її аналітичного опрацювання.  

Починок Н.В. стверджує, що система обліково-аналітичного забезпечення як 
один з найважливіших процесів управління відіграє важливу роль у функціонуванні 
системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію різних структурних 
підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища [4]. 

Сутність системи обліково-аналітичного забезпечення управління доходами 
бюджетної установи полягає в об‘єднанні облікових та аналітичних операцій в 
єдиний процес, проведені оперативного внутрішнього аналізу та використання його 
результатів при прийнятті управлінських рішень керівним складом бюджетної 
установи. Основним джерелом інформації в системі обліково-аналітичного 
забезпечення та з метою проведення аналізу результатів діяльності бюджетної 
установи є дані бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Джерела даних для проведення аналітичної роботи в бюджетній 

установі  
Джерело: [1] 

 

Загальну схему організації обліково-аналітичного забезпечення управління 
доходами бюджетної установи представлено на рис. 2. 

На думку Швець В. Є. сформована на основі економічних показників 
обліково-аналітичної інформації складатиметься інтегрована звітність бюджетних 
установ, яка міститиме інформацію не тільки про минулі операції, а й про ті, що 
пов‘язані з виплатою та отриманням грошових коштів у майбутньому. Це дозволить 
контролювати правильність використання бюджетних коштів та результативність 
ведення господарської діяльності, а також надасть можливість об‘єктивно оцінити 
активи та зобов‘язання виробничих установ і організацій бюджетного сектору  [6]. 

Доходи бюджетних установ 
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документи; 
-внутрішня 
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результатів діяльності 

Аналіз окремих господарських 
процесів та операцій 
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Рис. 2. Загальна схема організації обліково-аналітичного забезпечення 

управління доходами бюджетної установи 

Джерело: власна розробка 

 

Отже, на наш погляд, обліково-аналітичне забезпечення управління 
доходами бюджетної установи складається з таких видів забезпечення: нормативно-

правового забезпечення організації обліку в бюджетній установі; документального 

забезпечення операцій з обліку доходів в бюджетній установі; облікової та 
аналітична інформації щодо обліку доходів бюджетної установи; формування 
показників фінансової звітності бюджетної установи. 

Висновки. Таким чином, система обліково-аналітичного забезпечення 
управління доходами є складовою загальної системи управління бюджетної 
установи. В процесі дослідження визначено, що метою обліково-аналітичного 
забезпечення управління доходами є вдосконалення, розробка нових, більш 
ефективних інструментів підготовки та подання обліково-аналітичної інформації, 
яка кількісно та якісно відповідала б потребам керівному складу бюджетної 
установи з метою прийняття ефективних управлінських рішень та раціонального 
використання бюджетних коштів. 

 

Список використаної літератури. 
1. Бабенко Л. В., Яременко О. О. Основні напрямки обліково-аналітичних 

процедур та проведення аналізу виконання кошторису доходів і видатків у митних 

Нормативно-правові акти що 
регулюють питання обліку 

доходів бюджетних установ 

Статут бюджетної організації 

Бухгалтерія бюджетної 
установи  

Регістри обліку 

Головна книга 

Фінансова, статистична та 
податкова звітність бюджетної 

установи  



31 

 

органах. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_Fvamsue_2012_ 

1_19.pdf.  

2. Бюджетний кодекс України Кодекс від 08.07.2010 р. № 2456-VI URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

3. Коваленко В., Разборська О. Особливості обліково-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки діяльності бюджетних установ. Інститут 
бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний 
збірник наукових праць. 2014. № 3. С. 72-75. 

4. Починок Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в 
процесі управління персоналом. Економічний аналіз. 2013. № 14(2). С. 227-234. 

5. Усік І. Значення доходів та видатків спецфонду у діяльності бюджетних 
установ. URL: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe? 

6. Швець, В. Є., Хміль І. Р. Особливості формування облікової політики 
бюджетних установ. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. № 21. С.277-283. 

References: 

1. Babenko L. V., Yaremenko O. O. Osnovni napriamky oblikovo-analitychnykh 

protsedur ta provedennia analizu vykonannia koshtorysu dokhodiv i vydatkiv u mytnykh 

orhanakh [The main directions of accounting and analytical procedures and conducting 

analysis of the implementation of the estimate of incomes and expenditures in customs 

authorities]. Retrieved from http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_ 

Fvamsue_2012_ 1_19.pdf.  

2. Verkhovna Rada Ukrainy. (2010). Byudzhetny`j kodeks Ukrayiny` Kodeks [The 

Budget Code of Ukraine Code]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

/show/2456-17 

3. Kovalenko V., Razborska O. (2014). Osoblyvosti oblikovo-analitychnoho 

zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky diialnosti biudzhetnykh ustanov [Features of 

accounting and analytical support of economic security of budget institutions]. Instytut 

bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii. Mizhnarodnyi zbirnyk 

naukovykh prats. (3). 72-75. 

4. Pochynok N. V. (2013) Teoretychni aspekty realizatsii funktsii obliku y analizu 

v protsesi upravlinnia personalom [Theoretical aspects of the implementation of the 

functions of accounting and analysis in the process of personnel management]. 

Ekonomichnyi analiz. (14(2)). 227-234. 

5. Usik, I. Znachennia dokhodiv ta vydatkiv spetsfondu u diialnosti biudzhetnykh 

ustanov [The value of incomes and expenditures of the special fund in the activities of 

budget institutions]. Retrieved from: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe? 

6. Shvets, V. Ye., Khmil I. R. (2013). Osoblyvosti formuvannia oblikovoi polityky 

biudzhetnykh ustanov [Peculiarities of formation of accounting policy of budgetary 

institutions]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. (21). 277-283. 

 

КРАСІЦЬКА Анна Русланівна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси: 
- обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку доходів бюджетних 

установ 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670845
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


32 

 

О.Г. Кириєнко, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Розглянуто облік нарахування та виплати доходів працівників 
підприємства. Досліджено підходи до використання рахунку 81 «Витрати на 
оплату праці». Наведено кореспонденцію бухгалтерських рахунків щодо 
нарахування та виплати доходів працівників підприємства  

Ключові слова: облік, доходи працівників, витрати на оплату праці, 
нарахування оплати праці, депоненти 

 

Постановка проблеми. Заробітна плата є основним джерелом грошових 
доходів найманих працівників, з одного боку, а з іншого – певною часткою витрат 
підприємства і найефективнішим засобом заохочення працівників до 
високопродуктивної праці. 

Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам є складною 
ділянкою облікового процесу, який потребує достовірного документального 
відображення відпрацьованого часу, виробленої продукції, виконаних робіт, 
наданих послуг та їх оплати.  

Питання обліку праці та її оплати займають одне з чільних місць у всій 
системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Належна організація 
бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам сприяє ефективному 
управлінню та контролю за своєчасним здійсненням розрахунків,ефективністю 
використання трудових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методичні і 
прикладні питання багатопланової проблеми обліку праці та її оплати завжди були 
предметом наукових досліджень, зокрема, таких відомих українських учених-

економістів, як: П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, В.В. 
Сопко, В.Г.Швеця та інших. 

Метою дослідження є розкриття обліку нарахування та виплати доходів 
працівників підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Нараховані доходи персоналу підприємства 
включаються до складу поточних виплат працівникам. При цьому п. 6 П(С)БО 26 

«Виплати працівникам» (далі – П(С)БО 26) визначає, що нарахована сума виплат 
працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду є поточним 
зобов‘язанням. 

Інформацію про розрахунки з персоналом підприємства з оплати праці (за 
всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою тощо), а також про 
розрахунки за не одержаними працівниками в установлені строки сумами оплати 
праці (розрахунки з депонентами) узагальнюють на рахунку 66 «Розрахунки за 
виплатами працівникам».  

За кредитом цього рахунка відображають нарахування працівникам 
підприємства належних їм сум, а за дебетом – погашення заборгованості 

https://i.factor.ua/ukr/law-132/section-604/article-11798
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роботодавця за такими виплатами, утримання податку з доходів фізичних осіб і 
військового збору, платежів за виконавчими документами, а також інші утримання. 

Облік на рахунку 66 ведуть у розрізі таких субрахунків: 
661 «Розрахунки за заробітною платою»; 
662 «Розрахунки з депонентами»; 
663 «Розрахунки за іншими виплатами». 
За кредитом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» 

відображають нарахування працівникам підприємства: 
— основної заробітної плати; 
— додаткової заробітної плати; 
— премій; 
— інших виплат, що входять до фонду оплати праці. 
За дебетом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» показують: 
— виплату заробітної плати, премій, інших виплат, що входять до фонду 

оплати праці; 
— вартість одержаних працівниками матеріалів, продукції та товарів у 

рахунок заробітної плати; 
— депоновані суми заробітної плати; 
— суми утриманих податків з доходів фізичних осіб і військового збору; 
— суми утриманих платежів за виконавчими документами; 
— інші утримання з виплат працівникам. 
Субрахунок 662 «Розрахунки з депонентами» використовують тільки для 

того, щоб відображати розрахунки за не отриманою працівниками з каси в 
установлений строк сумою оплати праці. 

У такому разі роблять наступні записи:  
1) Дт 661 – Кт 662 – депонована нарахована заробітна плата; 
2) Дт 661 – Кт 663 – депоновані нараховані інші доходи працівникам 

підприємства. 
Коли депоновану заробітну плату виплачують, відповідні суми 

відображають за дебетом субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами» і кредитом 
рахунків обліку активів, за допомогою яких погашається заборгованість за 
заробітною платою. 

На субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» ведуть облік 
розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці.  

Аналітичний облік розрахунків ведуть щодо кожного працівника, видів 
виплат та утримань. 

Нараховані доходи працівникам формують витрати підприємства. 
Витрати на оплату праці – це один з основних елементів витрат операційної 

діяльності підприємства. До його складу входять ( п. 23 П(С)БО 16 «Витрати» (далі 
– П(С)БО 16): 

— заробітна плата за окладами і тарифами; 
— премії та заохочення; 
— матеріальна допомога; 
— компенсаційні виплати; 
— оплата відпусток; 
— оплата іншого невідпрацьованого часу; 

https://i.factor.ua/ukr/law-118/section-580/article-11646
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— інші витрати на оплату праці. 
Для відображення цього елемента витрат в Плані рахунків бухгалтерському 

обліку виділено рахунок 81 «Витрати на оплату праці». Цей рахунок має наступні 
субрахунки (табл. 1). 

Таблиця 1 

Субрахунки до  рахунку 81 «Витрати на оплату праці» 

Код 

субрахунку 

Назва субрахунку Вид витрат на оплату праці 

811 Виплати за 
окладами й 
тарифами 

Витрати на виплату основної заробітної плати 
персоналу відповідно до системи оплати праці, 
прийнятої на підприємстві 

812 Премії та 
заохочення 

Витрати на виплату додаткової заробітної плати 
(премії, заохочення тощо) персоналу відповідно до 
системи оплати праці, прийнятої на підприємстві 

813 Компенсаційні 
виплати 

Витрати на гарантійні та компенсаційні виплати 
персоналу, пов‘язані з індексацією заробітної плати, 
компенсацією у зв‘язку із затримкою виплати 
заробітної плати тощо, у порядку та розмірах, 
передбачених законодавством 

814 Оплата відпусток Витрати на оплату щорічних відпусток персоналу 
підприємства або щомісячні відрахування на 
створення забезпечення майбутніх оплат відпусток 

815 Оплата іншого 
невідпрацьованого 
часу 

Витрати на виплати персоналу підприємства за 
невідпрацьований час, передбачені законодавством 

816 Інші витрати на 
оплату праці 

Інші витрати, що визнаються елементами витрат на 
оплату праці 

 

Проте не всі підприємства зобов‘язані застосовувати цей рахунок. 
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі 
Інструкція № 291) надає підприємствам можливість обліковувати витрати одним із 
трьох способів. Назвемо їх. 

Перший спосіб — використання тільки рахунків класу 8 «Витрати за 
елементами». У цьому випадку витрати на оплату праці працівників підприємство 
групує на рахунку 81 «Витрати нa оплату праці». Сформовані суми витрат (Дт 81 — 

Кт 661) воно списує так: 
— щодо витрат на оплату праці виробничого та загальновиробничого 

персоналу — проводкою: Дт 23 «Виробництво» — Кт 81; 
— щодо витрат на оплату праці адміністративного, збутового та іншого 

персоналу підприємства — проводкою: Дт 791 «Результат операційної діяльності» 
— Кт 81. 
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Цей спосіб мають право застосовувати виключно суб‘єкти малого 
підприємництва та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення 
комерційної діяльності. 

Проте, виходячи з вимог П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва» у Звіті про фінансові результати за формами № 2-м і № 2-мс 
витрати групуються не за елементами витрат, а за витратами діяльності. Це означає, 
що без ведення рахунків класу 9 суб'єктам малого підприємництва не обійтися. 
Інакше правильно заповнити форми № 2-м і № 2-мс їм буде важко. 

Другий спосіб — використання тільки рахунків класу 9 «Витрати 
діяльності». У цьому випадку суми витрат на оплату праці ви не записуються на 
рахунок 81 «Витрати нa оплату праці», а відображаються залежно від 
функціональних обов‘язків працівників безпосередньо проводкою: Дт 15 
«Капітальні інвестиції», 23, 24 «Брак у виробництві», 91 «Загальновиробничі 
витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати 
операційної діяльності» — Кт 661. 

Третій спосіб — використання одночасно рахунків класів 8 і 9. У цьому 
випадку сформовані витрати (Дт 81 — Кт 661) відображаються також залежно від 
функціональних обов‘язків працівників за допомогою запису: Дт 23, 24, 91, 92, 93, 

94 — Кт 81. 
У складі елемента «Витрати на оплату праці» (Дт 81) не відображається 

нарахована заробітна плата, що включається до первісної вартості необоротних 
активів (наприклад, при їх спорудженні чи поліпшенні). Таку зарплату нараховують 
проводкою: Дт 15 — Кт 661 без використання рахунка 81. Адже при подальшій 
амортизації суму зносу (частину вартості таких активів) підприємство відображає у 
складі елемента «Амортизація». Подвійне відображення таких витрат (перше — у 
складі елемента «Витрати на оплату праці», друге — у складі елемента 
«Амортизація»), призведе до перекручення даних Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) за формою № 2. 

