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О.А.Кулеша, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЯК ОБ'ЄКТІВ 

МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ВІЙСЬКОВИХ МІСТЕЧОК УКРАЇНИ 

 

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

Постановка проблеми. В умовах сьогодення в Україні існує потреба 
сучасного реформування та підтримки Збройних Сил України, модернізації та 
осучаснення військових територіальних об’єктів. Стратегією сталого розвитку 
―України – 2020‖ передбачено розвиток військових містечок, формування на їх 
основі системи автономних військових баз з необхідною інфраструктурою для 
розташування військових частин з фондом службового житла в поєднанні з 
соціально-побутовою інфраструктурою для військовослужбовців та членів їх сімей .  

Військове містечко - майновий комплекс будівель, споруд, іншого 
нерухомого військового майна разом з казарменим фондом, житловим фондом, 
об’єктами соціально-культурного призначення, комунальними спорудами та 
інженерними мережами, які використовуються для його обслуговування, 
розміщений на відокремленій земельній ділянці, яка належить до категорії земель 
оборони. 

З метою ефективного використання фондів і території військового містечка 
згідно з функціональним призначенням та проведення необхідних заходів щодо 
збереження стану, за якого вони здатні виконувати задані функції, та розробки  
комплексу заходів, спрямованих на забезпечення експлуатації, ремонту фондів і 
території військового містечка відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, 
порядків і правил згідно із законодавством, необхідно забезпечити побудову якісної 
системи бухгалтерського обліку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми побудови обліку 
майнових ресурсів на підприємствах розглядалися у працях великої кількості 
вітчизняних учених. Ними досліджувалися окремі питання щодо обліку основних 
засобів, капітальних інвестицій, запасів тощо. Однак, додаткових наукових 
розробок потребують питання щодо обліку майнових ресурсів, що 
використовуються Збройними силами України.  

Метою статті є дослідження питань побудови системи обліку об'єктів 
майнового комплексу військових містечок в частині формування інформації на 
бухгалтерських рахунках.   

Викладення основного матеріалу. Облік об'єктів майнового комплексу 
військових містечок здійснюється квартирно-експлуатаційними органами Збройних 
сил України. З метою розуміння сутності об'єктів майнового комплексу наведемо 
визначення основних понять.  

Житловий фонд - житлові будинки, гуртожитки, казарми поліпшеного 
планування (спеціально пристосовані казарми у розташуванні військової частини, 
які призначені для розміщення військовослужбовців рядового, сержантського і 
старшинського складу служби за контрактом), готелі та інші будівлі, що включені 
до житлового фонду. 
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Казармений фонд - казарми, навчальні будівлі і споруди, їдальні, будівлі 
штабів та управлінь, клуби, культурно-побутові та спортивні будівлі і споруди, 
комунально-побутові та торгово-побутові будівлі і споруди, будівлі медичних та 
дитячих закладів, вартові приміщення, виробничі будівлі, будівлі військових 
майстерень, сховищ та складів, пожежні депо. 

Комунальні споруди - стаціонарні електростанції та трансформаторні 
підстанції (крім тих, що розташовані у службово-технічній забудові при аеродромах 
та технічних позиціях зенітних ракетних та радіотехнічних військ), 
водоканалізаційні установки (насосні станції, станції перекачки, очисні споруди 
водопостачання та каналізації, водозабірні споруди, артезіанські свердловини, 
водонапірні башти, споруди-резервуари для зберігання води під землею), котельні 
установки, теплові пункти (крім тих, що розташовані у службово-технічній забудові 
при аеродромах та технічних позиціях зенітних ракетних та радіотехнічних військ). 

 Бухгалтерський облік квартирно-експлуатаційними органами Збройних сил 
України ведеться з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі, затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 
31.12.2013 р.  № 1203. Зокрема, для обліку будинків та споруд, що розміщені на 
території містечок використовується рахунок 10 "Основні засоби" субрахунок 1013 
" Будівлі, споруди та передавальні пристрої". 

З урахуванням діяльності збройних сил України будинки та споруди 
обліковуються на рахунку 1013 із виділенням в окремі підгрупи: 

 будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами 
управління, соціально-культурними та іншими установами, а саме:  

- будівлі адміністративно-господарського призначення - стаціонарні та 
тимчасові військові містечка з їх будівлями;  

- казармена зона: штаби, навчальні корпуси, їдальні, клуби, медпункти, 
контрольно-перепускні пункти, плаци, комплекси, спортмайданчики;  

- будівлі парку техніки та озброєння, пункти заправки, пункти чищення та 
миття, склади, майданчики та сховища для зберігання бронетанкової, 
автомобільної, артилерійської та іншої спеціальної техніки;  

- господарська та складська зони: майстерні, хлібопекарні, будинки 
дитячих закладів, лазні, пральні, пожежні депо, будівлі підсобних господарств, 
продуктові, речові та інші склади; 

 будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання: 
гуртожитки, казарми, житлові будинки для розміщення військовослужбовців, 
робітників та службовців; 

 водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі 
парків, скверів і громадських садів та інші споруди цієї підгрупи (споруди об’єктів 
тактичної, вогневої, тактико-спеціальної підготовки, споруди об’єктів для 
підготовки водіїв, а також споруди для фізичної підготовки та спорту). 

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що 
бухгалтерський облік в Збройних силах України регулюється нормативними 
документами для державного сектору. Однак, враховуючи специфіку діяльності 
Збройних сил України, облік на рахунках має свої особливості. 
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О. В. Кучерук, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

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

Постановка проблеми. За сучасних умов трансформації ринкової 
економіки найбільш вагомим джерелом її розвитку та ключовим елементом 
продуктивних сил є люди. Саме творчий талант і практична робітнича майстерність 
особливо виразно проявляються в умовах ринкових відносин, де постійно присутня 
жорстка підприємницька конкуренція. Не можливо уявити будь-яке підприємство 
без персоналу, навіть за умови стрімкого розвитку технології та створення 
штучного інтелекту. Розробка та впровадження ефективних методів мотивації 
персоналу є одним з найважливіших завдань які має вирішити підприємство за 
сучасних умов господарювання.  

Одним з інструментів мотивації персоналу є впровадження соціального 
пакету на підприємстві. Саме тому обговорення впровадження у практичну 
діяльність інструментів соціального пакету, визначення їх складових з метою 
організації бухгалтерського обліку набирає все більшого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у дослідження 
проблем формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління 
підприємства, теорії та методології соціальної звітності зробили такі вчені, як 
М.І. Бондар, Д.О. Грицишен, І.В. Жиглей, І.В. Замула, В.С. Карагод, Л.М. 
Кін- драцька, С.Я. Король, Н.М. Малюга, О.А. Лаговська, С.О. Левицька. Віддаючи 
належне науковим доробкам вчених у дослідження різних аспектів організації та 
методології обліку складових соціального пакету, слід водночас зазначити, що вони 
потребують подальшого дослідження. 

Метою статті є встановлення сутності соціального пакету підприємства, 
ідентифікація його складових як об’єкту бухгалтерського обліку, встановлення 
відмінностей між соціальним пакетом та обов’язковими трудовими соціальними 
гарантіями.  

Викладення основного матеріалу.  Ідентифікуючи соціальний пакет як 
об’єкт бухгалтерського обліку, необхідно чітко розмежувати його з обов’язковими 
трудовими соціальними гарантіями. Для відповіді на це питання необхідно 
з'ясувати, які трудові соціальні гарантії є обов’язковими для роботодавця та 
передбачені в законодавством.  

До соціального пакета не включається: 
- офіційне працевлаштування працівника; 
- надання працівникам щорічної оплачуваної відпустки;  
- оплата періоду відрядження в розмірі не нижче середнього заробітку, 

виплата добових і компенсація витрат, пов’язаних з відрядженням; 
- підвищення кваліфікації працівників у випадках, передбачених законом; 
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- при настанні страхового випадку, підтвердженого належним чином 
оформленим лікарняним листом, оплата працівникові періоду тимчасової 
непрацездатності, у тому числі у зв’язку з вагітністю та пологами; 

- оплата в підвищеному розмірі часу роботи у святкові (неробочі), вихідні 
дні, години роботи в нічний час, наднормові роботи тощо; 

- дотримання порядку звільнення працівників; 
- інші вимоги трудового законодавства.   
До соціального пакету може включатися: 
- безкоштовний проїзд, компенсація витрат на бензин у разі використання 

особистого автотранспорту, доставка працівників на роботу і з роботи; 
- забезпечення безкоштовним житлом іногородніх, компенсація витрат на 

житло (оренду житла) у випадках, не передбачених чинним законодавством; 
- забезпечення безкоштовним харчуванням, а також компенсація витрат на 

харчування у випадках, не передбачених чинним законодавством; 
- організація дозвілля (надання путівок, оплата санаторно-курортного 

лікування, організація туристичних поїздок, виїзних корпоративів, оплата 
абонементів у спортзали, басейн, квитки в театр і кіно тощо); 

- подарунки для працівників і їх дітей на Новий рік (Різдво, до Дня святого 
Миколая), на день народження, весілля тощо; 

- медичне страхування, недержавне пенсійне страхування; 
- можливість отримання безвідсоткової позики; 
- оплата мобільного зв’язку; 
- оплата навчання у випадках, не передбачених законом; 
- надання додаткових оплачуваних днів до відпустки, зменшення тривалості 

робочого тижня (року); 
- надання можливості виконувати окремі види роботи вдома, вільний 

(гнучкий) графік роботи. 
Фінансове забезпечення соціального пакету має бути передбачено в 

Програмі соціального забезпечення працівників підприємства (що є складовою 
Програми менеджменту організації діяльності) [1]. 

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що роботодавці 
поняттям соціального пакету на підприємстві  часто підміняють поняття трудових 
соціальних гарантій. До сьогодні складові соціального пакету чітко не 
ідентифіковані. Тому, визначена нами структура соціального пакету може 
знаходитися в основі побудови бухгалтерського обліку на підприємстві.  

 

Список використаної літератури: 
1. Левицька С.О. Cоціальна складова підприємницької діяльності як об’єкт 

обліку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія 
«Економіка». 2014. Випуск 26. С. 114 – 118. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ В 
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
 

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

Постановка проблеми. Виробнича діяльність підприємства завжди пов’язана 
з витратами. Витрати – важлива та складна економічна категорія, яка є одним з 
вирішальних чинників впливу на фінансові результати суб’єктів господарювання. 
Інформація про витрати посідає центральне місце в системі управління як 
підприємством загалом, так і кожним його структурним підрозділом зокрема. 
Необхідність вивчення витрат обумовлена тим, що вони характеризують рівень 
технології та організації виробництва, ефективність господарювання, яка 
оцінюється через порівняння витрат та результатів діяльності. А тому велике 
значення має дослідження економічної сутності витрат виробництва для визначення 
їх ролі в системі управління діяльністю лісогосподарського підприємства, 
досягнення ефективного управління та оптимізації обліку витрат на виробництво 
продукції. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженнями стану обліку 
витрат займалися вітчизняні та зарубіжні дослідники. Проблеми обліку витрат 
виробництва знайшли відображення в наукових працях таких відомих вчених – 

І.О. Бланка, Т.М. Тігова, Л.С. Селіверстова, Т.Б. Процюк, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. 
Голова, В.П. Завгороднього, О.В. Карпенко, Л.В. Нападовської, М.С. Пушкаря, В.В. 
Сопка, Н.М. Ткаченко, Ю.С. Цал-Цалко, Р.В. Вандер-Віла, С.А. Котлярова, В.Ф. 
Палія, Я.В. Соколова, А. Яругової, Ч.Г. Хорнгрена та Г.А. Велша [1; 2]. 

Метою статті є дослідження загальноекономічних аспектів сутності поняття 
«витрати виробництва» як об’єкта бухгалтерського обліку, визначенні їх 
економічного змісту в системі управління діяльністю підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Основною складовою результатів 
господарської діяльності як елемента оцінки фінансового стану підприємства на 
основі дослідження даних звітності та інших додаткових джерел інформації є 
витрати суб’єкта господарювання. Витрати підприємства є одним з базових об’єктів 
бухгалтерського обліку. Необхідність формування як принципово нових підходів до 
обліку витрат, так і модифікованих, що ґрунтуються на раціональних класичних 
ідеях, продиктовано вимогами часу. 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» стверджує, що витрати 
– це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).  

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витратами визнаються або зменшення активів, 
або збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення власного капіталу 
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 
розподілу власниками), за умови, що ці витрати будуть достовірно оцінені. 
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Отже в НП(С)БО 1 наводиться визначення поняття «витрати», а в П(С)БО 16 – 

їх визнання. Проаналізувавши ці визначення, зазначимо, що в НП(С)БО 1 йдеться 
про «зменшення економічних вигод», тоді як в П(С)БО 16 – про «зменшення 
активів або збільшення зобов’язань».  

Багато вчених пропонують своє визначення витрат, наведемо деякі з них. 
Т.М. Тігова, Л.С. Селіверстова та Т.Б. Процюк пропонують таке визначення витрат: 
це сукупність переданих у грошовій формі витрат підприємства, пов’язаних із 
виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт та їх реалізацією [1].  

Ю.С. Цал-Цалко тлумачить поняття «витрати» відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (НП(С)БО): 
«Витратами визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що 
призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення 
капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці 
витрати можуть бути достовірно оцінені» [2, c.78]. Такий підхід, на нашу думку, є 
цілком обґрунтованим, однак усі трактування сутності витрат означають одне і те 
ж, а саме – це витрати підприємства, пов’язані з виконанням певних операцій 

Отже, як бачимо з розглянутих нами трактувань економічне розуміння витрат 
дещо змінювалося упродовж розвитку економічної думки. Узагальнюючи різні 
наукові погляди на сутність витрат, нами запропоноване власне трактування, в 
більш широкому значенні, а саме витрати на виробництво продукції – це грошовий 
вираз величини ресурсів, використаних в процесі виробництва, та розмір яких 
можна безпосередньо віднести до конкретного виду продукції‖. Це визначення, на 
нашу думку, включає два важливих положення: по-перше, витрати відображають 
скільки і яких ресурсів було використано, по-друге величина використаних ресурсів 
представлена в грошовому виразі.  