Висновки. Отже, в сучасних умовах облік заробітної плати займає одне з 
центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Для досягнення основних 
завдань обліку нарахування і виплати оплати праці виникає необхідність створення 
як найбільш зручного організаційного забезпечення відображення їх на рахунках. 
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АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

(представлено к.е.н., ст. викладач Дмитренко О.М.) 
            У статті розкрито сутність заробітної плати. Проведено аналіз рівня 
оплати праці лісогосподарських підприємств Житомирської області. 
Проаналізовано витрати на оплату праці в ДП «Бердичівське лісове господарство» 
порівняно до ДП «Попільнянське лісове господарство». У статті розкрито 
сутність фонду оплати праці. 

Ключові слова: витрати на оплату праці, аналіз, середньорічний рівень 
оплати праці, ефективність оплати праці.  

 

Постановка проблеми. Заробітна плата є основним джерелом грошових 
доходів працівників лісового господарства, адже її величина і правильна організація 
заохочує працівників підвищувати ефективність своєї діяльності, а, отже, 
безпосередньо впливає на розвиток лісогосподарського комплексу країни. В Україні 
набутий великий досвід впровадження прогресивних форм і систем оплати праці. 
Але в більшості підприємств напрацьований досвід безпідставно втратили, 
внаслідок чого мотивація праці втратила свою ефективність. Сьогодні, коли 

лісогосподарським підприємствам доводиться розраховувати переважно на власні 
ресурси, помітною стає низька ефективність витрат на оплату праці. Саме тому 
важливим є дослідження стану, проблем та напрямків розвитку витрат на оплату 
праці лісогосподарських підприємств. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Особливості методики та 
організації аналізу прямих витрат на оплату праці на сьогодні розкриті у науковій і 
методичній літературі достатньо. Зокрема дослідженнями в цій галузі займалися 
Бутинець Ф. Ф., Коблянська О. І., Сук П.Л., Ткаченко Н. М., Хом‘як Р. Л. та інші. 
Але необхідність аналізу витрат на оплату праці лісогосподарських підприємств 

спонукають до подальших досліджень.  
Метою статті є аналіз ефективності використання коштів лісогосподарських 

підприємств Житомирської області, що спрямовуються на оплату праці; 
характеристика середнього рівня заробітної плати; виявлення резервів 
раціонального використання коштів витрачених на оплату праці. 

Викладення основного матеріалу. Згідно з Законом України «Про оплату 
праці», заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому виражені, яку за 
трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 
роботу [1]. 

Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій і одне з 
найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є 
основним джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального 
добробуту їхніх родин, а з іншого боку, для роботодавців, є значною часткою 

витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення 
цілей підприємства, то питання організації заробітної плати і формування її рівня 
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разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових 
відносин у суспільств [2] 

Аналіз використання коштів на виплату заробітної плати на кожному 
підприємстві має велике значення, в процесі якого потрібно здійснювати 
систематичний аналіз за використанням фонду заробітної плати, виявляти 
можливість економії коштів за рахунок зростання продуктивності праці та 
зниження трудомісткості продукції [3].  

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовують 
показник фонду оплати праці – це і буде складати витрати на оплату праці. До 
фонду оплати праці відносяться нарахування найманим працівникам у грошовій та 
натуральній формі (оцінені у грошовому вираженні) за відпрацьований та 

невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від 

джерела фінансування цих виплат [2]. 

Проаналізуємо динаміку витрат на оплату праці та її середній рівень в 
лісогосподарських підприємствах півдня Житомирської області. Об‘єктами 
дослідження обрано ДП «Бердичівське лісове господарство» (далі ДП 
«Бердичівський лісгосп») і ДП «Попільнянське лісове господарство» (далі ДП 
«Попільнянський лісгосп») (табл. 1).  

Таблиця 1.  
Порівняння рівня оплати праці у  ДП «Бердичівський лісгосп» і  ДП 

«Попільнянський лісгосп» 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2015 р. 
+, - у % 

1 2 3 4 5 6 

Середньорічна кількість працівників, осіб 

ДП «Бердичівський лісгосп» 284 280 370 86 30,3 

ДП «Попільнянський лісгосп» 276 317 303 27 9,8 

Відхилення 8 -37 67 59 -  

Всього операційних витрат, тис.грн 

ДП «Бердичівський лісгосп» 48796 57245 62265 13469 27,6 

ДП «Попільнянський лісгосп» 65270 86388 84672 19402 29,7 

Відхилення -16474 -29143 -22407 -5933 - 

Витрати на оплату праці, тис.грн 

ДП «Бердичівський лісгосп» 15175 21937 25737 10562 69,6 

ДП «Попільнянський лісгосп» 18131 25465 24716 6585 36,3 

Відхилення -2956 -3528 1021 3977 - 

Середньорічна оплата праці 1 працівника, тис.грн 

ДП «Бердичівський лісгосп» 53,4 78,3 69,6 16,2 30,3 

ДП «Попільнянський лісгосп» 65,7 80,3 81,6 15,9 24,2 

Відхилення -12,3 -2 -12 0,3 - 

Середньомісячна оплата праці 1 працівника, тис.грн 

ДП «Бердичівський лісгосп» 4452,76 6528,87 5796,62 1343,86 30,2 

ДП «Попільнянський лісгосп» 5474,34 6694,27 6797,58 1323,24 24,2 

Відхилення -1021,58 -165,4 -1000,96 20,62 - 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

Питома вага витрат на оплату праці в операційних витратах, % 

ДП «Бердичівський лісгосп» 31,1 38,3 41,3 10,2 - 

ДП «Попільнянський лісгосп» 27,8 29,5 29,2 1,4 - 

Відхилення 3,3 8,8 12,1 8,8 - 
Джерело: фінансова звітність досліджуваних підприємств 
 

Дані таблиці 1 показують, що у 2017 році середньорічна заробітна плата в 
ДП «Бердичівський лісгосп» становила 69,559 тис. грн. або 5796,62 грн. в місяць, 
що більше ніж в 2015 році на 16,126 тис. грн. за рік чи на 30,2%. У 2017 році 
середньорічна заробітна плата в ДП «Попільнянський лісгосп» становила 81,6 тис. 
грн. або 6797,58 грн. в місяць, що більше ніж в 2015 році на 1323,24 тис. грн. за рік 
чи на 24,2%. Констатуємо той факт, що в ДП «Бердичівський лісгосп» середній 
рівень заробітної плати є нижчим від ДП «Попільнянський лісгосп», але темпи його 
зростання є вищими. В таблиці 2 порівняємо ефективність оплати праці персоналу 
по досліджуваних лісгоспах.  

Таблиця 2.  

Порівняння ефективності оплати праці у  ДП «Бердичівський лісгосп» і  ДП 
«Попільнянський лісгосп» 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2015 р. 
+, - у % 

Фінансовий результат, тис.грн 

ДП «Бердичівський лісгосп» 2854 413 431 -2423 -84,9 

ДП «Попільнянський лісгосп» 4604 4427 1085 -3519 -76,4 

Відхилення -1750 -4014 -654 1096   

Припадає прибутку на 1 тис.грн витрат на оплату праці, грн 

ДП «Бердичівський лісгосп» 188,07 18,83 16,75 -171,32 -91,1 

ДП «Попільнянський лісгосп» 253,93 173,85 43,90 -210,03 -82,7 

Відхилення -65,86 -155,02 -27,15 38,71 -8,4 
Джерело: фінансова звітність досліджуваних підприємств 
 

Ефективність оплати праці ДП «Бердичівський лісгосп» знизилася: на 1 тис. 
грн. середньорічної заробітної плати в 2017 році отримано прибутку 16,75 грн., що 
менше ніж в 2015 році на 171,32 грн. чи на 91,1%. Ефективність оплати праці ДП 
«Попільнянський лісгосп» знизилася: на 1 тис. грн. середньорічної заробітної плати. 

В 2017 році в ДП «Попільнянський лісгосп» отримано прибутку 43,90 грн., 

що менше ніж в 2015 році на 210,03 грн. чи на 9,8%. Як бачимо ефективність 
оплати праці є вищою в ДП «Попільнянський лісгосп».  

Удосконалення заробітної плати у ДП «Бердичівський лісгосп» повинно 
логічно та збалансовано поєднуватись з загальним процесом змін в сфері 
соціального захисту та фінансовій системах лісгоспу. Тому, вирішення проблеми 
зростання оплати праці лісогосподарських підприємств в нинішніх умовах 
економічної нестабільності з метою ефективної та раціональної мотивації, 
вдосконалення механізму надання заробітної плати набуває в ДП «Бердичівський 
лісгосп» особливого, вагомого значення. Вірний вибір форми та системи оплати 
праці, які включають у себе особливості робочого процесу в лісовій сфері, 
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завдання, які стоять перед відповідним робочим місцем, професією або ж 
кваліфікацією працівника, його персональні інтереси, що є ефективним 
організаційним методом і вагомим мотивуючим фактором, всі ці умови, повинні 
бути враховані при забезпеченні дієвості механізму надання заробітної плати в 
ДП «Бердичівський лісгосп».  

Таким чином, удосконалювання систем оплати праці ДП «Бердичівський 
лісгосп», пошук нових економічних рішень, глибоке вивчення досвіду передових 
лісогосподарських підприємств може допомогти вирішити цілу низку проблем, 
пов‗язаних із ефективністю витрат на заробітну плату, якісно поліпшити її розмір та 
створити підґрунтя для підвищення зацікавленості працівників ДП «Бердичівський 
лісгосп» до високопродуктивної праці вже в найближчому майбутньому. 
Підвищення заробітної плати стане потужним стимулом для всебічного розвитку 
ДП «Бердичівський лісгосп», завдяки якому можна розраховувати на зростання 
ефективності лісгоспу та загальне поліпшення зацікавленості працівників. 

Висновок. Отже, витрати на оплату праці та її середній рівень в 
лісогосподарських підприємствах Житомирської області мають тенденцію до 
зростання, а ефективність витрат на оплату праці у всіх досліджуваних 
підприємствах знизилася. Отже, проведений аналіз дозволяє оцінити рівень оплати 
праці персоналу, а також встановити зміну результативних показників у динаміці. У 
цьому зв‘язку рекомендуємо активно використовувати аналіз витрат на оплату 
праці у практичній діяльності лісогосподарських підприємств. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПЕРЕДАЧІ ТА 
ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ  ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ  В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

(Представлено проф. Суліменко Л.А) 
Стаття зосереджена на дослідженні  витрат на передачу і постачання 

електричної енергії. Вирішено ключові питання, що виникають при визначенні 
собівартості передачі і постачання електроенергії. Висвітлено особливості 
відображення в бухгалтерському обліку  витрат діяльності енергопостачальних 
компаній. . 

Ключові слова: витрати; електроенергія; енергопостачальна компанія; 
собівартість, операційна діяльність. 

 

Постановка проблеми. Електроенергетичній галузі України притаманні 
специфічні особливості, зумовлені одномоментністю вироблення і споживання 
енергії, надзвичайно складним технологічним циклом її одержання, необхідністю 
централізованого диспетчерського оперативно-технологічного керування всім 
комплексом у цілому, забезпечення надійності і безпеки функціонування 
обладнання. Національні економічні реформи передбачають першочерговий 
контроль за ефективним та цільовим використанням виробничих ресурсів. 
Особлива увага – статтям калькуляції собівартості реалізованої продукції (наданих 
послуг), що є основою для формування ціни продажу (тарифу на електроенергію). 
          Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання економічно-фінансової 
діяльності енергопостачальних компаній розглядали такі економісти, як О. Б. 
Антоненко, М. Й. Бурбело, О. О. Бірюков, В. Г. Дерзкий, Г. П. Домбровська, В. М. 
Кальченко, І. Г.Карандакова, Н. С. Косар, Ю. А. Левицький, Л. М. Мельничук, У. Є. 
Письменна, М. В. Макарова, Б. С. Серебренніков та інші. 

Метою статті  є дослідження складу витрат на постачання та передачу 
електроенергії в енергопостачальних компаніях.  
          Викладення основного матеріалу.   Дані обліку витрат використовуються 
для оцінки та аналізу виконання планових показників, для здійснення аналітичних 
та економічних розрахунків, для визначення результатів діяльності 
енергопостачальної компанії та фактичної ефективності організаційно-технічних 
заходів. 

Витрати, які можуть бути віднесені до витрат діяльності з централізованого 
диспетчерського управління об‘єднаною енергетичною системою України, 
визначаються та відображаються згідно з Законом України «Про природні 
монополії», П(С)БО 16 «Витрати», Галузевими методичними рекомендаціями з 
формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і 
теплової енергії,затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики 
України від 20 вересня 2001 року № 447, рішеннями суб‘єкта господарювання щодо 
принципів і методів планування, ведення обліку витрат та калькулювання 
виробничої собівартості з урахуванням особливостей, установлених Порядком 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого 
диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України, № 977 
від 27.07.2017р.  

 На даний час витрати  компаній складаються з  
- вартості купованої енергії (оплата ДП «Енергоринок» вартості придбаної 
електроенергії для подальшої її реалізації власним споживачам на закріпленій 
території діяльності), 
- витрат операційної діяльності,  
-фінансових витрат та інших витрат. 

До операційних витрат відносять виробничу собівартість електричної енергії 
(собівартість її передавання та постачання), технологічні витрати електроенергії, 
адміністративні витрати та інші операційні витрати, які не пов‘язані безпосередньо 
з передаванням та постачанням електричної енергії.  

До витрат на передачу електричної енергії, що складають виробничу 
собівартість послуг з передачі, належать [1]: 1) оплата основної і додаткової праці 
персоналу, задіяного в підрозділах, які забезпечують передачу електроенергії, 
включаючи одноразові виплати, премії і заохочення, винагороди за підсумками 
року, до свят, матеріальну допомогу, компенсаційні виплати, оплату відпусток та 
іншого невідпрацьованого часу; 2) відрахування на загальнообов‘язкове державне 
соціальне страхування персоналу, задіяного в підрозділах, які забезпечують 
передачу електроенергії; 3) витрати на оплату службових відряджень персоналу, 
задіяного в підрозділах, які забезпечують передачу електроенергії; 4) матеріально-

технічне і транспортне забезпечення діяльності, витрати на утримання службового 
автотранспорту та інші витрати, пов‘язані з передачею електроенергії;  5) 

амортизація основних засобів та нематеріальних активів, які належать підрозділам, 
що забезпечують передачу електроенергії; 6) витрати на утримання, експлуатацію 
та ремонт транспортних засобів та інших необоротних активів, що 
використовуються для здійснення передачі електроенергії; 7) витрати на опалення, 
освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання підрозділів, що 
забезпечують передачу електроенергії; 8) послуги консультантів (аудиторів, 
юристів); 9) ремонт приміщень; 10) оплата робіт, виконаних підрядним та 
господарським способами; 11) інші витрати, пов‘язані з передачею електроенергії.  

До витрат на постачання електричної енергії (що складають виробничу 
собівартість послуг з постачання електроенергії) належать:[1]: 

1) оплата основної і додаткової праці персоналу, задіяного в підрозділах, які 
забезпечують постачання електроенергії, включаючи одноразові виплати, премії і 
заохочення, винагороди за підсумками року, до свят, матеріальну допомогу, 
компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, 
пов‘язаних з постачанням електроенергії; 

2) відрахування на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування 
персоналу, задіяного в підрозділах, які забезпечують постачання електроенергії; 

3) витрати на оплату службових відряджень персоналу, задіяного в 
підрозділах, які забезпечують постачання електроенергії; 

4) матеріально-технічне і транспортне забезпечення діяльності, витрати на 
утримання службового автотранспорту та інші витрати, пов‘язані з постачанням 
електроенергії; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0977874-17#n9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0977874-17#n9
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5) амортизація основних засобів та нематеріальних активів, які належать 
підрозділам, що забезпечують постачання електроенергії; 

6) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт транспортних засобів та 
інших необоротних активів, що використовуються для здійснення постачання 
електроенергії; 

 7) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, та 
інше утримання підрозділів, що забезпечують постачання електроенергії; 

8) послуги та консультації; 
9) ремонт приміщень; 
10) оплата робіт, виконаних підрядним та господарським способами; 
11) інші витрати пов‘язані з постачанням електроенергії. 

Витрати операційної діяльності енергопостачальної компанії, які не включених до 
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), то відповідно до П(с)БО 
16 «Витрати» вони поділяються на:адміністративні витрати; витрати на збут; інші 
операційні витрати. 

З метою організації аналітичного обліку витрат на здійснення діяльності з 
передачі та постачання електроенергії їх слід класифікувати ( табл.1). 

Таблиця 1 

        Класифікація витрат на здійснення діяльності з передачі та постачання 
електричної енергії з метою їх відображення в бухгалтерському обліку  
№ 
з/п 

 

Елементи та статті витрат  
Відображення витрат, як 

об‘єктів обліку, при 
формуванні тарифів 

1. Операційні витрати  

 

 

 

    Собівартість  послуг 

рах.23,91. 

1.1 Матеріальні витрати: 
1.1.1 – виробничі послуги 

1.1.2 – сировина і матеріали 

1.1.3 – паливо 

1.1.4 – витрати на ремонт господарським і підрядним 
способами (без з/п) 

1.1.5 – витрати на ел. ен. для госп. потреб 

1.1.6 – витрати на використання ел. мереж інших 
ліцензіатів-передавачів 

1.2 Витрати на оплату праці 
1.3 Відрахування на соціальні заходи 

1.4. Амортизація 

1.5 Інші операційні витрати:  

 

 

Інші операційні витрати  
рах.92,93,94 

1.5.1 – плата за землю 

1.5.2 – комунальний податок 

1.5.3 – витрати на зв‘язок 

1.5.4 – витрати на службові відрядження 

1.5.5 – податок на транспорт 

1.5.6 – утримання легкового транспорту 

1.5.7 – інвентаризація землі 
2. Фінансові витрати рах.95,96 

3. Інші витрати  рах.97 
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Висновок. Собівартість передачі та постачання електричної енергії є одним 
з найважливіших показників роботи енергопостачальної компанії. Розглянута  у 
статті класифікація виробничих витрат у відповідності до національних облікових 
положень буде сприяти уніфікації організаційних та методичних питань проведення 
зовнішнього державного контролю, енергетичного аудиту, аналізу формування 
тарифів для споживачів таких послуг у розрізі суб‘єктів цієї галузі в Україні, а 
також дозволяє організувати аналітичний облік та контроль витрат. 

 

Список використаної літератури: 
1. Про затвердження Галузевих методичних рекомендацій з формування 

собівартості виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії:  
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 20.09.2001 р. №447. 

2. Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-

VIII 

3. Про затвердження Процедури встановлення або перегляду тарифів для 
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом (з 
чинними змінами та доповненнями) : постанова Національної комісії з питань 
регулювання електроенергетики України за № 801 від 1 серпня 2001 року 
(Постанова № 801). 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ―Витрати‖: наказ 
Міністерства фінансів України від 31.12.1999 за № 318. Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248. 

References: 

1. Pro zatverdzhennya haluzevykh metodychnykh rekomendatsiy shchodo 

formuvannya sobivartosti vyrobnytstva, peredachi ta postachannya elektrychnoyi ta 

teplovoyi enerhiyi: Nakaz Ministerstva palyva ta enerhetyky vid 20.09.2001 r. №447. 
2. The Law of Ukraine "On the Electricity Market" dated April 13, 2017, No. 

2019-VIII 

3. Pro zatverdzhennya Protsedury vstanovlennya abo perehlyadu taryfiv dlya 

litsenziativ z peredachi elektrychnoyi enerhiyi mistsevymy (lokalʹnymy) merezhamy 
elektrozv'yazku ta postachannya elektroenerhiyi za rehulʹovanym taryfom (iz chynnymy 
zminamy ta dopovnennyamy): postanova Natsionalʹnoyi komisiyi z rehulyuvannya 
elektroenerhetyky Ukrayiny za № 801 vid 1 serpnya 2001 roku roku (Postanova № 801). 

4. Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 16 "Vytraty": Nakaz 

Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 31.12.1999 za № 318. Zareyestrovanyy v Ministerstvi 
yustytsiyi Ukrayiny vid 19.01.2000 za № 27/4248. 

 

КОЧЕРЖЕНКО Наталя Анатоліївна – магістр Житомирського 
національного агроекологічного університету, спеціальність «Облік і 
оподаткування».  

Наукові інтереси: 
 - обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку витрат на постачання 

і передачу електроенергії в енергопостачальних компаніях. 
 

 



44 

 

В.В. Кухарська, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АТ 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

 

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

Стаття розкриває особливості обліку основних засобів на прикладі 
підприємства електропостачання. Визначено питому вагу основних засобів у 
необоротних активах та їх роль у формуванні майна АТ «Енергопостачальна 
компанія «Житомиробленерго». Проаналізовано показники зносу та забезпеченості 
основних засобів підприємства. 

Ключові слова: електропостачання, облік, аналіз, основні засоби, 
фондозабезпеченість, знос основних засобів. 
 

Постановка проблеми. Найважливішим фактором збільшення обсягу і 
якості послуг електропостачальних підприємств є забезпеченість їх необоротними 
активами, зокрема, основними засобами в необхідній кількості та складі, а також 
найпродуктивніше їх використання. При сучасному технічному рівні послуг з 
електропостачання величина основних засобів і їх технічний стан значною мірою 
визначають потенційні можливості виробництва, його потужність. Саме тому  
виникає необхідність в аналізі наявності та стану основних засобів. Своєчасне 
відображення достовірної інформації про стан основних засобів – це одне з 
основних  завдань бухгалтерського обліку основних засобів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблематика обліку та аналізу  
основних засобів розглядалось багатьма вченими. Особливо слід виділити роботи 
таких науковців як: О. В. Зінченко, І.М. Гноєвої, Л.М. Очеретько, 
Д.О. Пеліпадченко, В.В. Погорєлової, Н.В. Потриваєвої, А.С. Тімоновох, 
В.М.Шарманської та інших. Разом з тим, слід відмітити, що окремі питання обліку і 
аналізу основних засобів енергопостачальних підприємств  залишаються 
відкритими. 

Метою статті є дослідження особливостей обліку і аналізу основних засобів 
АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго». 

Викладення основного матеріалу. Методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 
інформації про основні засоби наводяться у Положенні (стандарті) бухгалтерського 
обліку 7 «Основні засоби», особливості обліку відображено в наказі про облікову 
політику. 

Відповідно до П(С)БО №7 основні засоби – це матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання експлуатації) яких більше одного року, або операційного 
циклу, якщо він довший за рік [1].  

Облікова політика АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»  
визначає ряд особливостей обліку основних засобів. Розглянемо основні положення 
облікової політики стосовно основних засобів. 
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Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Оцінка основних 
засобів здійснюється з достатньою регулярністю для того, щоб справедлива вартість 
переоціненого активу суттєво не відрізнялася від його балансової вартості. 
Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування 

амортизації активів, аналізуються наприкінці кожного фінансового року і 
коригуються, якщо це необхідно. 

Якщо об'єкти основних засобів включають основні частини, що мають різні 
терміни корисного використання, то ці частини враховуються як окремі об'єкти 
основних засобів. Компанія має у власності дві земельні ділянки, на яких, 
розташовані виробничі бази. На земельні ділянки, під виробничими базами та 
енергооб'єктами напругою 110/35 кВ є державні акти на постійне 
землекористування. Компанія сплачує податок за користування земельними 
ділянками відповідно до вимог ПКУ. Земельні ділянки під об'єктами 
електропостачання напругою 10 кВ використовуються згідно договорів оренди з 
органами місцевого самоврядування та райдержадміністраціями. Орендна плата в 
середньому становить 10% від нормативної грошової вартості землі, визначеної 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

Витрати на капіталізацію включають основні витрати на модернізацію та 
заміну основних засобів, що продовжують термін корисної експлуатації активів або 
збільшують їх здатність генерувати дохід. Витрати на ремонт та обслуговування, 
що не відповідають зазначеним критеріям капіталізації, відображаються у звіті про 
фінансові результати в тому періоді, в якому вони були понесені. Знос 
відображається у звіті про фінансові результати і нараховується на основі 
прямолінійного методу з використанням норм зносу, що визначаються виходячи з 
передбачуваного терміну служби кожної одиниці основних засобів. Прибутки або 
збитки, що виникають при вибутті активу, визначаються як різниця між виручкою 
від реалізації і балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про сукупні 
прибутки та збитки. 

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів побудованих, 
реконструйованих лініях електропередач, ЗТП, ЩТП, КТП та автотранспорту не 
більша 1% від первинної вартості об'єкта основних засобів, ліквідаційна вартість 
інших об'єктів основних визначається комісією. 

Мета економічного аналізу основних засобів полягає у визначенні ступеня 
забезпечення підприємства основними засобами за умови найінтенсивнішого їх 
використання та пошуку резервів підвищення віддачі основних засобів [2, с. 511]. 

В таблиці 1 дослідимо структуру необоротних активів підприємства. 
З даних таблиці 1 можна зробити висновок, що на кінець 2017 року у 

загальній вартості необоротних активів, які перебуває в розпорядженні 
підприємства 95,7% від всіх необоротних активів становлять основні засоби. 
Первiсна вартiсть основних засобiв АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» станом на 31.12.2017 року складає 9720039  тис. грн. Знос на 
31.12.2017 року складає  5364816 тис. грн. Балансова вартiсть основних засобiв 
станом на 31.12.2017 року складає 4355223  тис. грн.  

Роль основних засобів у формування майна АТ «Енергопостачальна 
компанія «Житомиробленерго» дослідимо таблиці 2. 
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Таблиця 1.  
Структура необоротних активів АТ «Енергопостачальна компанія 

«Житомиробленерго» (станом на 31.12) 

Показники 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2015 р. 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % +, - в % 

Нематеріальні 
активи:         

Залишкова 

вартість 
399 0,0 1036 0,0 853 0,0 454 213,8 

первісна вартість 8201 - 8498 - 10944 - 2743 133,4 

накопичена 
амортизація 

7802 - 7462 - 10091 - 2289 129,3 

Основні засоби:         

Залишкова 
вартість 

2264979 92,2 4325753 95,2 4355223 95,7 2090244 192,3 

первісна вартість 4192875 - 9493374 - 9720039 - 5527164 231,8 

знос 1927896 - 5167621 - 5364816 - 3436920 278,3 

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції 

184398 7,5 211998 4,7 190205 4,2 5807 103,1 

Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 

5816 0,2 6826 0,2 6627 0,1 811 113,9 

Усього не оборот-

них активів 
2455592 100,0 4545613 100,0 4552908 100,0 2097316 185,4 

Джерело: розраховано на основі даних АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 
 

Таблиця 2.  
Основні засоби в структурі майна АТ «Енергопостачальна компанія 

«Житомиробленерго» (станом на 31.12) 

Показники 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2015 р. 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % +, - в % 

Основні 
засоби: 
залишкова 

вартість 

2264979 87,4 4325753 85,6 4355223 84,7 2090244 192,3 

Майно 
всього 

2590788 100,0 5054560 100,0 5142123 100,0 2551335 198,5 

Джерело: розраховано на основі даних АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 
 

З даних таблиці 2 можна зробити висновок, що на кінець 2017 року вартість 
майна в розпорядженні підприємства становила 5142123 тис.грн., тобто за звітний 
період майно підприємства збільшилось на 2551335 тис.грн. чи на 98,5% за рахунок 
зміни основних і оборотних коштів. На кінець 2017 року у загальній вартості майна, 
яке перебуває в розпорядженні підприємства 4355223 тис.грн чи 84,7% від всіх 
активів  становлять  основні засоби,  вартість яких зросла  за період дослідження на 
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2090244 тис.грн. чи на 92,3 %, але в загальній вартості майна їх питома вага 
зменшилась на 2,7%. 

Рівень зносу та забезпеченості основними засобами АТ «Енергопостачальна 
компанія «Житомиробленерго» представлено в таблиці 3.  