Висновки. Витрати є важливою економічною категорією, яка потребує 
ефективної системи управління, яка допоможе передбачити дію негативних заходів. 
Управління витратами охоплює всі рівні управління виробництвом та повинно 
базуватися на співвідношенні «витрати – результат». На формування виробничих 
витрат впливають особливості виробничих ресурсів (природні, трудові, капітал, 
підприємницька діяльність), які використовуються у виробничому процесі. Cистема 
управління витратами буде ефективною лише в тому випадку, якщо будуть 
враховані особливості кожного підприємства, охоплені всі процеси, що 
здійснюються підприємством та буде побудована у відповідності до принципів 
управління. 

Список використаної літератури: 
1. Тігова Т.М., Селіверстова Л.С., Процюк Т.Б. Аналіз фінансової звітності : 

навч. посіб. К. : Центр навчальної літератури, 2012. 268 с 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Ярмолюк О.Ф.) 
 

Постановка проблеми. Організація та ефективне управління збутовою 
діяльністю підприємства вимагає аналізу рентабельності товарної продукції, 
структури і величини витрат на збут, оцінки рівня і динаміки наповнення ринку 
продукцією, вивчення попиту та аналізу цінової політики конкурентів. Тому для 
інформаційного забезпечення системи управління особливе значення має 
бухгалтерський облік та контроль збуту в операційній діяльності. В сучасних 
умовах господарювання питома вага витрат на збут у структурі повної собівартості 
реалізованої продукції суб’єкта господарювання коливається від одного до п’яти 
відсотків залежно від виду виробленої продукції, місця її реалізації, умов договору 
поставки та умов її збуту. 

Реалії сьогодення свідчать, що підприємство має в обов’язковому порядку 
здійснювати стратегічне планування витрат на збут продукції, вчасно їх облікувати, 
аналізувати, контролювати, адже зменшуючи збутові витрати, підприємство тим 
самим збільшує нарощує свої доходи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемним питанням 
opгaнiзaцiї обліку витрат на збут приcвяченa значна кількість вітчизняних нaукoвих 
праць. Серед науковців, які досліджували зазнaченi питання, слід відзначити П.С. 
Безрукiх, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Вaлуєва, В.Ф. Пaлія, Ю.В. Подмешальську, А.Д. 
Шeремета та ін. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах господарювання чiтко 
налaгоджена облiкова систeма суб’єкта господарювання є запoрукою його 
успiшнoго станoвлeння на ринкy як надійного дiлoвого пaртнeра. Витрати на збут є 
одиним з oснoвних пoкaзників господарської дiяльнoсті пiдприємствa та 
хaрaктеризують його надійність як дiлового пaртнерa. 

До витрат на збут згідно П(С)БО «Витрати» можна віднести:  
 витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції; 
 витрати на ремонт тари; 
 оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і 

працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 
 витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 
 витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 
 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції (операційна оренда, 
страхування, амортизація, ремонт, опалювання, освітлення, охорона); 

 витрати на транспортування, перевалку і страхування продукції, 
транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язанні з транспортуванням 
продукції згідно з умовами договору (бази) поставки; 

 витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 
 інші витрати, пов’язані зі збутом продукції (товарів, робіт, послуг). 
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З метою управління процесом збуту продукції підприємство має виконувати 
наступні завдання:  

- формувати раціональну збутову політику підприємства;  
- визначати основні напрямки та пріоритети, на які необхідно орієнтувати 

збутову політику;  
- представити загальну модель формування збутової політики, а також 

доцільність документального закріплення збутової політики;  
- визначити ключові завдання маркетингового підрозділу та функції 

керівника маркетингового відділу;  
- дослідити напрями оптимізації планування продажів.  
Водночас, в своїх дослідження Чумаченко М. та Білоусова І. [2] пропонують 

новий склад і перелік витрат, за якими ведеться облік на рахунку 93 «Витрати на 
збут» з відкриттям до рахунку 93 аналітичних рахунків: 931 «Витрати на збут», 932 
«Витрати на рекламу», 933 «Витрати на маркетинг».  

Отже, з метою вдосконалення облікового процесу на підприємстві особливу 
увагу слід приділяти саме витратам на збут, адже своєчасне, достовірне та 
правильне їх відображення може забезпечити прибутковість господарської 
діяльності будь-якого підприємства. 

Висновки. Отже, сучасне економічне середовище вимагає від суб’єктів 
господарювання використання ринкових методів ведення господарської діяльності, 
нових підходів до системи управління процесом збуту продукції, що в  свою чергу 
вимагає забезпечення адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища з 
метою підвищення ефективності збуту. 

Організація та ефективне управління витратами на збут вимагає чіткої їх 
класифікації та розподілу за елементами із подальшим їх відображенням на 
аналітичних рахунках підприємства, аналізу збутового потенціалу суб’єкта 
господарювання, рентабельності його товарної продукції, структури і величини 
витрат, цінової політики конкурентів. Ось чому для формування системи 
інформаційного забезпечення управління витратами на збут важливе значення має 
організація обліку, аналізу та контролю збутової діяльності підприємства.  
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ВПЛИВ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

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

Постановка проблеми. Конкурентоздатність сільськогосподарського 
підприємства, в сучасних умовах господарювання, певною мірою визначається 
сумою витрат понесених на виробництво продукції. При цьому більшість аграрних 
підприємств стикаються із труднощами при формуванні адекватної внутрішнім та 
зовнішнім вимогам системи обліку та контролю витрат виробництва. Тому дана 
ділянка обліку завжди є предметом прискіпливої уваги вчених та обліковців-

практиків. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливостям обліку та 

проблемним аспектам контролю витрат виробництва сільськогосподарської 
продукції присвячені праці І.О.Бєлого, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, В.М. Жука, В.Г. 
Лінника, В.В. Сопка, Л.К. Сука та інших вчених. Проте зміни, що відбуваються в 
нормативно-правовому забезпеченні, зовнішньому середовищі зумовлюють 
необхідність проведення подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження впливу класифікації витрат на процес 
прийняття управлінських рішень. 

Викладення основного матеріалу. Поняття категорії витрати розкрито в 
НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», відповідно до якого під 
витратами розуміється зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів 
або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 
власниками). З нашої точки зору, щоб в повній мірі розкрити економічний зміст 
витрат виробництва, зокрема, необхідно розглядати їх з двох позицій: процесу 
споживання всіх видів ресурсів та процесу генерування нового продукту. Вартісна 
характеристика виробництва формується із витрат виробництва, що є виразом 
затрачених ресурсів у результаті створення нового продукту, які трансформуються 
у собівартість. Щоб достовірно визначити собівартість виробленого продукту, 
необхідно підрахувати витрати на його виробництво. 

Значення обліку виробничих витрат у системі управління можна виявити 
вже на етапі визначення його цілей та основних завдань, які насамперед полягають 
у забезпеченні управлінського персоналу організації (господарюючого суб’єкта) 
найбільш повною і достовірною інформацією, необхідною для контролю за 
виробничою діяльністю та прийняттям рішень за їх результатами. Інформація в 
розрізі статей витрат відображає використання організацією всіх видів ресурсів, 
затребуваних у процесі виробництва. Саме облік витрат показує, скільки коштує 
організації випуск того чи іншого виду продукції, а також, на який прибуток вона 
може розраховувати. Таким чином, облік витрат на виробництво продукції 
безпосередньо пов’язаний з ефективністю її виробництва й з кінцевими 
результатами діяльності управлінського персоналу [1, с. 11]. 
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Накопичувати дані про рівень витрат виробництва сільськогосподарської 
продукції можна в будь-якому аналітичному розрізі для задоволення інформаційних 
запитів суб’єктів управління. Це буде залежати від зрізу класифікаційного поділу 
витрат прийнятого в конкретному сільськогосподарському підприємстві. Таким 
чином класифікація витрат має важливе значення в процесі управління ними. Адже 
класифікація сприяє вивченню характеру та складу витрат, посилює прояв 
контрольної функції обліку. Нападовська Л.В. зазначає, що ознак класифікації має 
бути рівно стільки, щоб можна було з їх допомогою отримати найбільш повну 
інформацію з метою задоволення потреб різних груп споживачів [2] 

В економічній літературі зустрічається більше тридцяти ознак за якими 
можна класифікувати витрати. Найпоширенішими є класифікації витрат для 
визначення собівартості продукції, оцінки запасів, для прийняття 
управлінських рішень і планування, для здійснення процесу контролювання і 
регулювання. Проте практика класифікації витрат у вітчизняних 
сільськогосподарських підприємствах свідчить, що найбільш 
використовуваною є класифікація витрат за економічними елементами та 
статтями витрат. Перелік елементів витрат є чітко визначеним П(С)БО 16 
«Витрати», але він не може в повній мірі задовольнити інформаційні запити 
суб’єктів прийняття рішень при управлінні витратами. Адже цей поділ 
заснований на економічній природі витрат, не залежить від конкретних умов. Для 
системи управління більш доречним є класифікація витрат в розрізі статей. Перелік 
статей витрат кожне підприємство встановлює самостійно, враховуючи особливості 
технологічного процесу одержання сільськогосподарської продукції, питомої ваги в 
структурі витрат, потреби в аналітичному розрізі даних, можливостей автоматизації 
облікових процесів та ін. При виокремленні статей витрат бухгалтери керуються 
положеннями Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання 

собівартості  продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських  підприємств. 
Висновки. Таким чином, для успішного управління витратами 

необхідним є застосування в сільськогосподарських підприємствах 
класифікаційного їх поділу. При цьому доцільним є вибір таких критеріїв 
поділу витрат, які будуть давати змогу характеризувати всі види діяльності, які 
здійснює підприємство, що дасть змогу більш глибоко розуміти призначення 
та функціональну складову різних видів витрат, надаючи можливість 
розглядати з позицій системного підходу для їх цілісного розуміння.  
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ТЕОРЕИТЧНІ ОСНОВНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. Ефективне управління підприємствами можливе 
лише за умови забезпечення необхідною інформацією про стан та ефективність 
використання основних засобів для прийняття управлінських рішень через належну 
організацію бухгалтерського обліку. Значущість основних засобів є досить висока, 
адже це ключовий фактор виробництва на підприємстві. Від способу використання 
матеріально-технічної бази підприємства безпосередньо залежить ефективність 
його роботи в цілому, оскільки раціональне використання основних засобів сприяє 
підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції, сприяє 
покращення якості та асортименту [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми облікового 
відображення основних засобів підприємства знайшли відображення у працях 
багатьох науковців, серед них: В.В. Бабич, В. Баранов, П. Безруких, М.Т. Білуха,  
В. Бойко, М. Борисенко, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В. Козак,  С. Шульман та ін.  

Метою статті є дослідження системи обліку основних засобів на  
вітчизняних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Основні засоби є одним з 
найважливіших чинників будь-якого виробництва, від їх стану та ефективності 
використання залежать кінцеві результати господарської діяльності. Глибокі 
кризові явища у економіці країні, недосконала амортизаційна політика спричинила 
спад інвестиційної активності економіки в цілому та окремих підприємств, 
підвищення ступеню зношеності основних засобів [3]. 

Основні засоби у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і 
визначають виробничу потужність підприємства. Протягом тривалого періоду 
основні засоби надходять на підприємство і передаються в експлуатацію; 
зношуються в результаті експлуатації; піддаються ремонту, за допомогою якого 
відновлюються їх фізичні якості; переміщуються всередині підприємства; 
вибувають з підприємства внаслідок недоцільності подальшого застосування. 

Згідно п. 14.1.138 Податкового Кодексу України основні засоби – 

матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування 
ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, 
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, 
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих 
основних засобів і нематеріальних активів), вартість яких перевищує 6000 гривень і 
поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний 
строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію 
становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). 

Основними завданням обліку основних засобів на підприємствах є:  
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- правильне, своєчасне і достовірне відображення надходження, вибуття й 
переміщення основних засобів;  

- своєчасне і точне нарахування амортизації основних засобів, а також 
правильне відображення її  в обліку;  

- контроль за наявністю основних засобів; 
- визначення потреби в проведенні доцільності ремонту основних засобів, 

а також контроль за раціональним використанням коштів, виділених з цією метою;  
- контроль за ефективністю використання об’єктів основних засобів;  
- своєчасне забезпечення керівництва підприємства необхідною 

інформацією про стан основних засобів.  
Важливою ділянкою облікової роботи будь-якого підприємства є 

формування оптимальної облікової політики щодо основних засобів, оскільки 
залежно від вибору методів амортизації основних засобів, їх оцінки, одиниці їх 
обліку тощо залежить їх вартість відображена в балансі, сума амортизаційних 
відрахувань, звідси розмір оподатковуваного прибутку, а отже й фінансовий 
результат діяльності підприємства. Тому в процесі формування облікової політики 
підприємства вибір тих чи інших методів облікової політики слід здійснювати лише 
після ґрунтовного проведення розрахунків та оцінки фінансових наслідків їх 
вибору. Основними елементами облікової щодо основних засобів, які визначено та 
відображено в Наказі про облікову політику  можуть бути: порядок обліку витрат на 
ремонт основних засобів; первинні документи з обліку основних засобів на 
підприємстві; список осіб, які мають право підписувати документи і які саме;  
вартісна межа віднесення об’єктів до основних засобів; ліквідаційна вартість 
основних засобів; метод амортизації основних засобів; одиниця обліку основних 
засобів; строк корисної експлуатації основних засобів 

Висновки. Важливою частиною будь-якого підприємства є основні засоби, 
від рівня розвитку і ефективності використання яких залежать кінцеві результати 
господарської діяльності підприємства. Організація обліку основних засобів 
повинна бути цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних способів і методів 
обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
інформації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. Процес виробництва займає центральне місце в 
діяльності сільськогосподарського підприємства і представляє собою сукупність 
технологічних операцій по виготовленню продукції, виконанню робіт, наданню 
послуг. Для забезпечення нормального функціонування підприємству необхідні 
певні ресурси, які, з одного боку, виступають як необхідна умова процесу 
виробництва та отримання певних фінансових результатів у майбутньому, а з 
іншого боку – як певна величина витрат, які підприємство повинно понести, щоб 
забезпечити виробничий процес. 