Таблиця 3.  
Забезпеченість основними засобами АТ «Енергопостачальна 

компанія «Житомиробленерго» 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2015 р. 
+, - у % 

Коефіцієнт зносу основних 
засобів 

46,0 54,4 55,2 9,2 120,0 

Фондоозброєність, тис, грн./чол. 596,30 919,72 1212,77 616,47 203,4 
Джерело: розраховано на основі даних АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»  
 

Дані таблиці 3 показують, що внаслідок зміни кількості працівників і 
зростання вартості основних засобів зросла фондоозброєність у АТ 
«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» на 616,47 тис.грн. чи на 
103,4%. Рiвень зносу основних засобiв станом на 31.12.2017 року становить 55,2%.  

Висновки. Дані про наявність, знос основних засобів служать основним 
джерелом інформації для оцінки потенціалу організації. Облік основних засобів на 
досліджуваному підприємстві ведеться згідно вимог законодавства. У загальній 
вартості необоротних активів АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго»,  основні засоби складають 95,7% , а у загальній вартості 
майна, яке перебуває в розпорядженні підприємства – 84,7%. Проведені розрахунки 
показали позитивні тенденції забезпеченості основними засобами 
АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго». 
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ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

(представлено к.е.н., доцент Світлишин І.І.) 
Стаття розкриває особливості обліку основних засобів комунальних 

підприємств. Досліджено склад основних засобів комунальних підприємств. 

Розглянуто синтетичний облік основних засобів комунальних підприємств та 
напрямки зростання його інформативності.  

Ключові слова: облік, основні засоби, комунальні підприємства, будівлі і 
споруди, машини і обладнання. 
 

Постановка проблеми. Головну роль в забезпеченні базових потреб 
населення в комунальних послугах з обслуговування житла відіграє житлово-

комунальне господарство, яка є найбільшою частиною міського господарства. 

Рівень надання послуг з обслуговування наданих житлово-комунальним 
господарством залежить, в більшості випадків, від стану його основних засобів, 
тобто будівель, споруд, інженерних мереж і т.п. Облік основних засобів є 
інформаційною базою для прийняття ґрунтованих управлінських рішень стосовно 
поліпшення стану основних засобів комунальних підприємств. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми обліку основних 
засобів перебувають в центрі уваги таких вітчизняних і зарубіжних науковців як 

Т.М. Власюк, М.В. Ключнікова, О.І. Попадюк, Я. Г. Чернишенко, К.А. Яковенко, 
Н.А. Яковишина та інші. Наукові здобутки цих та інших учених і практиків мають 
важливе значення. Оскільки докорінно змінюються внутрішні й зовнішні умови 
функціонування цієї сфери життєдіяльності українського суспільства, проблема 
обліку основних засобів підприємств житлово-комунального комплексу потребує 
подальшого дослідження. 

Метою статті є дослідити особливості синтетичного обліку основних 
засобів комунальних підприємств та напрямків його вдосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Житлово-комунальне господарство є 
важливою соціальною галуззю, яка забезпечує населення, підприємства 
та організації необхідними житлово-комунальними послугами [2, с. 48]. 

Характерним для житлово-комунальних підприємств є обслуговування або 
експлуатація великих об‘єктів основних засобів - житлових будинків, тепло-, газо-, 

водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій тощо; ремонт і заміна 
цих об‘єктів потребують великих капітальних вкладень, в тому числі і за рахунок 
бюджетного цільового фінансування. Особливістю комунальної галузі є й державне 
регулювання цін, що здійснюється шляхом установлення граничного рівня 
рентабельності і затвердження тарифів на послуги житлово-комунальних 
підприємств. Особливостями галузі є також невизначеність питань власності при 
докорінній зміні внутрішніх й зовнішніх умов функціонування, великі борги 
населення і бюджету, збитковість частини житлово-комунальних підприємств, 
багато напрямів бюджетного цільового фінансування (дотації на покриття збитків, 
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субсидії малозабезпеченим громадянам та відшкодування пільг окремим категоріям 
громадян, субвенції, фінансування капітальних вкладень тощо). 

Основні засоби використовуються в діяльності практично всіх підприємств і 
є особливою частиною майна підприємства, яка використовується як засоби праці 
при виробництві продукції (робіт, послуг) або для управлінських потреб 
підприємства протягом тривалого часу [5, с. 779].  

На думку Малахова В. і Оніщенко І., основні засоби – це важливий елемент 
активів підприємства, який примножує прибуток підприємця за допомогою участі в 
процесі виробничого або невиробничого характерів, а також має певну матеріальну 
цінність, розмір якої залежить від суми зносу наявного активу [3, с. 51]. 

Власюк Т. М. пише, що основні засоби є матеріально-технічною базою 
підприємства, їх структура визначає обсяги виробництва та його виробничу 
потужність, а більш повне і раціональне використання основних засобів сприяє 
покращенню техніко-економічних показників роботи підприємства, а саме – 

зростанню обсягів випуску продукції чи надання послуг та зниженню їх 
собівартості [1, с. 197].  

Чернишенко Я.Г. вважає, що основні засоби – один з найважливіших 
чинників будь-якого виробничого процесу. Їх стан, а особливо ефективне 
використання прямо впливають на кінцеві результати господарської діяльності 
підприємства. А їх раціональне використання сприяє поліпшенню всіх техніко-

економічних показників: збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, 
трудомісткості виготовлення. Водночас поінформованість про структуру наявних 
основних засобів має велике значення для управління виробничою діяльністю 
кожного підприємства [4, с. 140]. 

Основним фактором, що визначає структуру основних засобів підприємств 
та організацій в комунальній галузі, слід вважати техніко-економічні особливості, 
які зумовлюють склад основних засобів, необхідних для здійснення виробничо-

експлуатаційної діяльності. Видові співвідношення основних засобів можуть 
коливатися на окремих комунальних підприємствах під впливом місцевих й інших 
різних умов, але вони досить стійко виражають характерну структуру основних 
засобів в комунальній галузі. 

Висока питома вага споруд у складі основних засобів комунального 
господарства (близько 60%) здебільшого мірою є наслідком однієї з особливостей 
виробничо-експлуатаційної діяльності, яка полягає в тому, що виробничий процес у 
багатьох комунальних підприємствах виходить за межі власне самого підприємства 
й охоплює значні міські території відповідними комунікаціями, за допомогою яких 
це підприємство обслуговує споживачів. Питома вага виробничого й силового 
устаткування в порівнянні з іншими галузями не висока, значна питома вага 
транспортних засобів – до 10% (для порівняння: у промисловості остання складає 
близько 4%). Питома вага основних засобів за галузями житлово-комунального 
господарства: водопровідно-каналізаційне господарство – 40%, газове господарство 
– 12%, комунальна енергетика – 18%, міський електротранспорт – 10%, готельний 
комплекс – 4%, зелене господарство – 1% і т.д. Структура основних засобів не 
однакова і по різних галузях житлово-комунального господарства. При незначній 
питомій вазі машин й устаткування в більшості галузей комунального господарства 
в складі основних засобів значне місце займають: у водопровідно-каналізаційному, 
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газовому господарствах, на підприємствах електро- і теплопостачання – 

передавальні пристрої (від 50 до 70%); на підприємствах міського електричного 
транспорту – транспортні засоби (майже 40%); у житловому фонді – будівлі (більше 
90%) [2, с. 23]. 

Для обліку основних засобів в комунальних підприємствах Планом рахунків 
передбачені рахунки: № 10 "Основні засоби" і № 13 "Знос необоротних активів". 
Виділений рахунок № 11 " Інші необоротні матеріальні активи", сальдо якого разом 
з сальдо рахунка № 10 "Основні засоби" відображаються в балансі загальною 
сумою за статтею "Основні засоби". 

Бухгалтерський облік основних засобів, що використовуються у виробничій 
діяльності обслуговуючих комунальних підприємств, за сумою витрат, пов'язаних із 
виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, 
страхуванням під час транспортування, державною регістрацією, реконструкцією, 
модернізацією основних засобів, ведеться на рахунку № 10 "Основні засоби" із 
застосуванням субрахунків (рахунків другого порядку): 100 Інвестиційна 
нерухомість; 101 Земельні ділянки; 102 Капітальні витрати на поліпшення земель; 

103 Будинки та споруди; 104 Машини та обладнання; 105 Транспортні засоби; 106 

Інструменти, прилади та інвентар; 107 Тварини; 108 Багаторічні насадження; 109 

Інші основні засоби. 

В більшості галузей комунального господарства основним є свій субрахунок: 
у водопровідно-каналізаційному, газовому господарствах, на підприємствах 
електро- і теплопостачання – це субрахунок 104 Машини та обладнання; на 
підприємствах міського електричного транспорту – це субрахунок 105 Транспортні 
засоби; у житловому фонді – це субрахунок 103 Будинки та споруди. Поряд із 
зазначеними всі комунальні підприємства використовують субрахунки 106 

Інструменти, прилади та інвентар та 109 Інші основні засоби. 
Вважаємо, що для оцінки ефективності використання основних засобів 

комунального підприємства з обслуговування доцільно в робочому плані рахунків 
створити систему субрахунків ІІ рівня до рахунку 10 «Основні засоби»: 1041 
«Працюючі машини та обладнання», 1042 «Встановлені машини та обладнання, не 
задіяні в процесі виробництва», 1043 «Резервні машини та обладнання», 1044 
«Невстановлені машини та обладнання». 

Робочий план рахунків комунального підприємства розробляється під 
керівництвом головного бухгалтера. Формуванню остаточного варіанта передує 
аналіз методики відбиття господарських операцій основних засобів, а також 
номенклатури об‘єктів обліку за попередні роки.  

Основні засоби комунального підприємства відображаються в обліку 
відповідно за вартістю витрат понесених на їх придбання, з урахуванням 

переоцінки та зменшення корисності нарахування та відповідності доходів і витрат 

доходи, що були отримані від реалізації основних засобів протягом звітного 
періоду, порівнюються з витратами, які були понесені для отримання цих доходів та 
визначаються за датою нарахування.  

Висновки. Рівень надання послуг з обслуговування наданих житлово-

комунальним господарством залежить, в більшості випадків, від стану його 
основних засобів, тобто будівель, споруд, інженерних мереж і т.п. Для того, щоб 
облік основних засобів підвищив свою інформаційність для прийняття ґрунтованих 
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управлінських рішень стосовно поліпшення стану основних засобів обслуговуючих 
комунальних підприємств в робочому плані рахунків запропоновано створити 
систему субрахунків ІІ рівня до рахунку 10 «Основні засоби». 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ В 
УКРАЇНІ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
У статті узагальнено визначено сутність поняття амортизації основних 

засобів. Розглянуто методи нарахування амортизації. Проведено аналіз 
нормативно-правові активи щодо регулювання обліку амортизації основних 
засобів. 

Ключові слова: облік, інформація, амортизація, основні засоби, 
нормативно-правове забезпечення. 

 

Постановка проблеми. Основні засоби є матеріально-технічною базою 
підприємства, формують його виробничу потужність, то раціональне їх 
використання сприяє покращенню техніко-економічних показників роботи 
підприємства. А це, в свою чергу, означає, що користувачі, мають бути забезпечені 
достовірною та повною інформацію щодо використання основних засобів. Важливе 
значення має формування системи нормативно-правового забезпечення обліку  
основних засобів та їх амортизації як процес їх виробничого використання, зносу, 
амортизації, підтримки в робочому стані через здійснення ремонтів і відновлення. 

Мета дослідження. Метою написання статті є розкриття теоретичних 
аспектів організації обліку основних засобів та їх амортизації на підприємстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дослідження 
законодавчо-нормативної бази щодо питань бухгалтерського обліку основних 
засобів та їх амортизації досліджувалися українськими вченими А. Стельмащуком, 
Г. Підлісецьким, Н. Жуком, Л. Ловінською, Є.С. Пиріжком, І.В. Жолнером та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Одним із важливих 
завдань, які стоять перед бухгалтерським обліком є надання інформації про 
наявність та вибуття основних засобів та контроль за їх використанням з метою 
ефективного управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємства. Однак, 
якість такої інформації та об‘єктивність її відображення у звітності останнім часом 
втрачають свою корисність для користувачів. Головною причиною такої ситуації є 
слабка методична розробка нормативних документів, що регулюють облік основних 
засобів, неврегульованість норм податкового законодавства, їх постійні зміни та 
стрімка адаптація Національних положень бухгалтерського обліку до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку [2].  

Одним із проблемних питань в частині ведення бухгалтерського обліку є 
його нормативно правове регулювання. Достовірність і повнота інформації в 
частині нарахування амортизації основних засобів забезпечується нормативними 
документами з бухгалтерського обліку на різних рівнях. Дані нормативні документи 
мають різний правовий статус, формуючи в загальному чотири рівні регулювання 
бухгалтерського обліку основних засобів, які представлені на рис. 1. 

Вагому роль у механізмі обліку наявності та руху основних засобів відіграє 
процес нарахування амортизації. Так як, з одного боку амортизація є елементом 
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витрат, що включаються як до витрат періоду, так і до собівартості продукції, а з 
іншої точки зору – це є джерелом надходження коштів для відновлення основного 
засобу. В той же час вона відображає специфіку руху вартості об‘єкта основних 
засобів та розглядається як важливий важіль управління процесом відтворення [1]. 

 
Рис. 1 Рівні нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку 

амортизації основних засобів 
Амортизація основних засобів – поступове систематичне списання вартості 

основних засобів в процесі їх корисного використання, пов‘язане з їх фізичним і 
моральним зносом. Характеристику методів нарахування амортизації представлено 
на рис. 2. 

Згідно статті 144 Податкового кодексу України амортизації підлягають [3]: 
 витрати на придбання основних засобів, н для використання в 

господарській діяльності;  
 витрати на самостійне виготовлення основних засобів вирощування 

довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, в 
тому числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на 
виготовленні таких основних засобів; 

 витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших 
видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної 
балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на 
початок звітного року; 

Рівні нормативно-правового регулювання обліку амортизації основних засобів 

І рівень 

Кодекси, 
закони 

Конституція України, Податковий кодекс України, Господарський 
кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні»  

ІІ рівень  
Стандарти 

бухгалтерсь-

кого обліку 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), які 
регулюють методологічні засади ведення обліку окремих об‘єктів – 

активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств. 

ІІІ рівень  
Інструкції, 
методичні 
вказівки, 

рекомендації  

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і 

організацій; Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 
основних засобів; Методичні рекомендації про застосування регістрів 

бухгалтерського обліку; Інші нормативно-правові акти. 

ІV рівень  
Внутрішні 
документи  

Наказ про облікову політику підприємства; Робочий план рахунків 
для обліку необоротних матеріальних активів; Наказ про проведення 

інвентаризації; посадові інструкції; графіки документообігу та 
інвентаризації; регламенти бухгалтерських та інших 

адміністративних служб та порядок організації та реалізації 
внутрішнього контролю. Ця група документів формується в рамках 

системи управління конкретного підприємства. 
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Рис. 2. Методи нарахування амортизації 

Метод нарахування 

Прямолінійний  

Формула для розрахунку  

Зменшення залишкової 
вартості 

 

 

Прискореного 
зменшення залишкової 

вартості
 

 

Кумулятивний  
;  

Виробничий  ;  

50% на 50% 
– у першому місяці 

використання об‘єкта; 

– у другому місяці 
використання об‘єкта. 

100% 
– у першому місяці 

використання об‘єкта 

 
Скорочення:  
Ар – річна сума амортизації; 
Ам – місячна сума амортизації; 
Ва – амортизаційна вартість об‘єкта; 
РНА – річна норма амортизації; 
С – строк корисного використання об‘єкта ОЗ 
(років); 
Вз – залишкова вартість об‘єкта на початок 
звітного року або первісна вартість об‘єкта ОЗ 
на дату початку нарахування амортизації; 
Вл – ліквідаційна вартість об‘єкта ОЗ; 
Вп – первісна вартість об‘єкта ОЗ; 
Кк – кумулятивний коефіцієнт; 

Рк – кількість років, які залишились до 
кінця строку корисного використання 
об‘єкта ОЗ; 
Кр – сума порядкових номерів років 
корисного використання об‘єкта; 
Ом – фактичний місячний обсяг 
продукції (робіт, послуг); 
Вс – виробнича ставка амортизації; 
Ос – очікуваний обсяг виробництва з 
використанням амортизаційного 
обладнання. 
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 витрати на капітальне поліпшення землі, не пов‘язане з будівництвом, а 
саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі; 

 капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету, у вигляді 
цільового фінансування на придбання об‘єкта інвестування (основного засобу, 
нематеріального активу) за умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої; 

 амортизації по такому об‘єкту відповідно до положень підпункту 137.2.1 
пункту 137.2 статті 137 цього Кодексу; 

 сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно до 
статті 146 цього Кодексу; 

 вартість безоплатно отриманих об‘єктів енергопостачання, газо- і 
теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих 
споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з 
технічними умовами на приєднання до вказаних мереж або об‘єктів. 

Висновки. Таким чином, амортизація – економічний процес, що кількісно 
відображає втрату основними засобами своєї вартості, яка амортизується, та її 
систематичний розподіл (перенесення) на заново створений продукт (виконану 
роботу, надану послугу) протягом строку їх корисного використання. Порядок 
нарахування амортизації основних засобів в Україні регулюється П(С)БО 7, МСБО 
16 та Податковим кодексом. Проте П(С)БО ґрунтується на МСБО, але існують і 
відмінності між ними, а саме у застосування методів нарахування амортизації та 
питання, що стосується нарахування амортизації землі. Щодо Податкового кодексу 
України, то розкрито досить детально норми амортизації, а саме проведено розподіл 
об‘єктів на групи, ті, що підлягають та не підлягають амортизації, а також зазначено 
мінімальні строки корисного використання об‘єктів основних засобів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
Стаття розкриває теоретичні аспекти обліку основних засобів 

сільськогосподарських підприємств. Висвітлено особливості первинного обліку 
основних засобів та розглянуто рахунки передбачені для обліку й узагальнення 
інформації основні засоби. 

Ключові слова: облік, основні засоби, первинні документи, синтетичний 
облік. сільськогосподарські підприємства. 
 

Постановка проблеми. Діяльність сільськогосподарського підприємства 
передбачає наявність засобів виробництва, оскільки  вони є одним з найважливіших 
елементів виробничого потенціалу, і головним елементом матеріально-технічної 
бази. Основні засоби є однією із складових виробничого потенціалу сільського 
господарства, ефективність використання яких залежить від організації своєчасного 
одержання надійної і повної облікової інформації. Тому зростає роль та значення 
бухгалтерського обліку як однієї з найважливіших функцій формування 
інформаційних ресурсів для управління основними засобами сільськогосподарських 
підприємств. Своєчасне і чітке виконання завдань, які стоять перед бухгалтерським 
обліком основних засобів сприятимуть позитивному впливу системи 
бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю на ефективність 
використання всієї сукупності засобів виробництва сільськогосподарських 
підприємств. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
теорії і методології бухгалтерського обліку   основних засобів зробили українські та 
зарубіжні науковці: О.С. Бородкін, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович,  Є.В. Калюга, 
М.В. Кужельний, В.Г. Линник, О.Г. Макарчук Ю.І. Осадчий, Н.В. Потриваєва, М.В. 
Солодовнік, Л.К. Сук, М.Г. Чумаченко, та інші. Однак, слід відмітити, що питання 
щодо особливостей обліку основних засобів сільськогосподарських підприємств 

лишаються відкритими. 
Метою статті є дослідити основні теоретико-методологічні аспекти обліку 

основних засобів в сільськогосподарських підприємствах з метою забезпечення 
обліковою інформацією менеджерів сільськогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Основні засоби займають, як правило, 
основну питому вагу в загальній сумі власного капіталу підприємства. Від їх якості, 
вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежать 
кінцеві результати діяльності підприємства. 

На бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах покладено 
завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за 
збереженням основних засобів та зміцненням фінансового стану підприємства, 
підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через 
непродумані дії. 
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Основою інформаційної бази управління основними засобами підприємства 
є дані бухгалтерського обліку, на підставі яких здійснюється аналіз стану та 
ефективності використання засобів виробництва. Облікова система є 
першоджерелом створення інформаційного поля для реалізації усіх інших функцій 
управління. Дані бухгалтерського обліку, що використовуються в процесі 
прийняття управлінських рішень, представлені звітною інформацією, а також 
відомостями за аналітичними та синтетичними рахунками, на яких акумулюється 
інформація про основні засоби підприємства [4, с. 7]. 

Засади бухгалтерського обліку та розкриття у фінансовій звітності 
інформації щодо основних засобів регламентується П(С)БО 7 «Основні засоби», 
згідно з яким основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з 
метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший 
за рік) [2, с. 91]. 

Для раціональної класифікації обліку та нарахування амортизації, а також 

полегшення проведення аналізу господарської діяльності основні засоби потрібно 
насамперед правильно класифікувати. По відношенню до виробничого процесу 
основні засоби діляться на: виробничі і невиробничі. По галузям сільського 
господарства основні засоби діляться на: 1) рослинництва; 2) тваринництва; 3) 

загального призначення. По галузям несільського господарства основні виробничі 
запаси діляться на: 1) промисловості; 2) будівництва. По своїй належності 
господарству основні виробничі засоби діляться на власні та орендовані. По 
характеру використання в процесі виробництва основні засоби діляться на діючі і 
недіючі. Під час оцінки структури основних виробничих засобів необхідно 
враховувати, що їх структурні елементи істотно відрізняються за функціональною 
роллю в процесі виробництва, а тому не з однаковою активністю впливають на 
кінцеві результати господарювання. 

У Податковому Кодексі України зазначено 16 груп основних засобів [3], 

класифікація яких практично повторює класифікацію в П(С)БО 7, при цьому види 
основних засобів за такими групами збігаються з субрахунками бухгалтерського 
обліку у Плані рахунків. Така систематизація максимально зблизила 
бухгалтерський і податковий облік та полегшила роботу бухгалтера. 

Слід відмітити, що у Податковому кодексі в залежності від групи вказано 
мінімальні строки корисного використання об'єктів основних засобів, що не було 
передбачено П(С)БО 7 "Основні засоби". Серед шістнадцяти груп основних засобів 
земельні ділянки та природні ресурси відповідно до Податкового кодексу не мають 
визначених мінімально допустимих термінів корисного використання. Однак, серед 
науковців знаходимо думку про доцільність встановлення мінімального терміну 
корисного використання та нарахування амортизації на ці групи основних засобів, 

оскільки амортизаційні відрахування, за своєю економічною сутністю, можуть бути 
реальним джерелом формування амортизаційного фонду, який дасть можливість 
підприємству відтворювати основні засоби, тобто спрямовуватися на відновлення 
родючості грунтів, а також підвищувати ефективність використання природних 
ресурсів [1, с.70]. 
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 За видовою ознакою основні засоби сільськогосподарського підприємства 
поділяються на наступні групи: будівлі, споруди, робочі та силові машини й 
обладнання, вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої; обчислювальна 
техніка; транспортні засоби; інструмент; виробничий та господарський інвентар і 
приладдя, робоча, продуктивна та племінна худобу, багаторічні насадження тощо. 

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів 

сільськогосподарські підприємства використовують рахунок 10 «Основні засоби»; 
До рахунку 10 застосовують такі субрахунки: 100 «Інвестиційна нерухомість», 101 
«Земельні ділянки», 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель», 103 «Будинки 
та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 
«Інструменти, прилади та інвентар», 107 «Тварини», 108 «Багаторічні насадження», 
109 «Інші основні засоби», щодо інших необоротних активів, зносу основних 
засобів, їх оновлення  передбачені рахунки 11 «Інші необоротні матеріальні 
активи»; 13 «Знос необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції». 

Аналітичний облік основних засобів можна вести в інвентарних картках, у 
Книзі обліку основних засобів, інвентаризаційних описах. На кожний об'єкт 
відкривають окрему картку, вказують назву та призначення об'єкта, його 
місцезнаходження, подають коротку характеристику, дані про капітальний ремонт 
та інші показники. Облік дрібних об'єктів провадять в інвентарних картках 
групового обліку основних засобів.  

Особливості організації облікової політики, щодо основних засобів, 
методичні засади формування інформації щодо її елементів регламентуються 
П(С)БО 7 «Основні засоби». Складові облікової політики за видами процедур є 
такими: визнання придбаних основних засобів; вартісне розмежування об‘єктів 
основних засобів малоцінних необоротних матеріальних активів; первісна оцінка; 

одиниця обліку основних засобів; класифікація основних засобів для потреб обліку; 

визначення термінів корисного використання об‘єктів; зміна первісної вартості 
об‘єкта основних засобів; встановлення ліквідаційної вартості об‘єктів; вибір 
методу нарахування амортизації; перегляд методу амортизації та терміну 
експлуатації; визнання витрат, пов‘язаних з підтриманням об‘єкта в робочому стані; 
зменшення корисності. 

Розглянемо формування інформаційних ресурсів для управління основними 
засобами у звітності. У формі №1 «Баланс» («Звіт про фінансовий стан») в статті 
«Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового 
лізингу об‘єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до 

складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). 
У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів 

наводиться така інформація: 1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою основні 
засоби відображені в балансі; 2. Методи амортизації, що застосовуються 
підприємством, та діапазон строків корисного використання (експлуатації); 3. 

Наявність та рух у звітному році: первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на 
початок звітного року; первісна вартість основних засобів, які визнані активом, з 
виділенням вартості основних засобів, отриманих в результаті об'єднання 
підприємств; сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних 
засобів у результаті переоцінки; первісна (переоцінена) вартість та сума зносу 

основних засобів, які вибули; сума нарахованої амортизації; сума втрат від 
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зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності, відображені в звіті 
про фінансові результати в звітному періоді; інші зміни первісної (переоціненої) 
вартості та сума зносу основних засобів; первісна (переоцінена) вартість та сума 
зносу на кінець звітного року. 

Висновки. Бухгалтерський облік основних засобів на сільськогосподарських 
підприємствах повинен забезпечити: узагальнення інформації про наявність та рух 
власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об‘єктів; достовірне 
визначення вартості (оцінки) основних засобів; визначення економічних вигод від 
використання основних засобів; контроль за наявністю і збереженням основних 
засобів з моменту придбання і до вибуття із господарства; правильне і своєчасне 
нарахування зносу; контроль за правильністю та ефективним використанням коштів 

на реконструкцію, модернізацію 
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ФОРМУВАННЯ І ОБЛІК ПРИБУТКУ ЯК ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ   
 

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

Розглянуто порядок формування прибутку підприємства та відображення 
його у фінансовій звітності. Досліджено підходи до визначення прибутку як 
об’єкта оподаткування. Висвітлено порядок оподаткування прибутку в державних 
підприємствах  

Ключові слова: прибуток, оподаткування, фінансова звітність, прибуток з 
метою оподаткування, облік 

 

Постановка проблеми. Головною метою розвитку будь-якого суб‘єкта 
господарської діяльності незалежно від виду його діяльності чи форми власності є 
отримання кінцевого фінансового результату, який є узагальнюючим показником та 
віддзеркалює ефективність виробничо-господарської діяльності. Фінансовим 
результатом підприємницької діяльності у загальному розумінні може бути 
прибуток або збиток, отриманий господарюючим суб‘єктом внаслідок своєї 
діяльності. 

Прибуток є важливим об‘єктом оподаткування особливо в державних 
підприємствах, які господарюють в системі лісового господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теоретико-методологічних основ формування та обліку фінансових результатів 
зробили провідні вітчизняні вчені, такі як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, 
С.Ф. Голов, А.Г. Загородній, О.О. Вороніна.  

Провідні вчені зробили вагомий внесок у розвиток обліку фінансових 
результатів, проте залишається чимало невирішених питань, котрі потребують 
детального дослідження та надання пропозицій в частині оподаткування прибутку. 

Метою дослідження є розкриття методики формування і обліку прибутку як 
об‘єкта оподаткування. 

Виклад основного матеріалу. Для обліку фінансових результатів 
використовують рахунки 79 "Фінансові результати" та 44 "Нерозподілені прибутки 
(непокриті збитки)". Якщо рахунок 79 "Фінансові результати" є номінальним і на 
кінець звітного періоду закривається (сальдо немає), то рахунок 44 "Нерозподілені 
прибутки (непокриті збитки)" є пасивним і його сальдо відображається в балансі. 
На рахунку 79 "Фінансові результати" обліковуються на окремих субрахунках 
результати операційної діяльності, фінансових операцій, іншої діяльності. Основні 
вимоги до визнання складу та оцінки доходу викладені в Положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 15 "Дохід" (далі – П(С)БО 15), МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від 
договорів з клієнтами» (далі – МСФЗ 15) та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» (далі – НП(С)БО 1). 