В умовах сьогодення особливого значення набуває якість обліково-

аналітичної інформації, яка в свою чергу є підставою для прийняття необхідних 
управлінських рішень на підприємствах. Тому їх керівництву необхідна своєчасна, 
достовірна та повна інформація про діяльність суб’єкта господарювання. Ось чому, 
удосконалення системи обліку є основою інформаційного забезпечення будь-якого 
процесу управління, в тому числі й управління витратами на виробництво продукції 
рослинництва. 

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

Метою статті є дослідження особливостей обліку витрат на виробництво 
продукції рослинництва аграрних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Реалії сьогодення свідчать, що 
специфіка галузі рослинництва потребує особливої уваги до порядку організації 
обліку витрат виробництва з метою оперативного та суворого контролю окремих їх 
елементів, аналізу та плануванню структури собівартості продукції.  

Об’єктами обліку витрат у рослинництві є окремі сільськогосподарські 
культури, а також виконані роботи в незавершеному виробництві. 
Сільськогосподарські підприємствах, в яких добре налагоджені планування і облік, 
можуть вести облік виробничих витрат по групах культур або в цілому по 
структурних підрозділах. Об'єкти обліку рослинництва визначають у кожному 
господарстві, виходячи з конкретних умов господарювання.  

В рослинництві при виробництві та збиранні сільськогосподарських культур 
використовуються різні технологічні процеси, на кожен з яких послідовно 
формуються  наступні витрати: 

1. початкові витрати: витрати на вирощування сільськогосподарських 
культур; 

2. поточні витрати: витрати на своєчасне та якісне проведення всіх 
технологічних операцій на сільськогосподарських культурах; 
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3. заробітна плата працівників, які забезпечують виробничий процес; 

4. витрати на збирання врожаю та доробку продукції. 
Витрати на виробництво продукції рослинництва в обліку групуються за 

статтями, які підприємство визначає самостійно і затверджує наказом про облікову 
політику. В процесі проведеного дослідження нами узагальнено загальну 
номенклатуру статей витрат в галузі рослинництва (рис. 1). 

 
Рис. 2. Статті витрат галузі рослинництва 

 

Висновки. Отож, облік витрат на виробництво продукції рослинництва —
складний та послідовний процес, який потребує точності ведення обліку та 
відповідальності працівників на кожному етапі обробки інформації з метою 
прийняття раціональних управлінських рішень. Вміло організований облік витрат 
продукції рослинництва, повинен забезпечити оперативне, достовірне та повне 
надходження інформації щодо кількості та вартості одержаної продукції, трудових, 
матеріальних та грошових витрат на виробництво продукції по підприємству в 
цілому та окремих його структурних підрозділах особливості галузі повинні 
враховуватись при організації обліку виробництва продукції рослинництва. 
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ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

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

Постановка проблеми. Найважливішим показником діяльності кожного 
підприємства є розмір і характер прибутку (збитку) за кожний період його 
діяльності. Тому правильне визначення доходів та своєчасне їх відображення та 
аналіз зумовлює актуальність даного напряму дослідження. Формування 
оптимального доходу підприємств у розмірах, необхідних для покриття його 
поточних витрат, сплати податків і отримання прибутку, що дозволяє забезпечити 
розширене відтворення, є необхідною умовою функціонування будь-якого суб’єкта 
господарювання. Тому облік доходів потребує особливої уваги та додаткових 
наукових досліджень. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню проблем обілку 
доходів підприємства приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні та 
зарубіжні вчені-економісти: В.В. Сопко, В.Г. Лінник, М.В. Кужельний,  
Я.В.Соколов, А.Н. Кузьмінський, Ч. Хорнгерн, Дж. Фос тер, К. Друрі. 

Метою статті є дослідження організації обліку та аудиту доходів від 
реалізації послуг підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Основною метою діяльності будь-якої 
підприємницької структури є одержання найбільшого прибутку, що безпосередньо 
залежить від величини отримуваних доходів. А отже, доходи підприємства 
незалежно від галузі діяльності, форми власності та інших факторів набувають 
особливо важливого, ключового значення. Категорія доходу є однією з 
найскладніших в економічній науці. 

Згідно з П(с)БО 15 «Дохід» доходами підприємства визнається збільшення 
економічних вигод в результаті надходження, або погашення зобов'язань, що 
призводить до збільшення капіталу - цього підприємства, за виключенням вкладів 
учасників (власників майна). Водночас, результат може бути достовірно оцінено за 
наявності певних умов: можливості достовірної оцінки доходу; імовірності 
надходження економічних вигод від надання послуг; можливості достовірної 
оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу; можливості 
достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх 
завершення. 

Процес формування доходу підприємств та його розмір залежить від 
багатьох факторів. Серед таких можна визначити зовнішні фактори (державну 
цінову політику;  участь держави у формуванні і розподілі доходів населення;  
платоспроможний попит населення; співвідношення цін на продовольчі і 
непродовольчі товари, платні послуги населення; державну податкову політику;  
рівень конкуренції на споживчому ринку;  політичну ситуацію в країні і в світі;  
рівень розвитку фінансового ринку) та внутрішні фактори (обсяг реалізованої 
продукції та послуг; ціни на продукцію на послуги;  місцезнаходження 
підприємства; забезпеченість людськими ресурсами (за загальним обсягом та 
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кваліфікованим складом); ефективність використання матеріально-технічної бази; 
асортимент додаткових послуг; маркетингова діяльність підприємства). 

Отже, основним фактором впливу є держава, яка регулює діяльність 
підприємств і сповільнює тим самим процес реорганізації та оновлення застарілої 
бази на нову, досконалішу і рентабельнішу. Менш важливим фактором є 
платоспроможність населення, співвідношення між попитом і пропозицією, 
співвідношення між рівнем послуг і рівнем цін на них. Ці фактори вже впливають 
на прибуток кожного окремого суб’єкта господарювання. Адже існує різна цінова 
політика на підприємствах, різний рівень технічного забезпечення, забезпечення 
трудовими ресурсами. Також значну роль відіграє рекламна політика, спрямування 
фінансування на маркетингову діяльність, а саме дослідження ринку, 
конкурентоспроможності, рентабельності [1]. 

Таким чином, в умовах жорсткої конкуренції на ринку реалізації послуг 
особливу увагу в системі фінансового та управлінського обліку слід приділяти 
обліку доходів від реалізації послуг. Оскільки більшість допоміжних структурних 
підрозділів підприємств окрім внутрішньої реалізації послуг, можуть здійснювати 
реалізацію послуг стороннім споживачам, то таку суттєву особливість варто 
враховувати під час побудови облікових регістрів з обліку доходів і результатів 
діяльності. 

Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки головною 
метою обліку є забезпечення управління процесом реалізації послуг підприємства в 
цілому гнучкою інформаційною базою у вигляді проаналізованих аналітичних 
даних для прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень, пов’язаних з: 
плануванням маркетингової діяльності; раціональною організацією з продажу 
товарів; системою бухгалтерського обліку, яка повинна бути побудована таким 
чином, щоб сприяти прийняттю обґрунтованих управлінських рішень; контролем за 
здійсненням діяльності підприємства з реалізації послуг; мотивацією працівників, 
зайнятих продажами товарів до ефективного виконання своїх функцій. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

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

Постановка проблеми. Головною метою будь-якого підприємства на 
сьогодні є забезпечення одержання бажаного рівня прибутковості. Для того щоб 
визначити фінансовий результат діяльності підприємства суб’єкти управління 
користуються інформаційним масивом згенерованим системою бухгалтерського 
обліку. Саме від релевантності облікових даних буде залежати ефективність 
прийнятих управлінських рішень. Одним із чинників, що прямо впливають на 
фінансовий результат є доходи, які одержує підприємство. Тому організація обліку 
доходів в сучасних умовах господарювання має пріоритетне значення для 
підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам обліку та контролю 
доходів присвятили свої праці ряд вітчизняних та зарубіжних вчених:М.Т. Білуха,  
Ф. Вуд,  Н. Ентоні, В.Г. Лінник, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов та ін. Проте результати їх 
досліджень не в повній мірі висвітлили окремі проблемні аспекти обліку доходів. 

Метою статті є розгляд особливостей обліку доходів в сучасних умовах 
господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Концептуальні основи обліку доходів у 
вітчизняних підприємствах закладено в П(С)БО 15 «Доходи». Економічну ж суть 
категорії «дохід» висвітлено в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», в якому під доходами слід розуміти збільшення економічних вигод у 
вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до 
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
власників). З нашої точки зору, таке визначення не відображає тієї ситуації коли 
кінцевим результатом діяльності підприємства є збиток. В структурі пасивів 
підприємства буде відображено зменшення власного капіталу, але це не означає, що 
суб’єкт господарювання не одержував дохід протягом звітного періоду. 

Термін «доходи» являється одним із основних показників, що дає 
можливість обчислити економічну ефективність діяльності суб’єкта 
господарювання. Адже, відповідно із нормами чинних правових актів основною 
метою функціонування будь-якого підприємства є одержання прибутку. Одержання 
бажаного рівня доходів буде свідчити про те, що підприємство виробляє продукцію 
(надає, послуги, виконує роботи), які затребувані на ринку і, в кінцевому підсумку, 
дає можливість формування такого виду власного капіталу, як прибуток. Це стає 
можливим при умові, що одержані суб’єктом господарювання доходи перевищують 
суму понесених витрат. 

Доходи є одним із найважливіших об’єктів обліку, тому що він відображає 
занепад або ж ефективність діяльності. В зв’язку з цим виникає потреба у належній 
організації обліку цієї ділянки. Для цього доцільним є використання так званого 
системного підходу, який передбачає виконання наступних завдань: 
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- використання релевантного, для окремого суб’єкта господарювання, 
класифікаційного поділу доходів; 

- визначення напрямів впливу особливостей діяльності, специфіки 
технологічного процесу на порядок організації обліку доходів;  

- виокремлення можливих шляхів удосконалення синтетичного та 
аналітичного обліку доходів; 

- розробка практичних рекомендацій щодо застосування автоматизації цієї 
ділянки  обліку. 

Однією із важливих проблем обліку доходів підприємства є проблема рівня 
відповідальності обліково-контрольної системи підприємства щодо його доходів 
чинному законодавству з обліку та контролю й меті та завданням самого 
підприємства. Йдеться про те, що цю проблему підприємство вирішує тією мірою, 
до якої її потенційно може й хоче вирішити головний бухгалтер підприємства. 
Адже головний бухгалтер – саме та посадова особа, від якої, в основному, залежать 
ефективність і якість обліково-контрольної системи підприємства. [1]. 

Наступною проблемою обліку доходів підприємства є проблема створення 
єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та 
контролю за доходами підприємства. Така інформаційна база вкрай необхідна 
Україні, адже, як свідчать статистичні дані, матеріаломісткість вітчизняної 
продукції у два-три рази вища, ніж у країнах Заходу. Це може, означати, що в нашій 
державі вагома частка списаних на витрати виробництва матеріальних цінностей 
розкрадається чи насправді використовується на виробництво тіньової продукції, 
яку підприємство не обліковує (але реалізує на тіньовому ринку й отримує тіньові 
доходи) і за яку не платить ніяких податків, зборів, платежів. Тіньові витрати нині є 
основним каталізатором для формування тіньових доходів [2]. 

Висновки. Таким чином, реформування облікової системи 
безпосередньо впливає на порядок ведення обліку доходів. Це визначило 
необхідність розгляду проблемних питань цієї ділянки обліку та знаходження 
шляхів їх вирішення. Узагальнюючи можна сказати, що вирішити ці проблемні 
питання можна лише шляхом удосконалення елементів облікової політики із 
обов’язковим узгодженням із нормами національних стандартів 
бухгалтерського обліку. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗАГОТІВЛЮ ЛІСОПРОДУКЦІЇ В 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. Лісове господарство є важливою складовою 
економіки України. В умовах розвитку ринкової економіки та зростаючої 
конкуренції в даній галузі важливого значення набуває проблема пошуку нових 
методів управління для забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта 
господарювання. Водночас, це вимагає розробки нових напрямів управління 
витратами підприємств лісової галузі з урахуванням специфіки їхньої діяльності. 
Тому для прийняття своєчасних оперативних і тактичних рішень щодо управління 
підприємством лісового господарства необхідна повна, своєчасна і достовірна 
інформація щодо формування системи витрат на виробництво лісопродукції, яка 
забезпечується ефективною організацією системи бухгалтерського, фінансового та 
управлінського обліку на підприємствах лісового господарства та безпосередньо 
залежить від його якості. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам вдосконалення 
методологічних засад формування витрат присвячені праці таких вітчизняних 
вчених, як: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, І.Д. Лазаришиної, В.В. Сопка,  
І.Д. Фаріона, Ю.С. Цал-Цалка, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана та ін. 

Метою статті є дослідження системи інформаційного забезпечення обліку 
витрат на заготівлю лісопродукції  на підприємствах лісової галузі. 