Сума отриманого прибутку відображається на рахунку 79 "Фінансові 
результати" за кредитом. Це сума чистого прибутку, оскільки нараховані податки й 
обов'язкові платежі з реалізації (продажу) на користь бюджету враховуються 

https://zakon.rada.gov.ua/go/929_025
https://zakon.rada.gov.ua/go/929_025
https://zakon.rada.gov.ua/go/929_025
https://zakon.rada.gov.ua/go/929_025
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попередньо на рахунку 70 "Доходи від реалізації" до моменту перенесення його 
сальдо на рахунок 79 "Фінансові результати", а податок на прибуток враховується 
на рахунку 98 "Податки на прибуток", а потім відображається за дебетом рахунка 
79 "Фінансові результати". 

Щодо податку на прибуток, слід зазначити, що це обов'язковий платіж до 
бюджету, який сплачують всі підприємства незалежно від форм власності з 
прибутку від господарської діяльності підприємства. Обчислення податку на 
прибуток здійснюється у відсотках до фактично отриманого підприємством 
прибутку за розрахунками податкової декларації і встановленою державою ставкою 
податку. Для складання податкової декларації бухгалтерія веде податковий облік. 
Для обліку належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток 
від діяльності підприємства ведуть рахунок 98 "Податок на прибуток". За дебетом 
цього рахунка відображається нарахована сума податку на прибуток, а за кредитом 
— включення її до фінансових результатів на рахунку 79 "Фінансові результати". 

Визначений фінансовий результат за рахунком 79 "Фінансові результати" 
переносять на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", при цьому 
дебетують рахунок 79 "Фінансові результати" і кредитують рахунок 44 
"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". 

На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік 
нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а 
також використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунка 
відображають отримання та збільшення прибутку від усіх видів діяльності, а за 
дебетом — збитки та використання прибутку. Облік на рахунку ведуть за 
субрахунками 441 "Прибуток нерозподілений", 442 "Непокриті збитки", 443 
"Прибуток, використаний у звітному періоді" наростаючим підсумком з початку 
року — до його розподілу та списання після закінчення звітного року. Це відповідає 
встановленому порядку складання фінансової та податкової звітності. 

Інформація про формування фінансових результатів підприємства 
відображається у фінансовій звітності форма № 2 «Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід)». 

Об‘єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її 
межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) 
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 
фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу 
України (ПКУ). 

З метою оподаткування підприємства здійснюють коригування відображеного 
в бухгалтерському обліку фінансового результату на різниці, які виникають при:  

 нарахуванні амортизації необоротних активів; 

 формуванні резервів (забезпечень). 
В частині операцій з необоротними активами: 
1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 
 на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних 

активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
або міжнародних стандартів фінансової звітності; 
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 на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або 
нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності; 

 на суму залишкової вартості окремого об‘єкта основних засобів або 
нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності, у разі ліквідації або продажу такого об‘єкта. 

 на суму залишкової вартості окремого об‘єкта невиробничих основних 
засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об‘єкта; 

 на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші 
поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних 
активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 
 на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних 

активів відповідно до пункту 138.3 ПКУ; 
 на суму залишкової вартості окремого об‘єкта основних засобів або 

нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень статті 138.2 ПКУ, у 
разі ліквідації або продажу такого об‘єкта; 

 на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах 
попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності; 

 на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або 
нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від 
зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності; 

 на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об‘єкта 
невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та 
витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому 
числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі 
продажу такого об‘єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних 
активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу. 

В частині операцій з формування резервів (забезпечень): 
1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 
- на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування 

наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату 
відпусток працівникам, інших виплат, пов‘язаних з оплатою праці, та витрат на 
сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно 
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 
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2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 
- на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім 

забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, 
пов‘язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що 
нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності; 

- на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування 
наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки 
працівникам, інших виплат, пов‘язаних з оплатою праці, та витрат на сплату 
єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився 
фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 

В частині резерву сумнівних боргів: 
1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 
 на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності; 

 на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву 
сумнівних боргів. 

2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 
 на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку 

збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності; 

 на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок 
створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним в ПКУ. 

Висновки. Прибуток як об‘єкт оподаткування формується відповідно до 
облікової політики підприємства, а у випадку її розбіжності з ПКУ з врахуванням 
відповідних коригувань. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 
ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
У статті розглянуто питання визначення сутності основних засобів. 

Досліджені підходи до визнання основних засобів в національних і міжнародних 
стандартах обліку та Податковому кодексі України. Визначено відмінності у 
визначені основних засобів в стандартах обліку та в податковому законодавстві 

Ключові слова: основні засоби, необоротні активи, національні та 
міжнародні стандарти обліку, Податковий кодекс України, бухгалтерський облік  

 

Постановка проблеми. Діяльність будь-якого підприємства розпочинається 
з формування матеріально-технічної бази, а саме об‘єктів основних засобів, 
відсутність яких унеможливлює функціонування та ведення поточної господарської 
діяльності підприємства. Саме обсяг акумульованих основних засобів дає підстави 
судити про розмір підприємства, його можливості та перспективи розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У економічній літературі поняття 
«основні засоби» має широку базу трактувань та визначень. Різні підходи до 
визначення «основні засоби» подані в роботах Бабаєва Ю. А., Бабяка Н. Д., 
Безруких П. С., Борисова А. Б., Бутинця Ф. Ф., Л. В. Городянської, Дем'яненко 
М. Я., Сопко В. В. Методологічні питання отримання інформації про «основні 
засоби» визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 
«Основні засоби» (далі – П(С)БО 7), міжнародним стандартом фінансової звітності 
– М(С) БО 16 «Основні засоби» (далі – МСБО 16) та Податковим Кодексом України 
(далі – ПКУ).  

Отже, відсутність єдиного підходу до визначення поняття «основні засоби», 
а також його відображення в бухгалтерському та податковому законодавстві 
України є проблемою, що потребує глибшого дослідження. 

Метою дослідження є вивчення спільних ознак і відмінностей у визначенні 
основних засобів у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві.  

Виклад основного матеріалу. Вивчення та дослідження такої економічної 
категорії як основні засоби зумовлюється тим, що основні засоби, які 
використовуються в процесі функціонування та діяльності підприємства, складають 
матеріальну основу продуктивних сил, а їх наявність та склад визначає економічний 
потенціал суспільства.  

На думку Л. В. Городянської, «трактування основних засобів у даний час 
має складний багатоаспектний характер і різне цільове призначення (терміном 
«засоби праці» визначають прогресивність продуктивних сил у суспільстві; поняття 
«основні фонди» є основним елементом національного багатства країни; «основні 
виробничі фонди» визначають матеріально-технічну базу і прогресивність 
технологічного укладу; «основні засоби» застосовується для відображення 
основних виробничих фондів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності; 
термін «основний капітал» використовується при визначенні інвестицій за 
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напрямами, джерелами фінансування, формами власності, видами економічної 
діяльності; «виробничий апарат» вимірюється через визначення виробничих 
потужностей і оцінку технологій, що використовуються; «виробничий потенціал» 
розглядається як здатність наявних реальних активів забезпечити функціонування 
та виробничу діяльність підприємства)» [1, с. 19].  

Основні засоби, як підвид та складова необоротних активів, відповідають 
всім законодавчо визначеним ознакам необоротних активів, проте від інших 
складових їх відрізняє матеріальна форма, стан, що характеризується придатністю 
до експлуатації, відсутністю біологічних перетворень. Вони не є заборгованістю, 
інвестиціями в інші підприємства, вартість основних засобів має бути вище 
законодавчо врегульованої вартісної межі.  

З погляду економічної категорії, основні засоби – це частина постійного 
виробничого капіталу, яка виступає у формі засобів праці та поступово, протягом 
багатьох виробничих циклів, переносить свою вартість на виготовлений продукт. 

Порядок бухгалтерського обліку основних засобів регулює П(С)БО 7, у 
якому дано визначення терміна «основні засоби», як матеріальних активів, які 
утримуються підприємством з метою використання їх у процесі виробництва або 
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного ріку (або операційного 
циклу, якщо він довший за рік). 

В бухгалтерському обліку об‘єкт основні засоби визнається активом, якщо 
існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди 
від його використання та його вартість може бути достовірно визначена (п. 6 

П(С)БО 7). 

Одиницею обліку є об‘єкт основних засобів (п. 7 П(С)БО 7). 

При цьому під об‘єктом основних засобів розуміють (п. 4 П(С)БО 7): 

— закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; 
— конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання 

певних самостійних функцій; 
— відокремлений комплекс конструктивно з‘єднаних предметів однакового 

або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, 
приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може 
виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а 
не самостійно; 

— інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина 
такого активу, що контролюється підприємством. 

Причому якщо один об‘єкт основних засобів складається з частин, які 
мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна із цих частин 
може визнаватися в бухгалтерському обліку окремим об‘єктом основних засобів. 

Для цілей бухгалтерського обліку п. 5 П(С)БО 7 підрозділяє основних 
засобів на власне основні засоби та інші необоротні матеріальні активи. Зокрема, до 
інших необоротних матеріальних  активів відносяться: 

 Бібліотечні фонди. 
 Малоцінні необоротні матеріальні активи. 
 Тимчасові (нетитульні) споруди. 

https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11567
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-12813
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-12813
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-12813
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11567
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11567
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 Природні ресурси. 
 Інвентарна тара. 
 Предмети прокату. 
 Інші необоротні матеріальні активи.  
Згідно МСБО 16 основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх: 
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи 

наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; 
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. 
Податкове визначення основних засобів важливе не для всіх платників 

податку на прибуток, а тільки для підприємств з великим чистим доходом і 
підприємств з невеликим чистим доходом, які прийняли рішення коригувати свій 
фінансовий результат на різниці, встановлені ПКУ. Адже саме їм доводиться вести 
окремий податковий облік основних засобів. 

Податкове визначення основних засобів наведене в п.п. 14.1.138 ПКУ. 

Так, основні засоби — це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин 
наданих у користування ділянок надр, (1) вартість яких перевищує 6000 гривень і 
поступово зменшується у зв‘язку з фізичним або моральним зносом, (2) які 
призначені для використання в господарській діяльності платника податку і (3) 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в 
експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за 
рік). 

Згаданою нормою встановлено також, що податковими об‘єктами основних 

засобів не можуть бути: 

— земля; 
— незавершені капітальні інвестиції; 
— автомобільні дороги загального користування; 
— бібліотечні та архівні фонди; 
— матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 гривень; 
— невиробничі основні засоби; 

— нематеріальні активи. 
З наведеного визначення виходить: матеріальні цінності можуть бути 

віднесені до складу основних засобів у податковому обліку, якщо 
дотримуються одночасно три умови. 

1. Об‘єкт призначений для використання  в господарській діяльності 
підприємства — платника податків. Необоротні матеріальні активи, які не 
призначені для використання в господарській діяльності платника податків, для 
цілей податкового обліку класифікуються як невиробничі основні засоби (п.п. 
138.3.2 ПКУ). 

Витрати на придбання (виготовлення), ремонт, реконструкцію, модернізацію 
й інші поліпшення невиробничих основних засобів  у податковому 
обліку амортизації не підлягають. А ось у бухгалтерському обліку амортизацію 
нараховують за всіма об‘єктами основних  засобів, у тому числі за тими, які в 
податковому обліку вважаються невиробничими. 

2. Об‘єкт планується використовувати більше одного року (або операційного 
циклу, якщо він довший за рік) з дати введення в експлуатацію. У цьому випадку 
значення має саме очікуваний строк використання об‘єкта, а не фактичний період 

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-119/article-17492
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16726
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16726
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його експлуатації. Тому навіть якщо об‘єкт реалізують (ліквідовують) до закінчення 
зазначеного вище строку, він не втрачає статусу основних засобів. Тобто до 
операцій з таким об‘єктом повинні застосовуватися спеціальні правила 
оподаткування, встановлені для основних  засобів. 

Товарно-матеріальні цінності (далі — ТМЦ), очікуваний строк корисного 
використання яких не перевищує вказаного проміжку часу, не включаються до 
складу основних засобів, а вважаються оборотними активами. 

3. Вартість об‘єкта перевищує 6000 грн. Тут важливі два моменти. 
По-перше, застосування вартісного критерію залежить від статусу 

підприємства як платника ПДВ і напрямку використання об‘єкта. Так, із сумою 
6000 грн. порівнюють вартість придбаного активу: 

— без ПДВ, якщо підприємство зареєстроване платником ПДВ і основні 
засоби планується використовувати в оподатковуваних операціях; 

— з ПДВ, якщо підприємство не зареєстроване платником ПДВ або якщо 
основні засоби придбавають для використання в неоподатковуваних і звільнених 
від оподаткування операціях; 

— з урахуванням частини суми ПДВ, яку розраховують виходячи з частки 
використання об‘єкта основних засобів в оподатковуваних операціях. Це 
відбувається, якщо підприємство, зареєстроване платником ПДВ, придбаває 
основні засоби, які братимуть участь як в оподатковуваних, так і в не 
оподатковуваних ПДВ (звільнених від оподаткування) операціях. При цьому 
результати наступного перерахунку частки використання об‘єкта основних засобів 

в оподатковуваних операціях згідно з п. 199.4 ПКУ на віднесення об‘єкта до складу 
основних засобів вже не вплинуть. 

По-друге, зіставляти із сумою 6000 грн. потрібно вартість активу з 

урахуванням усіх витрат, супутніх його придбанню. До таких витрат, зокрема, 
відносять вартість транспортування, монтажу, наладки тощо. 

Ті матеріальні цінності, вартість яких не перевищує встановленого 

вартісного критерію (6000 грн.), а строк служби складає більше одного 

року (операційного циклу), у податковому обліку розцінюють як малоцінні 
необоротні матеріальні активи. 