Викладення основного матеріалу. Лісогосподарські підприємства 
виконують такі види робіт: лісогосподарські роботи; лісозахисні роботи; охорона 
лісу від пожеж; лісокультурні роботи; придбання та заготівля лісового насіння; 
реалізація лісопродукції від рубок догляду; стягнення лісового доходу; тощо.  

На сьогодні система обліково-аналітичного забезпечення  виступає основним 
інформаційним джерелом для прийняття управлінських рішень щодо формування 
витрат на заготівлю лісопродукції, яка формується в результаті роботи 
бухгалтерської  та економічної служби підприємства. Така система має 
забезпечувати користувачів, тобто суб’єктів безпеки, всією необхідною 
інформацією, що міститься в облікових реєстрах та внутрігосподарській звітності, і 
тим самим створювати умови для об’єктивної оцінки ситуації, встановлення 
фактичного рівня безпеки, ступеня впливу певної загрози тощо та прийняття 
обґрунтованих адекватних рішень [2]. 

У підприємствах лісового господарства виділяють такі класифікацій ознаки 
щодо обліку витрат, в яких безпосередньо відображені особливості діяльності 
підприємств лісового господарства, а саме: 

1) за структурою основної діяльності: витрати лісового господарства; 
витрати лісозаготівель;  

2) за місцем відповідальності (місцем виникнення витрат):  витрати лісництв;  
витрати цехів;  витрати інших структурних підрозділів;  
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3) за сферою виникнення витрат: витрати основного виробництва; витрати 
допоміжного виробництва; витрати непромислового господарства [1].  

Основними завданнями обліково-аналітичної системи управління витратами 
на заготівлю лісопродукції на підприємствах лісового господарства мають бути:  

– аналіз діяльності підприємств лісового господарства;  
– облік господарських операцій щодо витрат на заготівлю лісопродукції на 

основі даних бухгалтерського обліку в поєднанні з аналізом фінансових показників; 
– контроль за використанням ресурсів та за правильним відображенням усіх 

господарських операцій щодо обліку витрат на заготівлю лісопродукції; 
– планування та розробка стратегії господарської діяльності підприємства, 

зокрема господарських операцій щодо витрат на заготівлю лісопродукції; видів 
діяльності; центрів відповідальності та підприємства загалом; 

– формування бюджетів як джерел акумулювання планової, облікової та 
аналітичної інформації з метою прийняття раціональних управлінських рішень. 

Таким чином, основними проблемами в напрямі підвищення рівня 
забезпечення обліковою інформацією щодо формування витрат на заготівлю 
лісопродукції на підприємствах лісового господарства є зменшення рівня 
інформаційної невизначеності, встановлення оптимальних обсягів вхідних даних та 
вихідної облікової інформації, що необхідна користувачам для прийняття 
оптимальних управлінських рішень. 

Висновки. Отже, ефективна побудова системи обліку витрат загалом та 
окремих її частин повинна враховувати особливості діяльності підприємств 
лісового господарства, від яких передусім залежить правильність документального 
оформлення та організації синтетичного,  аналітичного обліку витрат 
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ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. В ринкових умовах господарювання одним з 
найважливіших показників діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є розмір 
і характер прибутку або збитку за кожний період його діяльності. Тому правильне 
визначення доходів та своєчасне їх відображення в системі бухгалтерського обліку 
є першочерговим завданням будь-якого підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Розробці питань організації 
бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств З. Бандури, О. Будько,  
О. Войналович, Л. Вороніної, Н. Гаркуші, Н. Гури, І. Давидовича,  ін.  

Метою статті є дослідження системи побудови обліку доходів від реалізації 
товарів в торгівельних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Торгова діяльність – це ініціативна 
самостійна діяльність юридичних осіб і громадян із здійснення купівлі та продажу 
товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Торгова діяльність 
може здійснюватися у сферах роздрібної та оптової торгівлі, а також у торгово-

виробничій (громадське харчування) сфері. Оптова торгівля може здійснюватися 
через оптові бази, товарні склади, склади-холодильники, склади-магазини.  

Основними функціями управління доходами торгівельного підприємства є 
належним чином організований їх облік, контроль та аналіз. Тому, облікова 
інформація є основним джерелом порівняльного оцінювання та аналізу формування 
і розподілу доходів торгівельного підприємства. Облік є інструментом збирання та 
обробки даних про факти господарської діяльності підприємства і здатен надати 
таку кількість інформації, яка потрібна для задоволення потреб зовнішніх та 
внутрішніх користувачів з метою прийняття правильних управлінських рішень. 

Камінська Т. Н. під доходами організації розуміє збільшення економічних 
вигод протягом звітного періоду внаслідок надходження активів і / або підвищення 
їх вартості, і / або зменшення зобов'язань, які приводять до збільшення капіталу 
організації, за винятком внесків власників [1]. Водночас, Марценюк Р. стверджує, 
що дохід – це економічна категорія, внаслідок якого відбувається примноження 
активів чи зменшення зобов’язань підприємства, протягом відповідного звітного 
періоду, вартість яких достовірно можливо визначити, що призводить до 
збільшення власного капіталу підприємства [2]. 

Сутність доходу як мети підприємницької діяльності торгівельного 
підприємства  представлено на рис. 1. Розглядаючи систему управління реалізації 
товарів як стратегію здійснення ринкової діяльності, необхідно зазначити, що 
ключовим завданням підприємств торгівлі на сучасному етапі стає орієнтація на 
споживача. Тобто, що будь-яке управлінське рішення щодо того, за допомогою 
яких методів продажу здійснювати торговельну діяльність, які методи активізації 
продажу при цьому застосовувати, види дисконтних карток вводити, за яких умов 
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їх видавати і які знижки надавати власникам цих карток повинно базуватися на 
аналізі оперативної бухгалтерської інформації. 

 
Рис. 1. Сутність доходу діяльності торгівельного підприємства 

В процесі проведеного дослідження було проаналізовано думки вчених 
щодо вдосконалення системи синтетичного обліку доходів від реалізації товарів. 
Так, Височин І.В. з метою деталізації інформації з відповідного виду діяльності 
торговельних підприємств пропонує відкривати рахунки: 70211 – для реєстрації 
доходів від торгівлі оптом (з вітчизняними покупцями); 70212 – для реєстрації 
доходів від торгівлі оптом (на експорт); 7022 – для реєстрації доходів від роздрібної 
торгівлі. Загальну суму доходів і суму непрямих податків відображають на Кт 702. 
Списання у порядку закриття рахунку суми чистого доходу відображають на Дт 
702. Отже, можна зробити висновок, що за допомогою цих синтетичних рахунків 
з’являється можливість виділити з усього виторгу підприємства доходи від 
реалізації товарів із застосуванням різних методів активізації продажу, що в свою 
чергу дає змогу проводити поглиблений аналіз товарообороту та вирішувати 
питання доцільності застосування того чи іншого маркетингового інструменту.  

Висновки. Отже, отримання своєчасної, достовірної інформації про 
отримані доходи та понесені витрати торговельних підприємств є необхідним не 
лише задля визначення прибутковості діяльності, але й для визначення стратегічних 
напрямів подальшого успішного функціонування підприємства. 
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Доходи торгівельного підприємства – джерело розвитку його діяльності, що забезпечує: 

формування прибутку від реалізації товарів як джерела розширеного 
відтворення діяльності підприємства 

фінансування усіх поточних витрат, що пов’язані зі здійсненням 
господарської діяльності щодо реалізації товарів 

сплату податкових платежів, що пов’язані зі здійсненням господарської 
діяльності торгівельного підприємства 
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Постановка проблеми. Із основними засобами як об’єктом обліку пов’язані 
багато питань у сучасній економіці: недостатня конкурентоспроможність продукції 
у зв’язку з надмірним фізичним і моральним зносом устаткування; не повна 
загрузка виробничих потужностей; необґрунтоване дроблення майнових 
комплексів; низькі фондовіддача і інвестиційна активність; недостатньо реальна 
оцінка активів. Посилюється вплив обліку основних засобів як на фінансовий стан 
суб'єктів господарювання, так і на якість представленої ним звітності. Можна 
стверджувати, що основні засоби в умовах сьогодення стають для багатьох 
організацій вельми істотним об'єктом аудиту. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання аудиту основних засобів 
висвітлювалися у працях О. Андренок, Ф. Бутинця, Л. Кулаковської та ін. Проте 
даним науково-практичним дослідженням не вистачає системного характеру та 
комплексності. Тому дослідження теоретичних засад аудиту основних засобів є 
досить актуальним. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності основних засобів як 
об'єкта аудиту. 

Викладення основного матеріалу. Аудит основних засобів є невід'ємною 
частиною загального аудиту суб'єкта господарювання, оскільки основні засоби, як 
правило, займають, найбільшу питому вагу в загальній структурі майна 
підприємства. Перед проведенням аудиту основних засобів аудитору необхідно 
ознайомитися з обліковою політикою підприємства у частині організації обліку 
основних засобів за період, що підлягає перевірці, її змінами порівняно з 
попереднім. Аудитор повинен оцінити систему внутрішнього контролю на 
підприємстві, з метою формування плану та програми проведення перевірки. 
Створений безпосередньо перед проведенням перевірки план визначає 
послідовність дій аудитора, тобто в яких напрямках і з якою інтенсивністю буде 
проводитися перевірка.  

Для кращого огляду і раціональної постановки завдань можуть 
використовуватися графіки, діаграми і комп’ютерні системи. За результатами 
оцінки системи внутрішнього контролю основних засобів, аудитор формує думку в 
робочих документах, зокрема: отримані відомості про систему бухгалтерського 
обліку і внутрішнього контролю, оцінку ризику невідповідності внутрішнього 
контролю. Якщо ризик невідповідності внутрішнього контролю оцінюється 
аудитором як незначний, він додатково пояснює в документах обґрунтування своїх 
висновків. Тому характер і якість перевірки багато в чому будуть залежати від того, 
наскільки грамотно та достовірно аудитор вивчить систему контролю.  

Одним із найважливіших аспектів аудиторської перевірки основних засобів є 
перевірка правильності їх оцінки. Основні засоби виражаються в натуральній і 
вартісній формах. Здійснюючи вартісну оцінку основних засобів, підприємству 
необхідно виходити з того, що об’єкт основних засобів визнається активом у 
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випадку, якщо існує ймовірність того, що підприємство буде отримувати в 
майбутньому економічні вигоди, і його вартість може бути достовірно визначена.  

Основними завданнями аудиту основних засобів є:  
– перевірка документального забезпечення операцій з основними засобами;  
– підтвердження правильності та своєчасності відображення в обліку операцій 

з основними засобами;  
– зіставлення даних аналітичного з даними синтетичного обліку основних 

засобів;  
– зіставлення даних синтетичного обліку основних засобів з даними 

фінансової звітності; 
– виявити дату проведення останньої інвентаризації основних засобів;  
– впевнитися, що бухгалтерія веде картотеку основних засобів та інвентарні 

списки;  
– встановити, якою мірою бухгалтерія суб’єкта господарювання забезпечена 

чинними нормативними документами [2].  

На нашу думку, перелік цих завдань доцільно доповнити наступними:  
– вивчення правильності формування справедливої вартості основних засобів 

в залежності від джерел їх надходження;  
– вивчення питань віднесення об’єктів основних засобів до власних та 

орендованих;  
– перевірка правильності нарахування амортизації основних засобів та 

включення її до виробничої собівартості тощо.  
З метою оцінки ефективності контролю основних засобів аудитор з’ясовує 

питання, що пов’язанні із: зміною методів нарахування амортизації основних 
засобів протягом поточного періоду; нарахуванням амортизації основних засобів на 
період перебування об’єкта на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, 
консервації; наявністю у складі основних засобів повністю зношених основних 
засобів; наявністю у складі основних засобів, які передані під заставу та інші 
питання, зумовлені завданнями аудиту/ 

Висновки. Таким чином, проведення аудиту основних засобів дозволяє 
встановити їхній наявний та кількісний стан, відображення в обліку, витрати на 
ремонт і покращення, правильність нарахування амортизації та усунення їхніх 
недоліків, що дасть змогу досягнути високого рівня якісних характеристик 
фінансової звітності підприємства. 
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Постановка проблеми. Для ефективного розвитку сільськогосподарського 
підприємства необхідним є здійснення капітальних інвестицій в основні засоби. 
Адже вони являються основою будь-якого виробничого процесу. Суперечливість 
тверджень нормативно-правових актів, відсутність чіткого взаємозв’язку між 
фінансовим та податковим обліком ускладнюють порядок відображення інформації 
про основні засоби в системі бухгалтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемними питаннями обліку 
надходження, використання та вибуття основних засобів займалися ряд вітчизняних 
вчених, а саме: Л.К. Афанасьєв, А.П. Крюков, В.М. Костюченко, В.П. Пантелєєва, 
О.А. Петрик, К.О. Утенков, Б.Ф. Усач та ін. Проте не дивлячись на велику кількість 
проведених досліджень через зміни, які постійно відбуваються у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі, питання залишається актуальним. 

Метою статті є розгляд проблемних аспектів інформаційного забезпечення 
системою обліку процесу управління основними засобами в сільськогосподарських 
підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Основні засоби в сільськогосподарських 
підприємствах займають найбільшу питому вагу в структурі активів. В галузі 
сільського господарства України донедавна було зайнято 12% основних 
виробничих фондів, що давало можливість щороку виробляти майже 15% валового 
національного продукту [1]. Основні засоби визначають виробничі потужності 
підприємства. Управління основними засобами має дуже важливе значення, 
інформаційну основу якого формує система бухгалтерського обліку. Адже основні 
засоби надходять в підприємство внаслідок здійснення капітального інвестування, 
вводяться в експлуатацію, використовуються в господарській діяльності та, нарешті 
вибувають в наслідок повного зношення або ж прийняття рішення про 
недоцільність їх подальшого використання. 