Висновки. Отже, розглянута сутність основних засобів є необхідною 
умовою раціональної організації їх обліку. 
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ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ШТАТНОГО РОЗПИСУ  
ПІДПРИЄМСТВА  

 

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

Визначено сутність штатного розпису, необхідність та вимоги до його 
складання на підприємстві. Охарактеризовано нормативно-правову базу, що 
регулює ведення штатного розпису підприємства. Розглянуто порядок розроблення 
штатного розпису суб’єкта господарювання. Встановлено наслідки, які можуть 
виникати у випадку помилок в штатному розписі.  

Ключові слова: організація праці, заробітна плата, штатний розпис, 
нормативні документи.  

 

Постановка проблеми. Проблема організації оплати праці на підприємстві є 
однією з найгостріших. Рівень  організації обліку оплати праці обумовлює якість, 
справедливість, повноту і своєчасність розрахунків з персоналом з оплати праці. 
При організації оплати праці будь-якого підприємства складається документ, який 
визначає, які посади будуть займати майбутні працівники, яка кількість працівників 
необхідна, і яким буде розмір зарплати цих працівників. Таким документом 
являється штатний розпис.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Організаційні, теоретичні, 
методологічні проблеми обліку праці та її оплати були і залишатимуться предметом 
наукових досліджень українських науковців. Ці питання вивчали Голов С.Ф., 
Завгородній А.Г., Лень В.С., Нашкерська Г.В., Пушкар М.С., Тарасенко Н.В., 
Ткаченко Н.М., Хом‘як Р.Л. та багато інших. Потрібно зазначити, що, незважаючи 
на великий інтерес науковців до проблем побудови системи оплати персоналу, є 
мало напрацювань, що розкривають роль штатного розпису в сучасній економічній 
системі. 

Метою статті є обґрунтувати доцільність та необхідність складання 
штатного розпису на підприємстві, визначити його структуру і послідовність 
розробки та затвердження суб‘єктом господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Складання штатного розпису на 
підприємстві є процесом складним, оскільки не має чіткої системи нормативного 
регулювання. У законодавстві штатний розпис згадується лише в ч. 3 cт. 64 
Господарського кодексу України [1], згідно якої підприємство самостійно визнaчає 
свою організаційну структуру, вcтановлює чисельність працівників, штатний 
розпис. 

Але визначення штатного розпису жоден закон або нормативно-правовий 
документ не містить. 

Згідно листа Мінпраці України № 162/06/187-07 вiд 27.06.2007 р., штатний 
розпис – це  дoкумент, що встановлює для дaного підприємства, установи, 
організації стpуктуру, штати та посадові оклади працівників. У штатному розпису 
містяться назви посад, чисельність пeрсоналу і оклади пo кожній посаді [2]. А 

http://www.buhoblik.org.ua/normativka/2016/07/0011.html
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затвердження керівником підприємства штатного ропису здійснюється шляхом 
видання спеціального лoкального нормативного акту (наказу), який визнaчатиме 
кількість працівників кoжної професії з рoзподілом штатних одиниць пo 
структурних підрозділах підприємства. 

B Кодексі законів про працю теж не зустрічається поняття штатний розпис, 
але п. 1 ч. 1 cт. 40 КЗпП передбачає, щo трудовий договір за ініціативою власника 
aбо уповноваженого ним органу мoже бути розірваний в разі скорочення 
чисельності aбо штату працівників. І так як скорочення штату працівників без 
штатного розпису зробити неможливо, він є необхідним документом для звільнення 
працівників у зв'язкy з вказаними умовами. Отже для дотримання норм 
законодавства з праці без штатного розпису не обійтися. 

Є згадка штатного розпису в Розділі 1 «Професії керівників, пpофесіоналів, 
фахівців і технічних cлужбовців» Випуску 1 «Професії пpацівників, що є 
зaгальними для всіх видiв економічної діяльності» Довідника квaліфікаційних 
характеристик професій працівників, зaтвердженого наказом Мінпраці України 
№ 336 вiд 29.12.2004 p. Наприклад, посадові інструкції розробляються та 
затверджуются з урахуванням особливостей штатного розпису підприємства. 
Інструкції складаються для працівників всіх посад, вкaзаних у штатному розписі. B 
штатному розписі потрібно використовувати повні назви посад відповідно дo 
Довідника, включаючи кваліфікаційну категорію. 

Питaння, пов'язані з oбліком штатних працівників, врегульовані Інструкцією 
статистики кількості працівників, затвeрдженої наказом Держкомстату України 
№ 286 вiд 28.09.2005 р. Її дія поширюється нa всіх юридичних осіб, філії, 
представництва та інші обособлені підрозділи, а тaкож нa фізичних осіб-

підприємців, щo використовують найману працю. 
Штатний розпис потрібний у роботі з персоналом, адже саме на його 

підставі, а також на підставі правил внутрішнього трудового розпорядку та 
посадових (робочих) інструкцій роботодавець вирішує, приймати чи переводити 
працівників на іншу роботу, в якому розмірі встановлювати посадовий оклад, 
тарифну ставку (оклад) конкретному працівникові, а служба персоналу здійснює 
добір персоналу, оформляє відповідні документи, у т. ч. накази, вносить 
роботодавцеві пропозиції щодо поліпшення складу працівників, оформляє в 
установленому порядку облікову та інформаційно-довідкову документацію, готує 
статистичну звітність. 

Після затвердження штатний розпис набуває статусу нормативного 
документа підприємства, установи. Штатний розпис складають по підприємству 
загалом і затверджують на кожний календарний рік до його початку. 

Перед початком розроблення штатного розпису слід ознайомитися з низкою 
як локальних нормативних, так і законодавчих актів. Серед них: структура 
підприємства та чисельність працівників, положення про оплату праці, Закон 
України «Про оплату праці», Інструкція про порядок ведення трудових книжок 
працівників, Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 
003:2010, галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників. 

Показники, які містить штатний розпис, а саме: чисельність і професійно-

кваліфікаційний склад працівників, розмір посадового окладу і тарифної ставки 

http://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/2654-normativni-akti-z-obliku.html#nakaz336
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(окладу), а також розмір надбавки (доплати), якщо це передбачено положенням про 
оплату праці, діють у певному періоді. Зазвичай оптимальним періодом 
є календарний рік. 

Розробляє штатний розпис, як правило, відділ праці та заробітної плати. На 
підприємствах, де такого відділу немає, розроблення цього документа може бути 
покладено на інший структурний підрозділ (наприклад, бухгалтерію, планово-

економічний відділ, відділ персоналу) або на окремого фахівця в порядку, 
передбаченому внутрішніми (локальними) актами. 

На підприємствах приватного сектора штатний розпис складається в 
довільній формі, оскільки його форма не регламентується жодним нормативним 
документом. 

Бюджетні установи складають штатний розпис за формою, затвердженою 
наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. № 57. Він повинен 
містити такі складові: гриф затвердження; заголовок; текст. 

Можна виділити такі етапи складання штатного розпису: 
 виділяємо структуру підприємства; 
 встановлюємо форми і системи оплати праці; 
 визначаємо повний перелік посад і професій на підприємстві; 
 визначаємо чисельність штатних одиниць на підприємстві; 
 визначаємо розміри окладів, надбавок і доплат; 
 складаємо проект штатного розкладу (погодження); 
 затвердження штатного розкладу. 
Невідповідність назви посади (професії) у штатному розписі, а через це і в 

наказі про прийняття (переведення на іншу роботу) працівника, у трудовій книжці 
може призвести до певних наслідків, зокрема під час оформлення пільгової пенсії, 
надання додаткових відпусток тощо. 

Посади у штатному розписі по кожному структурному підрозділі 
рекомендується записувати в такій послідовності: керівник, його заступник(и) (за 
наявності) — професіонали, фахівці (з урахуванням рівня категорії — від вищої до 
нижчої) — технічні працівники, робітники (з урахуванням класів, розрядів — за 
аналогією з фахівцями). 

Зазвичай штатний розпис затверджується до початку календарного року 
шляхом видання наказу з основної діяльності. Перед його затвердженням 
розглядають і включають всі зміни, внесені до штатного розпису протягом 
минулого року, а також зміни, які плануються на наступний календарний рік. 

Роботодавець протягом року в будь-який час має право внести зміни до 
штатного розпису, зокрема: 

— у разі структурної перебудови підприємства (наприклад, створення нових 
або ліквідації наявних структурних підрозділів); 

— у зв‘язку зі змінами в організації виробництва і праці (можуть 
змінюватися розміри оплати праці, розряди, класи, назви професій, посад); 

— у разі потреби ввести певні посади (професії) чи, навпаки, вивести, 
виходячи з потреб виробництва, певну кількість штатних одиниць. 

Обмеження кількості та періодичності змін до штатного розпису протягом 
року законодавством не передбачено. Будь-які зміни, що стосуються штатного 
розпису, здійснюються на підставі наказу по підприємству. 
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Порядок внесення змін до штатного розпису залежить насамперед від 
характеру змін. Так, якщо на підприємстві відбувається структурна перебудова, 
видається наказ про затвердження штатного розпису в новій редакції та скасування 
чинного. В інших випадках достатньо видати наказ про внесення до штатного 
розпису відповідних змін. У такому разі в подальшому в роботі керуються чинним 
штатним розписом і наказами про внесення до нього змін (додаються до штатного 
розпису). 

Якщо, виявлено невідповідність назви професії (посади) у трудовій книжці, 
до штатного розпису вносяться зміни, які оформляються наказом. 

Якщо до штатного розпису вносяться зміни стосовно ліквідації структурних 
підрозділів, виведення зі штатного розпису певних посад (професій) тощо, то дата 
введення штатного розпису в новій редакції має бути такою, щоб роботодавець 
попередив працівників про наступне вивільнення у зв‘язку із скороченням 
чисельності та про зміну істотних умов праці (розміру посадових окладів, тарифних 
ставок, окладів, розрядів, класів, назви посади, професії) не пізніше ніж за два 
місяці. 

Протягом строку попередження працівників у перелічених випадках 
продовжує діяти штатний розпис, затверджений на поточний календарний рік. 

Висновок. Штатний розпис є основою кадрової роботи на підприємстві, 
адже є підставою для прийняття, переведення на іншу роботу, встановлення оплати 
праці працівникам. Кадрова служба підприємства з використанням штатного 
розпису здійснює підбір персоналу, вносить роботодавцеві пропозиції щодо 
поліпшення складу працівників, оформлює в установленому порядку облікову та 
інформаційно-довідкову документацію, готує статистичну звітність. Все вище 
зазначене визначає важливість складання штатного розпису суб‘єктом 
господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ 

ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДІЄВИЙ ВАЖІЛЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ  
 

(Представлено проф. Мороз Ю. Ю.) 

 

У статті узагальнено сучасне тлумачення сутності виплати працівникам у 
нормативно-правових актах та наукових публікаціях. Досліджено особливості 
класифікації виплат працівників, які суттєво впливають на процес бухгалтерського 
обліку. Запропоновано визначення виплати працівникам з урахуванням норм чинного 
законодавства.  

Ключові слова: виплати працівникам; облік; управління; міжнародні 
стандарти; контроль розрахунків. 

 

Постановка проблеми. Облік виплат працівникам займає одне з 
центральних місць у системі бухгалтерського обліку, є невід‘ємною частиною 
діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання. Саме праця один з найважливіших 
елементів витрат виробництва та обігу. Виплати є основним джерелом прибутків 
працівників підприємства, і за їх допомогою здійснюється контроль за мірою праці 
та споживання, вони використовується як найдієвіший важіль управління 
економікою.  

Виплати працівникам були, є і залишаються важливим якісним показником 
економічного господарювання. Розмір виплат залежить безпосередньо від 
ефективності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності 
продукції, і є не лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень 
працівників.  

В умовах сучасного ринкового механізму через формування сукупного 
попиту виплати працівникам забезпечують не лише основи відтворення робочої 
сили, стають дедалі вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва. 
Саме тому удосконалення організації обліку та контролю розрахунків за виплатами 
працівникам є актуальною проблемою сьогодення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
обліку розрахунків за виплатами працівникам зробили і українські вчені такі, як: 
Горєлкін В. Г., Лозовський М. В., Фаріон І. Д., Швець В. Г, Пушкар М. С., 
Волошина О. В, Галузевський Г., Бутинець Ф. Ф., Лень В. С., Лишиленко О. В., 
Малькова Т. Н. Науковці у своїх роботах розкривають проблемні питання 
оптимізації використання робочої сили, підвищення продуктивності праці, 
покращення умов праці та нормування праці. На сучасному етапі розвитку 
бухгалтерської думки як в міжнародній практиці, так і у національній теорії 
бухгалтерського обліку, велика увага приділяється питанням класифікації та 
характеристиці видів виплат працівникам. 

Метою статті є дослідження й узагальнення особливостей формування 
виплат працівникам у відповідності до національних та міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку. 
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Викладення основного матеріалу. Методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про виплати працівникам та її розкриття у 
фінансовій звітності визначає П(С)БО 26 «Виплати працівникам», що є фактичним 
аналогом МСБО 19 «Виплати працівникам».  

Виплати працівникам підприємства – це всі форми компенсації, що їх надає 
суб'єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками [2].  

Необхідно зазначити, що чіткого визначення поняття «виплати 
працівникам» П(С)БО 26 не надає, тільки деталізує, які виплати та до якої групи 
включаються і дає визначення окремих термінів. Виплати працівникам, відповідно 
до П(С)БО 26, поділяють на п‘ять груп (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура виплат працівникам відповідно до П(С)БО 26 «Виплати 
працівникам» [1] 

Розглянемо детальніше подані на рис. 1 виплати працівникам, зокрема:  
Короткострокові виплати працівникам – платежі, які підлягають сплаті в 

повному розмірі протягом дванадцяти місяців після того, як закінчиться період, в 
якому працівники надають певні послуги (крім виплат при звільненні та 
компенсаційних виплат інструментами власного капіталу).  

Виплати по закінченні трудової діяльності – це виплати працівникам (крім 
виплат при звільненні і компенсаційних виплат інструментами власного капіталу), 
які мають бути сплачені після закінчення трудової діяльності працівника. Як 
зазначено у МСБО 19, програми виплат по закінченні трудової діяльності – це 
офіційні або неофіційні угоди, відповідно до яких суб‘єкт господарювання  
виплачує кошти по закінченні трудової діяльності одному або кільком працівникам.  