Облік основних засобів є трудомісткою ділянкою обліку і тому вимагає 
особливої уваги при формуванні облікової політики. Грінман Г.І. пише, що 
правильна постановка обліку основних засобів повинна забезпечити: 

- чітке документальне оформлення та своєчасне відображення в облікових 
регістрах надходження, переміщення, ліквідації та вибуття основних засобів; 

- найсуворіший систематичний контроль за збереженням кожного об’єкта 
основних засобів і ефективним використанням машин, устаткування, транспортних 
засобів і виробничих площ; 

- правильне обчислення і своєчасне відображення в обліку амортизаційних 
відрахувань та сум зносу основних засобів; 

- правильне відображення витрат на ремонт основних засобів [2, с.222]. 
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Управління основними засобами є складним та неоднозначним процесом. 
Особливо в умовах сільськогосподарського виробництва.. Основною проблемою 
при цьому процесу управління є те, що основні засоби підлягають тривалому 
використанню і основна їх частка формується в момент створення суб’єкта 
господарювання. Досягнення бажаного рівня ефективності використання основних 

засобів свідчить про успішність управління ними. При управлінні основними 
засобами потрібно пам’ятати, що вони, як засоби виробництва можуть виконувати 
різні функції, використовуватися із різною інтенсивністю. Особливо ці фактори 
потрібно враховувати при виборі методу нарахування амортизації, як елементу 
облікової політики.  

Однією із проблем управління основними засобами на підставі даних 
бухгалтерського обліку є те, що при введені їх в експлуатацію або ж при вибутті 
суб’єкти управлінського процесу не завжди враховують індивідуальні особливості 
такого виду активів. Вважаємо за доцільне в межах розроблюваної в 
сільськогосподарському підприємстві облікової політики формувати робочу 
інструкцію, яка буде висвітлювати та окреслювати коло робіт кожного члена 
комісії, яка займається введення в експлуатацію або ж списанням з балансу 
основних засобів із встановленням рівня їх відповідальності. Особливо це буде 
важливим у випадку ліквідації основних засобів. Адже потрібно кожного разу чітко 
аргументувати причини списання основних засобів, що дасть змогу уникнути 
виникнення корисливих мотивів у посадових осіб в ході застосування процедури 
ліквідації.  

Також потрібно пам’ятати, що головним об’єктом в складі основних засобів 
сільськогосподарських підприємств виступає земля. Якщо для інших суб’єктів 
господарювання земельна ділянка - це просто територія де розміщені виробничі 
потужності, то для аграрного підприємства – це основний засіб праці, який для 
конкретного підприємства є територіально обмеженим та штучно не 
відтворювальним. Тому в ході управління таким специфічним об’єктом основних 
засобів потрібно дотримуватися принципів раціонального використання землі, 
проведення заходів по підвищенню її родючості з метою забезпечення розширеного 
відтворення в умовах сільськогосподарського виробництва. 

Висновки. Таким чином, ефективність системи управління основними 
засобами має характеризуватися її цілісністю, раціональним вибором 
елементів облікової політики цієї ділянки обліку, їх взаємоузгодженістю та 
взаємозв’язаністю.  
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ПІДСТАВА ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ ПО ТИМЧАСОВІЙ 
НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ЇЇ ВИПЛАТА  

 

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

Постановка проблеми. В кожному підприємстві виникають випадки коли 
працівник стає тимчасово непрацездатним (хворіє). Під час хвороби застрахованій 
особі надається допомога у вигляді грошової допомоги. Зараз, на жаль, Фонд 
соціального страхування (далі Фонд, ФСС) виплачує лікарняні невчасно. Це 
призводить до того, що працедавці виплачують лікарняні робітникам із 
запізненням. Тому кожен бухгалтер повинен знати у яких випадках працівнику 
надається дана допомога та як правильно вчинити на практиці, щоб не порушити 
чинне законодавство. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку та нарахування 
допомоги по тимчасовій непрацездатності працівників  вивчали: І. М. Чернушенко, 
Л. І. Ушакова, О. Н. Сусла, О.М. Усенко, Т. М. Гуль та ін..  

Метою статті є дослідження підстав для нарахування допомоги по 
тимчасовій непрацездатності працівникам та її виплата. 

Викладення основного матеріалу. Відображення в бухгалтерському обліку 
лікарняних, здавалося, давно роз’яснена тема, яка не повинна викликати питань. 
Однак, час від часу постають питання, як же все-таки правильно відобразити їх на 
рахунках бухгалтерського обліку, так як різні консультації у різних виданнях, а 
також практика деяких підприємств часто містять й різні підходи. 

 Працівнику призначається допомога на час хвороби (тимчасової 
непрацездатності). Тимчасова непрацездатність настає у разі виникнення одного із 
страхових випадків визначених ст. 22 Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування". Підтвердженням для її нарахування є листок 
непрацездатності і табель обліку робочого часу. Важливо, щоб листок 
непрацездатності був затвердженої форми та оформлений відповідно до вимог 
Інструкції № 532. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або 
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним 
захворюванням, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до 
відновлення працездатності робітника виплачується Фондом соціального 
страхування. За рахунок коштів роботодавця у порядку встановленому Кабінетом 
Міністрів України здійснюється оплата перших п’яти днів непрацездатності. 

Після того, як лікарняний лист потрапив до бюджетної установи 
створюється спеціальна комісія, яка на протязі десяти днів розглядає підстави 
видачі та правильність заповнення листка непрацездатності, приймає рішення про 
призначення чи відмову у виплаті лікарняних, оформлює своє рішення протоколом. 

Після даної процедури протокол і лікарняний лист передають до бухгалтерії. 
Бухгалтер перевіряє правильність заповнення протоколу та лікарняного листка, 
розраховує суму лікарняних і вписує дану суму на зворотній стороні лікарняного 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2015-%D0%BF#n9
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листка та заповнює відповідні відомості та заяву-розрахунок до Фонду соціального 
страхування. Головний бухгалтер разом з керівником установи підписують та 
закріплюють печаткою ці документи. Крім того на зворотній стороні даного 
документу слід вказати дані про робітника: пропущені ним дні (заповнює 
табельник), відмітку про стаж (відділ кадрів), призначення допомоги (залежно від 
кількості днів – комісія із соціального страхування/уповноважена особа) [1]. 

На сьогодні склалася непроста ситуація: з ФСС фінансування надходить із 
запізненням. Тобто є заборгованість Фонду перед страхувальниками. Це призводить 
до того, що роботодавці виплачують своїм працівникам лікарняні із запізненням. 

Коли бухгалтер подає заяву-розрахунок до ФСС на виплату лікарняних, то у 
Фонду є 10 днів для того, щоб перевірити подану заяву і визначити видавати 
фінансування чи ні. Якщо причини для відмови відсутні, Фонд зобов’язаний 
протягом цих же десяти днів перерахувати роботодавцеві фінансування (п. 9 
Порядку, затвердженого постановою правління ФСС від 19.07.18 р. № 12). 

Після надходження коштів на спецрахунок роботодавець повинен виплатити 
лікарняні працівникові в найближчий строк, установлений для виплати зарплати 
(п.1 ч.2 ст. 32 Закону від 23.09.99 р. № 1105), (для прикладу: 29.10.19 р. 
фінансування надійшло на рахунок Держказначейства, а 30.10.19 р. на рахунок 
школи, того ж дня проводиться перерахунок лікарняних на зарплатні картки 
працівників і  відправляється повідомлення про виплату коштів застрахованим 
особам до Фонду). 

Проте зараз  страхувальники отримують фінансування із затримкою близько 
місяця (для прикладу: бухгалтер відправила заяву-розрахунок до ФСС 30.09.19 р., 
того ж самого дня Фонд перевірив та прийняв заяву, а фінансування надійшло на 
рахунок Казначейства 29.10.19 р.). 

Тому ми стикаємося з проблемою несвоєчасної виплати лікарняних 
застрахованим особам (працівникам). Коли працівник хворіє він не отримує 
зарплату, а чекає отримання лікарняних. Проте в тому, що працівник лишився без 
грошей немає провини роботодавця. Наше єдине завдання – роз’яснити 
працівникові, що він отримає ці гроші, тільки із запізненням. Адже роботодавець за 
рахунок своїх коштів має виплатити працівникові лікарняні тільки за перші п’ять 
днів непрацездатності, з шостого дня хвороби фінансує ФСС. Є винятки коли з 
першого дня фінансує Фонд (наприклад: вагітність та пологи, догляд за хворою 
дитиною).    

Висновки Підставою для нарахування допомоги по тимчасовій 
непрацездатності є листок непрацездатності оформлений відповідно до вимог 
Інструкції № 532. Відносно виплат за рахунок ФСС, роботодавець не несе 
відповідальність за порушення Фонду. Тому якщо ФСС затримує фінансування 
допомоги з тимчасової непрацездатності, роботодавець і працівник повинні просто 
чекати: виплата відбудеться після отримання фінансування.  
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
РОЗРАХУНКАМИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

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

Постановка проблеми. У процесі господарської діяльності підприємства 
вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання щодо 
придбання матеріальних цінностей із метою забезпечення їх безперервного 
функціонування. Основними наслідками проведення господарських операцій є 
виникнення зобов’язань, що призводить до появи кредиторської заборгованості, у 
тому числі перед постачальниками. 

Негативні явища у вітчизняній економіці погіршують розрахункову 
дисципліну суб’єктів господарювання та створюють проблеми платежів. В таких 
умовах ведення господарської діяльності підприємств, на перший план 
підприємства висувають задоволення власних потреб та порушують виконання 
фінансових зобов’язань перед партнерами. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемами організації, 
аналізу, контролю та обліку розрахунків з постачальниками займалися вітчизняні 
вчені-економісти, зокрема досліджували Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, 
Г. В. Власюк, С. Ф. Голов, М. Ф. Огійчук, О. М. Петрук, Л. К. Сук, П. Я. Хомин, 
Е. Ф. Югас, Н. Л. Правдюк та інші. 

Метою статті є дослідження обліково-аналітичного забезпечення обліку 
розрахунків з постачальниками в умовах управління діяльністю підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Розрахункові операції з 
постачальниками є центральним моментом в процесі постачання. Процес 
постачання – це сукупність операцій, спрямованих на забезпечення підприємства 
предметами та засобами праці, необхідними для здійснення господарської 
діяльності. У процесі придбання відбувається заготівля всього необхідного для 
процесу виробництва: основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних 
ресурсів. Цей процес має відбуватися безперервно та рівномірно, оскільки 
надлишок або нестача матеріальних запасів негативно впливає на кінцевий 
результат господарської діяльності.  

Виходячи із зазначеного, можна виділити наступні завдання обліку процесу 
придбання: 

– правильне і своєчасне встановлення обсягу необхідних активів; 
– виявлення всіх витрат, пов’язаних із закупівлею засобів та предметів 

праці; 
– визначення фактичної собівартості придбаних засобів та предметів праці; 
– визначення результатів постачальницької діяльності. 
Порядок і форми розрахунків між постачальниками на підприємствах 

визначаються в господарських договорах (безготівкова, готівкова, бартер, закупівля 
у кредит чи з передоплатою). Розрахунки є важливою основою виконання 
зобов’язань, основною формою реалізації товарно-грошових відносин [1]. 
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Організація обліку розрахунків з постачальниками на підприємствах 
повинна забезпечити: своєчасну перевірку розрахунків з постачальниками; 
попередження прострочки кредиторської заборгованості. 

У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно 
виникає, потреба у проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Отримуючи 
відвантажену виготовлену продукцію, підприємство, як правило, не розраховується 
одразу, тобто відбувається заборгованість. Таким чином, протягом періоду від 
моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу засоби 
підприємства знаходяться у вигляді кредиторської заборгованості. 

Вирішальне значення в досягненні необхідних економічних результатів 
діяльності належить оперативному управлінню, що охоплює всі економічні процеси 
в усіх сферах діяльності й ланках підприємства. Однією з таких форм є управління 
розрахунками з постачальниками. 

Ефективна система розрахунків із постачальниками залежить від платіжної 
дисципліни покупця, обраного платіжного інструменту, а також наявністю 
оперативного контролю за станом розрахунків. Правильно налагоджена система 
розрахунків на підприємстві має суттєвий вплив на зобов’язання та фінансовий стан 
підприємства загалом [2]. 

Отже, ключовими моментами управління розрахунками з постачальниками 
є: вибір постачальника; контроль своєчасності розрахунків; вибір моменту 
розрахунку з конкретним кредитором у конкретній ситуації, обираючи 
альтернативи між одержанням знижки із ціни товару або отриманням додаткового 
джерела фінансування. 

Висновки. Таким чином, процес придбання є комплексним явищем та 
включає процеси постачання та закупівлі. У результаті дослідження установлено, 
що процес придбання пов’язаний із витрачанням коштів – для однієї сторони, та 
надходженням грошових коштів – для іншої. Тому правильне обліково-аналітичне 
забезпечення розрахунків з постачальниками суттєво впливає на господарську 
діяльність суб’єкта господарювання. 
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Постановка проблеми. В умовах обмеженості бюджетних коштів виникає 
потреба у вивченні основних напрямів їх використання, механізму розподілу і, 
насамперед, класифікаційного поділу видатків. Проблема мобілізації та подальшого 
використання бюджетних коштів, знаходження шляхів виявлення внутрішніх 
резервів з умовою  їх мінімізації є предметом уваги вчених та практиків. Тому облік 
видатків в бюджетних установах виступає одним із головних об’єктів обліку. При 
прийнятті управлінських рішень необхідно мати інформацію про видатки, оскільки, 
ефективне використання ресурсів установи має на меті одержання суспільно 
необхідного або бажаного результату від діяльності бюджетної установи при 
мінімальних витратах трудових і матеріальних ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами обліку видатків в 
бюджетних установах займалися вітчизняні вчені, зокрема: П.Й.Атамас, 
Л.Гуцайлюк, Р.Джога, С.Зубілевич, Л.Кіндрацька, М.Лучко, С.Свірко, 

М.Чумаченко, І.Фаріон та інші. Хоча їх здобутки при розгляді теоретико-

методологічних та практичних аспектів обліку видатків дають відповідь на багато 
актуальних питань, проте залишається ряд невирішених проблем, яким необхідно 
приділити увагу.  

Метою статті є розгляд теоретико-методологічних засад обліку видатків на 
прикладі бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. В процесі прийняття управлінських 
рішень важливим є одержання інформації про видатки, тому що ефективність 
використання майна бюджетної установи підтверджується одержанням належного 
рівня суспільно необхідного або бажаного результату діяльності при забезпеченні 
використання найменшого обсягу всіх видів ресурсів. В зв’язку з цим, доцільним є 
окреслення самого поняття «видатки». Відповідно до Бюджетного кодексу України 
під видатками розуміють кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, 
передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: 
погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на 
депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету 
сум податків і зборів та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного 
відшкодування; компенсація частини суми штрафних санкцій, що перераховується 
покупцям за рахунок штрафних санкцій, застосованих органами, що контролюють 
справляння надходжень бюджету, за наслідками проведеної перевірки за 
зверненням або скаргою покупця про порушення платником податків 
установленого порядку проведення розрахункових операцій.  

Всі видатки бюджетних установ підлягають класифікаційному поділу на 
фактичні та касові. Касові та фактичні видатки найчастіше не збігаються у часі, 
оскільки в їх основу покладено різні принципи запису бухгалтерських операцій: для 
касових видатків – це касовий метод, за якого запис доходів і видатків здійснюється 
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в момент отримання коштів, незалежно від періоду, до якого вони належать; для 
фактичних видатків — це метод нарахувань, за яким запис операцій здійснюється в 
момент їх визначення, а не в момент фактичного витрачання коштів [1]. Отже, 
основною класифікацією видатків в обліковій системі є їх поділ за кодами 
економічної класифікації. Завдяки цьому, забезпечується відповідність класифікації 
видатків в системі обліку бюджетної установи із кошторисними документами, а 
також посилюється контрольна функція обліку. 

Практична діяльність свідчить, що наслідком сучасного рівня фінансування 
бюджетних установ є перевищення фактичними видатками касових. Це 
відбувається через неможливість вчасно погасити свої зобов’язання із заробітної 
плати, комунальних послугах та інших обов’язкових платежах. Причиною цього 
може бути несвоєчасне та неповне фінансування бюджетної установи. 
Співставлення фактичних та касових видатків із обсягами фактичного фінансування 
в розрізі кодів економічної класифікації сприяє посиленню контролю відповідних 
органів державної влади за станом виконання кошторису видатків, розрахунків з 
контрагентами, співробітниками, із цільового використання коштів. Таке 
співставлення забезпечує виявлення фактів порушення фінансової дисципліни та 
зловживання службовим становищем посадовими особами бюджетної установи. 

Суть процесу класифікації видатків бюджетних установ, полягає в 
відокремленні видатків на різновиди в управлінському обліку, та зосередження 
уваги на тих, на які може впливати керівник установи. Для ефективної організації 
управлінського обліку необхідно використовувати економічно обґрунтовану 
класифікацію видатки по певним ознакам. Це допоможе не тільки краще планувати 
та обліковувати видатки, але й точніше їх аналізувати. При цьому, необхідно 
відмітити, що виділення класифікаційних груп видатків має здійснюватися у чіткій 
відповідності з існуючими напрямками обліку в установі [2]. 

Висновки. Функціонування бюджетних установ передбачає постійне 
використання процедур контролю для здійснення нагляду за видатками. 

Інформаційний супровід використання таких процедур забезпечує система 
обліку, насамперед завдяки використанню класифікаційного поділу видатків 
на підставі яких можуть прийматися ефективні управлінські рішення.  
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Постановка проблеми. В сучасних умовах прагнення підприємств до 
оптимізації своїх витрат з’являються та набувають поширення різноманітні моделі 
надання бухгалтерських послуг. Передача бухгалтерських функцій стороннім 
компаніям дає підприємствам змогу знизити витрати та зосередитися на найбільш 
рентабельних видах діяльності. Світова практика свідчить, що однією з таких форм 
є аутсорсинг, який сприяє економічному та фінансовому розвитку суб’єктів 
господарювання, їх інноваційній спрямованості. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Розробкою цією проблеми 
займалися такі вчені, як О. Морщагін, А. Тищенко, Е. Макеєва, Н. Штангей, 
Л. Рибіна, Н. Пирець, О. Попко, Ш. Дугінець, І. Колесник, М. Дзюба, Д. Трачова та 
інші. Однак проблема визначення правової природи аутсорсингових відносин в 
названих роботах не знайшла свого вирішення і потребує удосконалення. 

Метою статті є дослідження основних підходів до визначення поняття 
«аутсорсинг», основних переваг та недоліків його застосування,  

Викладення основного матеріалу. Термін «аутсорсинг» запозичений з 
англійської мови та в своїй основі є неологізмом, утвореним з об’єднання трьох 
англійських слів «outsideresource-using», що означають використання послуг із 
зовнішніх джерел. У економічній літературі під аутсорсингом розуміють доручення 
виконання певних завдань компетентним фахівцям або фірмам – аутсорсерам, 
здатним виконувати покладені на них функції і завдання більш ефективно, ніж 
цього можна очікувати від тих, хто покладає на них ці доручення [1, с. 174]. 

Аутсорсинг у процесі свого розвитку пройшов три основні етапи. це явище 
вперше виникло у діяльності нафтовидобувних компаній. У США виникнення 
аутсорсингу було пов’язане із передачею юридичних послуг, оскільки компанії 
фактично не мали можливості займатися юридичними функціями через великий 
обсяг роботи. У зв’язку з цим з’явилася тенденція щодо передачі таких функцій 
юридичним фірмам. Спочатку такі фірм називалися консалтинговими, а згодом 
аутсорсинговими, тобто були відповідальними за виконання завдань, які 
передавалися їм замовником. 

Другий етап розвитку аутсорсингу припадає на кінець ХХ ст. Це 
обумовлювалося виникненням інформаційних технологій, обслуговування 
інформаційних систем почали передаватися спеціалізованим фірмам. Саме у цей 
час з’явилися перші публікації, які започаткували наукове розроблення стратегій 
використання аусторсингу у діяльності компаній.  

Третій етап відзначився використанням аутсорсингу у виробничому процесі 
компаній. Тобто підприємства почали передавати певну частину виробничого 
процесу іншим компаніям, отримуючи продукт більш високої якості, а також 
значно зменшуючи витрати. 
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Беручи до уваги поширеність цього економічного явища у господарській 
діяльності іноземних підприємств, слід зазначити переваги його застосування. 
Перш за все застосування аутсорсингу у сфері організаційно-управлінських 
функцій надає змогу перекласти частину ризику на іншу компанію, покращити 
рівень контролю, вивільнити ресурси для основних функцій компанії; у сфері 
технологічних функцій створює сприятливі умови для отримання доступу до 
новітніх технологій та ресурсів, які відсутні на території компанії-замовника, а 
також послуг світового класу. Крім цього, аутсорсинг дозволяє забезпечити 
надходження іноземної валюти, а також скоротити витрати обслуговування бізнес-

процесу і підвищити прибутковість Все більше і більше підприємств звертаються до 
аутсорсингу як інструмента зменшення витрат, підвищення продуктивності та 
здатності конкурувати на ринку. Проте скорочення витрат є важливим чинником, 
але рідко це є єдиною причиною переходу на аутсорсинг; більшість підприємств 
вибирає аутсорсинг для скорочення витрат часу та ресурсів, а також для приділення 
більшої уваги зростанню важливіших сфер діяльності підприємства.  

Основними факторами, що свідчать про необхідність переходу на 
бухгалтерський аутсорсинг, є: 

– високий рівень завантаження за операціями з обробки інформації, що не 
дає змогу зосередитися на основних видах діяльності;  

– високий рівень накладних витрат; 
– відсутність висококваліфікованого бухгалтерського персоналу [2]. 
Класична схема організації документації в умовах впровадження 

бухгалтерського аутсорсингу передбачає, що підприємства створюють та 
зберігають первинні документи, а потім передають їх до аутсорсера, що вносить їх 
до облікових регістрів, складає необхідні записи, звіти, передає до органів 
звітування, а також на вимогу підприємства-замовника передає іншим 
користувачам бухгалтерської інформації. 

Висновки. В сучасних економічних умовах бухгалтерські послуги можуть 
бути реалізовані через аутсорсинг, який слід розглядати як форму економічної 
кооперації, яка полягає у передачі основних чи обслуговуючих функцій компанією-

замовником іншому суб’єкту (аутсорсеру), як правило на договірній основі, та 
використовується компанією-замовником з метою оптимізації витрат, а також 
підвищення якості кінцевого результату. 
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Постановка проблеми. Фінансові результати є надзвичайно важливим 
показником для підприємства, адже в них відображаються всі сторони фінансово-

господарської діяльності підприємства. 
Принципи, організація й методика обліку, порядок формування облікової 

політики підприємств України відповідають міжнародним стандартам фінансової 
звітності, та є ряд розбіжностей в окремих концептуальних підходах щодо визнання 
фінансових результатів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Формуванню, організації обліку 
витрат, доходів і фінансових результатів підприємства присвячені наукові 
дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а саме: М. Т. Білуха, 
Ф. Ф.Бутинець, С. Ф. Голов, Н. Г. Карпова, О. Д. Каверіна, О. В. Лишиленко, 
Є. В.Мних, Ю. Ю. Мороз, С. О. Ніколаєва, Л. А. Поливана, Н. В. Прохар, 
В. В.Сопко та інші. 

Тлумачення сутності, організація обліку, складання та подання фінансової 
звітності, аудит доходів, витрат, фінансових результатів представляє в сучасних 
умовах актуальну наукову проблематику, що залишається в центрі уваги науковців. 

Метою статті є дослідження й узагальнення особливостей формування 
обліково-аналітичного забезпечення фінансових результатів в системі управління 
підприємством. 

Викладення основного матеріалу. Основою обліково-аналітичного 
забезпечення управління фінансовими результатами підприємств є інформаційна 
система, мета якої – забезпечення якісною та своєчасною інформацією зацікавлених 
стейкхолдерів з метою прийняття обґрунтованих рішень, а також оцінки й аналізу 
економічних явищ, процесів і фінансових результатів для розроблення та прийняття 
управлінських рішень. 

У формуванні фінансових результатів під час поточного управління 
виділяють такі обов’язкові етапи, як:  

– визначення необхідного розміру з урахуванням цілей підприємства;  
– аналіз поточного стану та виявлення найістотніших зовнішніх і внутрішніх 

факторів, що вплинули на їх зміни;  
– розрахунок планових або прогнозних величин фінансових результатів, що 

найповніше відповідає цільовим настановам;  
– розроблення конкретних заходів задля досягнення запланованих значень;  
– моніторинг усіх вищеперерахованих етапів та внесення корективів у ході 

реалізації намічених заходів [1]. 
Оцінкою фінансового результату діяльності підприємства є його 

прибутковість. Прибуток підприємства є складовою частиною доходу, що 
залишається після відшкодування всіх витрат та сплати податків. 
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Реальний прибуток створений на підприємстві за звітний період має 
синергетичну основу і може бути визначений в системі рахунків бухгалтерського 
обліку із розрахунку справедливої вартості активів в процесі здійснення операцій 
по їх обміну між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. На підставі 
звіту про фінансовий стан підприємства реальний прибуток визначається, як 
різниця між величиною власного капіталу (чистих активів) на початок і кінець 
звітного періоду до нарахування дивідендів (доходів власникам). Проблемною для 
реалізації на підприємствах України є методика визначення фінансового результату 
з трьох джерел: результатів реалізації об'єктів діяльності, первинного визнання та 
переоцінки [2].  

Як зазначає Ю. Ю. Мороз [2], результати переоцінки і первісного визнання 
активів, якщо є у них потреба, доцільніше включати до додаткового капіталу. 
Збільшення вартості активів буде збільшувати суму додаткового капіталу, а 
зниження – призведе до його зменшення. Останнє не впливатиме на фінансовий 
результат діяльності підприємства, але буде збільшувати його вартість і 
економічний потенціал. 

Управлінський процес формування прибутку підприємств повинен 
забезпечити досягнення поставленої мети та конкретних завдань управління. Він 
включає підготовку, оцінку, відбір і реалізацію альтернативних управлінських 
рішень щодо формування, розподілу та використання прибутку на окремо взятому 
підприємстві. 

Висновки. Узагальнюючи вищесказане, відмітимо, що фінансові результати 
в діяльності суб’єктів господарювання – це або прибуток, або збиток підприємства. 
Фінансові результати відображаюсь основну мету підприємницької діяльності, її 
доходність, і є вирішальними для підприємства. Проте, дане питання все ж 
залишається невирішеним. Дослідження питань щодо формування та обліку 
фінансових результатів діяльності є досить актуальними і багато в чому їх 
вирішення вплине на зміцнення фінансово-економічного стану підприємства. 
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА 
КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

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

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання власний капітал 
виступає як виробничий та інвестиційний ресурс, джерело доходу, об'єкт 
управління та елемент формування фінансових результатів діяльності підприємства. 
З метою успішного функціонування підприємства, необхідна ретельна робота, яка 
вимагає чимало часу та зусиль з організації та ведення бухгалтерського обліку, 
контролю, складання звітності та управління власним капіталом підприємства, що 
допоможе підвищити рентабельність підприємства і тим самим максимізувати 
отриманий прибуток.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні й методичні аспекти 
формування обліково-контрольного забезпечення системи управління власним 
капіталом знайшли відображення у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: 
Бутинця Ф. Ф., Крупки Я. Д., Пушкаря М. С., Сопко В. В., Стельмашенко Н. Д., 
Євстаф’євої Є. М., Пилипенка О. І. та ін. Проте не існує єдиного підходу до 
формування обліково-контрольного забезпечення управління власним капіталом 
підприємства, що в свою чергу не дозволяє максимально ефективно 
використовувати усі наявні інформаційні ресурси. 