Інші довгострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (крім 
виплат при звільненні та компенсаційних виплат інструментами власного капіталу), 
які не підлягають сплаті у повному розмірі протягом дванадцяти місяців після 
закінчення періоду, у якому працівники надають певні послуги.  

Виплати при звільненні – це виплати працівникам, які підлягають сплаті у 
результаті: а) рішення суб‘єкта господарювання звільнити робітника до 
встановленої дати виходу на пенсію; б) рішення працівника погодитися на 
добровільне звільнення в обмін на  виплату коштів.   

Виплати працівникам  

Поточні виплати (обов‘язковість їх сплати протягом 12 місяців після 
закінчення періоду виконання) 

Виплати у разі звільнення 

Виплати після закінчення трудової діяльності 

Інші довгострокові виплати 

Виплати інструментами власного капіталу підприємства 



74 

 

Виплата компенсаційних виплат працівникам здійснюється інструментами 
власного капіталу підприємства, порядок здійснення таких виплат прописаний у 
МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» та П(С)БО 34 [4]. 

До компенсаційних виплати інструментів власного капіталу пыдприэммтв 
належать: акції, опціони на акції та інші інструменти капіталу, які випускають для 
працівників за вартістю, нижчою від справедливої вартості, за якою ці інструменти 
були б випущені для третьої сторони; виплати грошовими коштами, сума яких буде 
залежати від майбутньої ринкової вартості акції підприємства [4].  

Відповідно до МСБО 19 виплати працівникам – це «всі форми компенсації, 
що їх надає суб‘єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками» [2].  

Як стверджує В. С. Лень, виплати працівникам становлять сукупність 
«об‘єктів бухгалтерського обліку, пов‘язаних з їх поточними та майбутніми 
доходами, які отримує (отримуватиме) працівник за рахунок підприємства 
безпосередньо або через третю особу, а також зобов‘язання підприємства з передачі 
працівнику первинних та вторинних інструментів власного капіталу» [3]. 

Виходячи з основних ознак виплат працівникам, тлумачення їх можна 
визначити таким чином: виплати працівникам – форми компенсації та додаткових 
благ, що їх надає суб‘єкт господарювання самостійно або через третю особу 
працівнику та членам його сім‘ї згідно із законодавством в обмін на поточні, минулі 
та майбутні послуги у зв‘язку з фактом минулих чи поточних трудових відносин.  

Аналізуючи види поточних виплат, що згадуються в П(С)БО 26 «Виплати 
працівникам» та займають найбільшу частку в складі всіх виплат працівникам, 
можна з упевненістю стверджувати, що до цієї категорії належать будь-які виплати 
персоналу, які вказані в Законі України «Про оплату праці» і які підприємство 
планує здійснити в найближчі 12 місяців. До таких виплат, зокрема, належать [5]: 

основна та додаткова заробітна плата; оплата відпусток (у т. ч. і відпусток через 
хворобу в частині, оплачуваній за рахунок роботодавця); заохочувальні виплати 
(премії за результатами праці, іншими словами виплати за програмою участі 
працівників у прибутку підприємства); негрошові виплати (наприклад, надання 
працівникам різних безоплатних послуг, оплата транспортних витрат, витрат на 
житло тощо). Усі ці виплати називаються поточними, якщо вони виплачуються на 
регулярній основі або плануються до виплати не пізніше ніж закінчиться 12 місяців 
від дати балансу. 

Отже, основним і суттєвим елементом трудового процесу є працівник з його 
майстерністю і кваліфікацією, відношенням до праці, вимогами та можливостями 
їхнього задоволення.  

На сьогоднішній день існує велика кількість трактувань сутності заробітної 
плати, що пояснюється різноманітними науковими переконаннями науковців. 
Дослідивши поняття «заробітна плата», пропонуємо наступне визначення 
заробітної плати, зокрема – це оплата наданих послуг працівником, яка відображає 
соціально-економічний стан в національній економіці та рівень життя у суспільстві, 
дає можливість працівникові і його сім‘ї отримати всі необхідні блага, а також 
заощаджувати на майбутнє. А виплати працівникам – це всі форми поточного та 
майбутнього відшкодування та виплата додаткових благ, що надає суб‘єкт 
господарювання самостійно або через третю особу робітнику та членам його сім‘ї 
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згідно із чинним законодавством та внутрішньою практикою в обмін на майбутні, 
поточні та минулі послуги. 

Висновки. Підсyмовyючи вищескaзaне можнa зробити висновок, що 
виплати працівникам є найвагомішою складовою витрат підприємства, а їх облік – 

однією з найважливіших сторін облікового процесу. Тому актуальним питанням 
залишається питання виявлення спільних та відмінних ознак з обліку виплат 
працівникам відповідно до міжнародних і національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЦЕНТРАМИ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

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

Статтю присвячено питанням обліку витрат на виробництво продукції 
молокопереробних підприємств за центрами відповідальності. Визначено види 
центрів відповідальності на підприємстві, надано їх характеристику та доведено 
доцільність ведення обліку витрат у відповідності до ідентифікованих центрів. 
Охарактеризовано облік за центрами відповідальності як управлінську 
бухгалтерську систему, що опрацьовує планову і фактичну бухгалтерську 
інформацію про входи (витрати) та  виходи  (результати)  центру  
відповідальності. Розглянуто практичні підходи щодо виділення центрів 
відповідальності на молокопереробних підприємствах.  

Ключові слова: виробничі витрати, собівартість продукції, бухгалтерський 

облік, центр відповідальності, контрольна точка. 
 

Постановка проблеми. Складність і велика кількість господарських 
операцій, які здійснюються на підприємстві, не дають можливості його керівнику 
безпосередньо контролювати ці операції. В таких умовах виникає необхідність 
розділити підприємство на окремі сегменти або підрозділи й дозволити керівникам, 
які відповідають за ці структури, діяти самостійно, надаючи їм більший ступінь 
незалежності через делегування певних повноважень. 

Переваги переходу до управління за центрами відповідальності очевидні. 
Поділяючи відповідальність між підрозділами, визначається, хто і за що на 
підприємстві реально відповідає, отримується можливість оцінити результати і 
оперативно скоординувати дії підрозділів, створити грамотну систему мотивації 
персоналу для виконання поставлених завдань. Увага керівника підрозділу 
концентрується на показниках роботи ввіреного йому центру, підвищується 
оперативність і обґрунтованість прийняття управлінських рішень. У вищого 
керівництва, навпаки, вивільняється час для виконання стратегічних завдань. 

Для здійснення управління центрами відповідальності необхідна відповідна 

система обліку щодо забезпечення збирання, систематизації, опрацювання та 
передачі інформації про результати їх діяльності. Такою системою обліку є облік за 
центрами відповідальності. 

Вивчення практики діяльності молокопереробних підприємств засвідчує, що 
існуюча система обліку витрат не може задовольнити інформаційні потреби 
управлінців, оскільки має ряд недоліків, а саме: відсутня інтеграція всіх видів 
обліку для забезпечення управлінського персоналу необхідною інформацією; 
внутрішньогосподарський облік витрат не ведеться за нормативним методом за 
місцями їх виникнення і центрами відповідальності; контроль витрат обмежується 
ретроспективним контролем фактичної собівартості, коли втрати й перевитрати 
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ресурсів неможливо попередити; система обліку та оцінки попутної продукції не 
сприяє її раціональному використанню і викривлює дані про собівартість основної 
продукції.  

Враховуючи вище викладене, питання вдосконалення обліку витрат на 
виробництво продукції молокопереробних підприємств є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії, організації та 
методики обліку витрат підприємства вже тривалий час є предметом наукової 
дискусії. Вагомий внесок у вирішення цієї проблематики зробили ряд вчених, 
зокрема: П. Й. Атамас, В. І. Бачинський,  Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. А. Дерій, 
З.-М. В. Задорожній, П. О. Куцик, Л. В. Нападовська, В. О. Озеран, М. С. Пушкар, 
М. І. Скрипник, В. В. Сопко, Ю. С. Цал-Цалко та ін. Втім, незважаючи на наукові 
здобутки попередників, проблеми обліку витрат на молокопереробних 
підприємствах залишаються недостатньо вивченими. 

Метою статті є дослідження методики обліку витрат на виробництво 
продукції молокопереробних підприємств за центрами відповідальності, що 
дозволить підвищити ефективність системи управління в сфері витрат 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Центром відповідальності називають частину 
підприємства, підрозділ (сукупність функціональних дій), який очолює керівник, 
особисто відповідальний за результати його роботи. Центри відповідальності 
визначаються також як сегмент господарювання, керівник якого відповідає за 
конкретну сукупність діяльності. 

Особливості діяльності керівників і пов'язаної з нею відповідальності 
зумовлюють виокремлення чотирьох типів центрів відповідальності: центри витрат, 
центри доходів, центри прибутку та центри інвестицій. 

Центри витрат є підрозділами підприємства, керівники яких відповідають 
лише за витрати. Більшість підрозділів підприємства є центрами витрат. Центри 
витрат можуть входити до складу інших центрів відповідальності або існувати 
окремо. 

Облік за центрами відповідальності – це управлінська бухгалтерська 
система, що опрацьовує планову і фактичну бухгалтерську інформацію про входи 
(витрати) та  виходи  (результати)  центру  відповідальності.  На відміну від системи 
диференціювання витрат і доходів, яку використовують для оцінки конкретних 
разових завдань (проектів, варіантів рішень) за релевантною інформацією, облік за 
центрами відповідальності передбачає врахування повного (постійного) потоку 
інформації. Коли облік повних витрат конкретизує увагу на окремих видах 
діяльності, продуктах або програмах чи замовленнях, то облік за центрами 
відповідальності зосереджується на обліку витрат і доходів окремих структурних 
підрозділів (центрів відповідальності) [1]. 

Ефективна система обліку за центрами відповідальності повинна 
ґрунтуватися на таких принципах роботи відповідальної особи: відповідальність 
тільки за ту діяльність, що перебуває під контролем; участь у визначенні цілей, за 
якими оцінюють діяльність; зацікавленість у досягненні окресленої мети перед 
особою та її підрозділом; чітке визначення ролі обліку в системі заохочення 
працівників; регулярне складання і використання звітності про результати роботи 
для оцінки діяльності центрів відповідальності. 
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Створення й функціонування системи обліку за центрами відповідальності 
передбачає: визначення центрів відповідальності; складання бюджету для кожного 
центру відповідальності; регулярне складання звітів про виконання бюджету; аналіз 
причин бюджетних відхилень та оцінка діяльності центру відповідальності. 

Найбільш складним етапом побудови обліку витрат є ідентифікація центру 
відповідальності. На думку М. І. Скрипник, основним завданням організації обліку 
є виділення структурної одиниці, з тим щоб виділити центри витрат та центри 
відповідальності. Така побудова повинна відбуватися у чіткій відповідності до 
організаційної структури та до наявності самих підрозділів. Виділення центрів 
витрат та центрів відповідальності дасть змогу згрупувати витрати за кожним 
підрозділом для групування витрат за їх призначенням, за видом продукції, за 
напрямком, за центрами відповідальності, за центрами витрат, що дозволить в 
подальшому чітко визначити вартість продукції. Це в свою чергу дозволить:  

- виділити вузькоспеціалізовані підрозділи з простою побудовою облікового 
процесу;  

- встановити належність витрат до конкретного центру витрат, центру 
відповідальності;  

- уникнути подвоєння даних і громіздкості економічних робіт;  
- отримати інформацію у вигляді, придатному для здійснення 

калькулювання кінцевого продукту;  
- встановити відповідальних осіб;  
- отримати повну інформацію для здійснення завдань контролю, аналізу, 

управління [2]. 

Розглядаючи облік і аналіз виробничих витрат у системі управління 
молокопереробними підприємствами, Колібаба О. А. [3] вводить поняття 
контрольної точки витрат, під якою розуміє етап (стадію) технологічного процесу, 
на якому можливе поєднання процесних груп витрат у точку контролю з метою 
відстеження облікової інформації на даній ділянці процесу. 

З цих позицій ним виділено контрольні точки: 
 закупівлі (охоплює витрати на закупівлю сировини, матеріалів та 

обладнання) з відповідним центром витрат - відділом постачання та центром 
відповідальності – менеджером із закупівлі. Якщо доставка сировини здійснюється 
сторонньою організацією, контрольну точку доставки можна об‘єднати із 
закупівлею; 

 зберігання сировини (входять витрати на утримання обладнання для 
зберігання та комплекс інших витрат за елементами);  

 виробництва, яка, в свою чергу, містить перелік інших контрольних точок, 
що відповідають етапам технологічного процесу.  

Для прикладу, О. А. Колібаба наводить точки контролю за виробничими 
витратами при виготовленні домашнього сиру традиційним методом у 
відповідності до технології, зокрема контрольні точки: нормалізація молока до 
потрібного складу; чистка і пастеризація молока; охолодження молока до 
температури заквашування; внесення закваски і сичужного ферменту в молоко;  
сквашування молока; розріз згустку; відділення сироватки; охолодження сиру.  



79 

 

Кожна точка контролю взаємопов‘язана з центрами відповідальності 
(начальник цеху та підпорядковані йому працівники) та місцями виникнення витрат 
(наприклад, цех сепарації продукції, цех сквашування продукції тощо). 

Відповідна кількість центрів витрат та центрів відповідальності 
встановлюється залежно від місця розташування комплексу обладнання для 
виготовлення молокопродукції. Якщо обладнання знаходиться в одному 
приміщенні, матимемо один центр витрат, наприклад, цех домашнього сиру, і один 
центр відповідальності (начальник цеху), що може мати центри відповідальності 
нижчого порядку.  

Для побудови бухгалтерського обліку витрат за центрами відповідальності 
необхідно розробити систему аналітичних рахунків, які б враховували всі 
особливості діяльності молокопереробних підприємств.  

Висновки. За результатами проведеного дослідження встановлено, що 
організація бухгалтерського обліку витрат – це складний комплексний процес, який 
включає, крім відображення інформації на рахунках обліку групування витрат за 
об‘єктами обліку. При цьому необхідною вимогою є ведення обліку даних витрат за 
їх видами, центрами відповідальності та носіями витрат.  

Розглянуті нами підходи щодо побудови обліку витрат за центрами 
відповідальності дозволять підвищити якість інформаційного забезпечення системи 
управління підприємств молокопереробної галузі. 
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