Метою статті є обґрунтування методологічних основ організації та ведення 
обліку та контролю власного капіталу підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Створення і нормальне функціонування 
підприємства неможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу.  

Власний капітал підприємства – це фінансові ресурси, які воно вкладає для 
організації і фінансування господарської діяльності. Нормою для успішної, 
рентабельної роботи підприємства, його високої конкурентоспроможності на ринку 
і фінансової стійкості є ситуація за якої власний капітал становить більшу частину 
його фінансових ресурсів [1]. 

Метою бухгалтерського обліку власного капіталу є отримання правдивої та 
неупередженої інформації про власний капітал, що необхідна для стейкхолдерів з 
метою прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Основою контролю власного капіталу є встановлення достовірності 
первинних даних відносно формування та використання власного капіталу, повноти 
та своєчасності відображення інформації у первинних та зведених документах та 
облікових регістрах, правильність ведення обліку власного капіталу відповідно до 
установчих документів та облікової політики, достовірність відображення стану 
власного капіталу у фінансовій звітності підприємства.  

У відповідності до норм чинного законодавства власний капітал містить такі 
складові: зареєстрований капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, 
резервний капітал, нерозподілені прибутки (непокриті збитки), неоплачений 
капітал, вилучений капітал.  
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Основний елемент власного капіталу – зареєстрований капітал, який 
використовується при характеристиці фінансового стану підприємства. 

Впродовж останніх років внесені суттєві зміни в порядок відображення в 
обліку власного капіталу підприємства, які спрямовані на наближення НП(С)БО до 
МСФЗ. Це потребує аналізу і оцінки змін, що відбулися в обліку, виділення 
існуючих проблем обліку та пошуку шляхів удосконалення обліку та контролю 
власного капіталу підприємства. 

Згідно з міжнародними стандартами щодо обліку формування власного 
капіталу на вітчизняних підприємствах, можна виділити такі проблеми, а саме:  

– відсутність нормативних і методичних указівок щодо організації обліку 
власного капіталу;  

– недосконалість аналітичного обліку по окремих складниках власного 
капіталу;  

– нерегламентованість обліку виплат (наказ про облікову політику 
підприємства) у разі виходу з товариства; 

– невизначеність інформації про власний капітал у наказі про облікову 
політику;  

– неврахування впливу економічних чинників (наприклад, інфляції) на 
величину власного капіталу;  

– відсутність конкретного стандарту для обліку власного капіталу 
підприємства;  

– недотримання прийнятного співвідношення величини складників власного 
капіталу [2]. 

Одним із найскладніших питань є вибір більш ефективної структури 
власного капіталу, що передбачає прийнятне співвідношення залучених і власних 
джерел. Для вирішення цих завдань на підприємстві необхідно належним чином 
розвивати і поєднувати управлінський і бухгалтерський облік. 

Висновки. Таким чином, власний капітал відіграє важливу роль у 
формуванні фінансових ресурсів підприємства. Тільки своєчасний облік і контроль 
власного капіталу буде сприяти ефективному його використанню та прийняттю 
ефективних стратегічних рішень.  
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОСНОВНИХ 
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(Представлено к.е.н. доц. Ярмолюк О.Ф.) 
 

Постановка проблеми. Основні засоби – незамінна складова ресурсного 
потенціалу господарюючого суб'єкта будь-якої галузі економіки. Від ефективного 
використання основних засобів залежить фінансовий та майновий стан кожного 
підприємства. Це зумовлює потребу в підвищенні якості облікової інформації щодо 
основних засобів, оперативності її отримання та повноти наданих відомостей для 
всіх рівнів користувачів.  

Значущість основних засобів є досить висока, адже це ключовий фактор 
виробництва на підприємстві. Раціональне використання основних засобів сприяє 
підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції, сприяє 
покращення якості та асортименту. Все це дає змогу одержувати більший рівень 
виручки від реалізації, а отже і прибуток та розширювати обсяги діяльності 
підприємства [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми обліку основних 
засобів зробили провідні вчені-економісти: О.М. Антіш, С. Голов, Л. Городянська, 
В. Жук, З. Задорожний, Г. Кірейцев, Я. Крупка, Р. Хом’як та інші. 

Метою статті є дослідження порядку формування облікової політики щодо 
основних засобів на сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Ринкові умови господарювання 
вимагають від суб’єктів господарської діяльності впровадження ефективної системи 
управління основними засобами, що складають невід’ємну частину виробничого 
процесу та дозволяють збільшувати виробничу потужність підприємства за рахунок 
використання сучасних інформаційних технологій, не вдаючись до закупівель 
нового обладнання. 

Важливою ділянкою облікової роботи підприємства є формування 
оптимальної облікової політики щодо основних засобів, оскільки залежно від 
вибору методів амортизації основних засобів, їх оцінки, одиниці обліку залежить 
вартість, відображена в балансі, сума амортизаційних відрахувань, звідси розмір 
оподатковуваного прибутку, а отже, й фінансовий результат діяльності 
підприємства. Тому в процесі формування облікової політики підприємства вибір 
тих чи інших методів облікової політики слід здійснювати лише після ґрунтовного 
проведення розрахунків та оцінки фінансових наслідків їх вибору. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
право встановлення облікової політики підприємства цілком і повністю полишає на 
розсуд суб’єкта господарювання. Основним документом, який визначає облікову 
політику підприємства є Наказ про облікову політику підприємства.  

Облікову політику молокопереробних підприємств щодо основних засобів 
формують за наведеними нижче положеннями, які відображаються в Наказі про 
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облікову політику підприємства. Елементи облікової щодо основних засобів, які 
визначено та відображено в Наказі про облікову політику представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основні положення з обліку основних засобів, що наводяться в Наказі 

про облікову політику молокопереробного підприємства 

Таким чином, у наказі про облікову політику щодо основних засобів 
молокопереробного підприємства необхідно відображати всі принципові питання, 
адже це основний документ, який визначає порядок ведення бухгалтерського обліку 
на підприємстві. Тому в наказі про облікову політику потрібно максимально точно 
висвітлити всі питання щодо ведення обліку основних засобів для уникнення 
помилок та двоякого трактування його положень. 

Вивчення ролі облікового забезпечення в формуванні основних засобів дає 
підстави вважати, що ефективне управління підприємства залежить передусім від 
якості одержаної інформації, джерелом якої є система бухгалтерського, 
управлінського та податкового обліку, внутрішньої та зовнішньої звітності, що 
забезпечують інформаційні потреби власника та працівників управлінської сфери 
суб’єктів господарювання.  

Висновки. Формування облікової політики щодо основних засобів має 
важливе значення в організації ефективної системи управління підприємством в 
цілому, тому її елементи мають обиратись якісно та чітко. Сучасний стан економіки 
країни свідчить, що обґрунтований вибір складових облікової політики щодо 
основних засобів підвищить рівень достовірності та корисності обліково-

економічної інформації, надасть можливість більш ефективно здійснювати 
підприємству його фінансово-господарську діяльність та підвищить ефективність 
використання матеріально-технічної бази.  
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(Представлено доц. Савченко Р. О.) 
 

Постановка проблеми. Діяльність будь-якого підприємства розпочинається 
з формування матеріально-технічної бази, зокрема «основних засобів», відсутність 
яких унеможливлює функціонування та ведення господарської діяльності 
підприємства. 

Це вимагає постійного контролю за ефективністю використання основних 
засобів для потреб управління підприємством. Одним із основних завдань обліку 
основних засобів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації щодо 
них. Однак інформація, що міститься у фінансовій звітності відносно основних 
засобів, не завжди є такою постійні зміни в чинному законодавстві, тому основні 
засоби потребують подальшого дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми обліку, контролю і 
аналізу основних засобів ніколи не втрачали своєї актуальності та залишалися 
дискусійними, що знайшло своє відображення у наукових дослідженнях 
вітчизняних і зарубіжних вчених. Значний внесок у розробку теоретичних основ 
обліку, контролю та аналізу основних засобів зробили вітчизняні вчені: 
З. М.Борисенко, Л. М. Бражнікова, Н. Г. Виговська, С. Ф. Голов, Н. О. Гура, 
В. П. Завгородній, І. Д. Лазаришина, В. Ф. Максімова, Н. А. Самбурська, 
В. М. Пархоменко, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, С. В. Хома, П. Я. Хомин, 
М. Г. Чумаченко та багато інших. Ця проблема висвітлена в наукових доробках 
зарубіжних дослідників: Р. Ентоні, Дж. Ріса, А. Кальмеса, Л. І. Кулікової, 
К. Маттерна, М. Метьюс, М. Перера, Я. В. Соколова, Е. Хендріксена, М. Ван-Бреда 
та ін.  

Не зменшуючи вагомості проведених досліджень вказаних авторів, 
зазначимо, що наявність невирішених питань, дискусійність багатьох теоретичних 
положень, а також їх важливе прикладне значення обумовлюють необхідність 
подальшого удосконалення обліку, контролю та аналізу основних засобів, у тому 
числі з урахуванням особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Метою статті є дослідження й узагальнення теоретичних аспектів обліку 
основних засобів з врахуванням особливостей управління сільськогосподарським 
підприємством. 

Викладення основного матеріалу. Управління основними засобами на 
сільськогосподарських підприємствах є досить складною системою. Проблема 
полягає в тому, що основні засоби формуються під час створення підприємства і 
використовуються тривалий час. 

Основні засоби є важливою складовою частиною фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Це зумовлює потребу в підвищенні якості облікової 
інформації, оперативності її отримання та повноти наданих відомостей для всіх 
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стейкхолдерів. Раціонально побудований облік створить можливість для 
забезпечення режиму економії, скорочення і ліквідації непродуктивних витрат. 

Правильність обліку та контролю за збереженням та ефективним 
використанням цього виду майна на кожному підприємстві забезпечується Наказом 
про облікову політику, який обов’язково повинен містити розділ щодо обліку 
основних засобів. У цьому розділі необхідно передбачити:  

– перелік первинних документів з обліку основних засобів, якими повинні 
користуватися на даному підприємстві;  

– список осіб, які мають право підписувати документи, що підтверджують 
рух основних засобів та порядок контролю за матеріально відповідальними 
особами; – порядок оцінювання основних засобів;  

– метод та порядок нарахування амортизації;  
– визначення ліквідаційної вартості основних засобів;  
– термін корисної експлуатації основних засобів;  
– облік орендованих основних засобів [1]. 

Для ефективного управління основними засобами велике значення має їх 
оцінка. У практиці обліку і аналізу основних засобів використовують натуральну і 
грошову форми. При оцінці основних засобів у натуральній формі встановлюють 
число машин, їх продуктивність, потужність, розмір виробничих площ та інші 
кількісні величини. Ці дані використовують для розрахунку виробничої потужності 
підприємства, планування виробничої програми, резервів підвищення виробництва 

на обладнанні, складання балансу обладнання. З цією метою здійснюється 
інвентаризація та паспортизація обладнання, облік його вибуття і надходження [2]. 

Висновки. Підсyмовyючи вищескaзaне можнa зробити висновок, що 
основні засоби є найвагомішою складовою фінансовоо-господарської діяльності 
підприємства, а їх облік – однією з найважливіших сторін облікового процесу. Тому 
актуальним питанням залишається питання виявлення спільних та відмінних ознак 
з обліку основних засобів відповідно стандартів обліку. 
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(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Питання оплати праці є ключовим у системі 
соціально-економічних відносин. Діяльність бюджетних установ є різноманітною: 
соціальна сфера, управління державою та місцеве самоврядування, незалежне 
судочинство тощо. Оплата праці є найвагомішою складовою всіх видатків 
бюджетних установ, а їх облік є однією з найважливіших ділянок або напрямів 
облікового процесу. Бухгалтерський облік виплат працівникам у бюджетній сфері 
України є недосконалим і знаходиться у процесі реформування [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти обліку 
розрахунків з оплати праці в бюджетних установах досліджують такі українські 
вчені, як Ф. Ф. Бутинець, С. В. Васильчак, С. В. Голов, А. М. Колот, Д. О. 
Онищенко, В. С. Толубяк та інші. Серед зарубіжних авторів питання сутності 
оплати праці та структури фонду оплати праці приділяли увагу такі зарубіжні 
науковці, як С. Л. Брю, К. Р. Макконел, Д. Рікардо, А. Сміт, Ж.Б. Сей, Дж. Кейнс та 
ін. 

Метою статті є дослідження й узагальнення особливостей формування 
обліково-аналітичного забезпечення обліку розрахунків з оплати праці у 
бюджетних установах. 

Викладення основного матеріалу. Оплата праці – система відносин, 
пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат 
працівникам за їх працю відповідно до чинних нормативних документів та 
трудовими договорами. Облік і аналіз оплати праці по праву займає одне з 
центральних місць у всій системі обліку в бюджетних установах.  

Основними завданнями обліку розрахунків з оплати праці є: контроль за 
дотриманням штатної дисципліни і використанням фонду заробітної плати; 
правильне обчислення витрат робочого часу та контроль за його раціональним 
використанням; своєчасне і достовірне нарахування заробітної плати і допомоги за 
тимчасовою непрацездатністю; здійснення своєчасних і достовірних розрахунків 
щодо заробітної плати; контроль за використанням виділених на зарплату коштів 
загального і спеціального фондів; своєчасне складання необхідної звітності і 
забезпечення користувачів інформацією про працю і заробітну плату. 

Виконання перелічених завдань можливе лише при раціональній організації 
всього облікового процесу і постійному контролі за ним з боку керівника, 
головного бухгалтера установи та органів державного казначейства, які видають 
дозвіл на отримання коштів на зарплату в межах кошторису. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності бюджетної установи Форми, системи та розмір оплати праці працівників 
встановлюються бюджетною установою самостійно у колективному договорі з 
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дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством. Ця законодавча 
норма надає бюджетній установі значну свободу дій, та покладає на них велику 
відповідальність, адже ефективність праці цілком визначається, наскільки 
правильно і ефективно організовують стимулювання діяльності установи. 

Колективний договір регулює: норми праці, тарифні ставки, схеми 
посадових окладів, умови надання та розміри надбавок, доплат, премій, винагород 
інших заохочувальних виплат. 

Важливе значення в організації оплати праці має застосування такої 
системи, яка найбільше відповідатиме організаційно-технічним умовам бюджетної 
установи і тим самим сприятиме поліпшенню результатів трудової діяльності. 

Порядок нарахування оплати праці працівникам бюджетної установи 
залежить від організації виконання робіт та форм оплати праці в установі. 

Особливістю відображення розрахунків з оплати праці у звітності 
бюджетних установ є те, що ця інформація розкривається в усіх її видах: 
фінансовій, бюджетній, податковій, статистичній та спеціальній [2]. Пояснюється 
це декількома причинами: важливою роллю оплати праці для суспільства та 
формування системи державного фінансового контролю над своєчасністю і 
повнотою виплат працівникам; віднесенням цієї статті видатків до захищених, що 
означає, що саме держава є гарантом належного рівня та виплати нарахованої 
зарплати; складом контролюючих органів, які здійснюють перевірку розрахунків з 
оплати праці, та ін. 

Висновки. Таким чином, оплата праці працівників бюджетних установ в 
сучасній економічній та політичній ситуації України є досить проблемною, 
оскільки немає чіткої системи оплати праці різних категорій працівників бюджетної 
сфери, а також спостерігається негативна тенденція у системі надбавок та доплат. 
Але, незважаючи на це, необхідно вжити всіх необхідних заходів щодо стабілізації 
даного питання, що стане запорукою ефективного функціонування апарату оплати 
праці працівників бюджетних установ та не зашкодить розвитку мотиваційного 
механізму серед бюджетних працівників. 
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(Представлено к.е.н., cт. викл. Цегельник Н.І.) 
 

Постановка проблеми. Всі суб'єкти підприємницької діяльності, метою 
діяльності яких є одержання прибутку, пов'язані з продажем власної продукції, 
виконанням робіт (наданням послуг), а отже здійснюють у визначеному порядку 
розрахунки зі споживачами цінностей (робіт, послуг). Посередницькі (торговельні) 
та інші підприємства одночасно є покупцями і продавцями одних і тих же товарів.  

В умовах фінансово-господарської діяльності, кожне підприємство здійснює 
розрахунки з вітчизняними постачальниками. Криза платежів, яка є наслідком 
низького рівня договірної, розрахунково-платіжної, касової дисципліни ще раз 
переконує, що питання удосконалення системи взаємовідносин і організації обліку 
розрахунків між  підприємствами є актуальним. Взаємовідносини і відповідно 
розрахункові операції з постачальниками починаються з пошуку і вибору їх 
підприємством.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Тема розрахунків з 
постачальниками на рівні методології обліку розглядалась провідними науковцями 
серед яких зокрема Ф.Ф. Бутинець, О.О. Горбатюк, С.В. Зеленко, Л. Сук та інші. 
Проте, ряд питань досі залишаються недостатньо вивченими, що зумовлює 
актуальність даної статті та подальшого дослідження. 

Метою статті полягає у розкритті сутності розрахунків з постачальниками в 
сучасних умовах господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Постачальник – юридична або фізична 
особа, яка здійснює поставку товарно-матеріальних цінностей (сировини, 
матеріалів, палива, будівельних матеріалів, запасних частин, товарів), надання 
послуг (подачу електроенергії, газу, води, пари тощо), виконання робіт [1]. 

Розрахунки з постачальниками – це взаємні розрахунки з підприємствами за 
товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Вони є 
переважними, й саме від безперебійності та планомірності організації даних 
розрахунків вирішальною мірою залежить стан усіх розрахунків підприємства, його 
фінансовий стан та платоспроможність [1]. 

Розрахункові взаємовідносини між постачальниками нерідко відбуваються 
на підставі товарообмінних договорів, тобто між контрагентами відбувається 
товарний обмін – господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за 
товари (роботи, послуги) у будь-якій формі. 

Розрахункові операцій з постачальниками є центральним моментом в 
процесі постачання. Процес постачання – це сукупність операцій, спрямованих на 
забезпечення підприємства предметами та засобами праці, необхідними для 
здійснення господарської діяльності.  

Процес постачання є невід’ємною ланкою кругообігу засобів. Покупець 
купує у продавця (постачальника) сировину і матеріали, пальне і мастильні 
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матеріали, мінеральні добрива, запасні частини та інші матеріальні цінності, 
необхідні для здійснення господарської діяльності. Від постачальників можуть 
надходити також верстати, трактори, автомобілі, комп’ютери та інші об’єкти 
основних засобів. Основним моментом обліку процесу постачання є облік 
розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками [2, с. 32]. 

З метою підвищення надійності поставок при виборі постачальника потрібно 
враховувати ряд умов, серед яких:  

‒ цінова конкурентоспроможність (в т.ч. витрати на зберігання, 
транспортування і страхування);  

‒ умови платежу;  
‒ гарантійні строки;  
‒ ремонт і післяпродажне обслуговування;  
‒ відповідність продукції постачальника стандартам якості; 
‒ можливість закупівель безпосередньо у виробників або оптовиків;  
‒ географічне місце розташування;  
‒ основні види діяльності та фінансовий стан;  
‒ виробнича потужність та обсяги випуск продукції за останні роки. 
Вирішальне значення в досягненні необхідних економічних результатів 

діяльності належить оперативному управлінню, що охоплює всі економічні процеси 
в усіх сферах діяльності й ланках підприємства. Однією з таких форм є управління 
розрахунками з постачальниками.  

Отже, основними моментами управління розрахунками з постачальниками є: 
вибір постачальника; контроль своєчасності розрахунків; вибір моменту розрахунку 
з конкретним кредитором у конкретній ситуації, обираючи альтернативи між 
одержанням знижки із ціни товару або отриманням додаткового джерела 
фінансування. 

Висновки. Таким чином, розрахункові операції є одними із найбільш 
масових у діяльності суб’єктів господарювання, а найбільша їх кількість виникає у 
процесі придбання цінностей на підприємстві. Процес придбання є комплексним 
явищем та включає процеси постачання та закупівлі. У результаті дослідження 
економіко-правового змісту цих процесів установлено, що процес придбання 
пов’язаний із витрачанням коштів – для однієї сторони, та грошовими 
надходженнями – для іншої. 
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Постановка проблеми. Бюджетні установи відіграють важливе значення в 
економіці будь-якої країни, адже здійснюють безпосередній вплив на розвиток 
економічних процесів та фінансового забезпечення громадян. Виплати працівникам 
є основним видом доходів працівників бюджетної сфери, ось чому саме від розміру 
виплат залежить рівень їх добробуту, а звідси відповідно і ставлення до роботи. 
Необхідно відмітити, що рівень виплат працівникам та їх структура мають важливе 
соціальне значення і виступають основним мотиватор праці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація обліку розрахунків з 
оплати праці в бюджетних установах є надзвичайно актуальною для України, тому 
багато вчених приділяють їй велику увагу. Різні аспекти цієї проблеми 
досліджували такі науковці, як: П.Й. Атамас, І.Д. Ватуля, Г.В. Власюк, Ж.К 
.Нестеренко, Н.М. Старченко, Т.Ю. Тонконог та ін.  

Метою статті є розкриття теоретичних аспектів організації обліку 
розрахунків з  оплати праці в бюджетних установах.  

Викладення основного матеріалу. Визначальною ознакою функціонування 
бюджетних установ є їх фінансування з коштів державного бюджету. Витрати на 
оплату праці є найвагомішою статтею видатків суб’єктів державного сектору, а їх 
облік - однією з найскладніших частин облікового процесу. Більш ефективному і 
раціональному використанню державних фінансів мають сприяти постійні 
нормативно-правові зміни, спрямовані на адаптацію вітчизняного законодавства до 
міжнародних стандартів та впровадження новацій в оплаті праці в бюджетних 
установах. Будь-які управлінські новації знаходять відображення в методиці та 
методології обліку [1].  

Згідно із Законом України «Про оплату праці», заробітна плата – це 
винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому вираженні, яку за трудовим 
договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу. Класифікація виплат, що передбачена НП(С)БОДС 132 
―Виплати працівникам‖ представлена на рис. 1. 

Морозюк Н.С. стверджує, що облік праці та розрахунків по заробітній платі 
є одним з найважливіших напрямів облікового процесу бюджетних установ. До 
завдань обліку праці та її оплати слід віднести:  

1) контроль за дотриманням штатної дисципліни та раціональним 
використанням робочого часу;  

2) правильне обчислення витрат робочого часу та облік праці; 3) правильне 
обчислення заробітної плати та утримання з неї;  

4) здійснення своєчасних і достовірних розрахунків по заробітній платі;  
5) контроль за використанням фонду заробітної плати;  
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6) забезпечення споживачів інформацією про працю і заробітну плату. 
Вирішенням цих завдань можуть бути: наявність і використання нормативних 
документів з оплати праці, вдосконалення техніки та методики обліку на основі 
застосування сучасних форм обліку і обчислювальної техніки [2]. 

 
Рис. 1. Класифікація виплат, що передбачена НП(С)БОДС 132 ―Виплати 

працівникам 

Отже, основною проблемою реформування обліку в бюджетних установах є 
відсутність єдиних підходів до розробки дієвих механізмів удосконалення системи 
обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів, недостатність розробленості 
питання переходу на єдині методологічні засади, а також створення інформаційного 

забезпечення обліку загалом, та обліку розрахунків з оплати праці бюджетної 
установи зокрема. 
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Поточні та інші виплати працівникам включають: заробітну плату за окладами та 
тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час 
(відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні 
виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у 
якому працівники виконують відповідну роботу, тощо. 

Класифікація виплат, що передбачена НП(С)БОДС 132 ―Виплати працівникам‖ 

Виплати при звільненні. Зобов'язання щодо виплат при звільненні визнається у разі, 
якщо суб'єкт державного сектору має невідмовне зобов'язання звільнити працівника 
або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати виплати 
при звільненні згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою. Виплати при 
звільненні визнаються витратами того періоду, у якому виникають зобов'язання за 
такими виплатами. 

Інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визнаються зобов’язанням 
у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому періоді, дає їм право 
на отримання таких виплат. 



53 

 

М.В. Рябчун, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 
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(Представлено д.е.н, проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що високі темпи 
розвитку виробництва та підвищення конкурентоздатності продукції в значній мірі 
залежать від глибокого та повного аналізу виробничої, фінансової та інвестиційної 
діяльності суб’єкта господарювання, реальної оцінки доходів і витрат підприємства, 
і як наслідок своєчасного та оперативного прийняття управлінських рішень на базі 
достовірної, своєчасної та повної інформації. 

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю підвищення 
ефективності управління доходами від реалізації готової продукції, оскільки саме 
від ефективного управління доходами напряму залежить ефективна діяльність та 
забезпечення високих темпів розвитку і конкурентоздатності продукції.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Окремі питання теорії та 
методології бухгалтерського обліку доходів знайшли відображення у працях 
вітчизняних науковців, таких як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко та ін. 

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

Викладення основного матеріалу. Розвиток ринкової економіки потребує 
від підприємств України раціонального і економічного обґрунтованого підходу до 
планування своєї діяльності, до визначення стратегії збільшення доходів 
підприємства, аналізу і оцінки отриманих результатів.  

В умовах сьогодення одержання доходів є головною метою 
підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом будь-якого бізнесу. 
Значний вплив на формування доходів має державна політика у сферах 
ціноутворення, оподаткування та кредитування. За цих обставин створення 
передумов для ефективної роботи підприємств, забезпечення ефективного 
використання доходів є надзвичайно актуальним питанням. 

Стратегія збільшення доходу підприємства – це систематичний план його 
оптимального використання в умовах неповноти інформації про майбутній 
розвиток середовища та підприємства, що охоплює формування місії, а також 
шляхів і правил прийняття рішень для найефективнішого використання 
стратегічних ресурсів, переваг і можливостей задля майбутньої прибутковості [1]. 

Розробка стратегії управління доходами від реалізації продукції 
підприємства передбачає попереднє дослідження процесу формування доходів, 
визначення основних тенденцій та закономірностей, виявлення та кількісну оцінку 
факторів, що обумовлюють обсяг та рівень доходів. Використання ефективної 
стратегії збільшення доходів є важливим чинником розвитку підприємства.  

Схему основних складових управління доходами від реалізації готової 
продукції підприємств представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема основних складових управління доходами від реалізації продукції   
сільськогосподарських підприємств  

Висновки. Отже, формування оптимального доходу підприємств у розмірах, 
необхідних для покриття його поточних витрат, сплати податків і отримання 
прибутку, що дає змогу забезпечити розширене відтворення, є необхідною умовою 
функціонування будь-якого суб’єкта господарювання. Для підприємства дуже 
важливо приділяти велику увагу організації процесу управління фінансовими 
результатами тому, що показники фінансових результатів характеризують 
абсолютну ефективність господарювання підприємством по всіх напрямах його 
діяльності. Вони складають основу економічного розвитку підприємства і 
зміцнення його фінансових стосунків зі всіма учасниками господарського процесу.  
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(Представлено к.е.н., ст.викладач Цегельник Н.І.) 
 

Постановка проблеми. Впродовж довгих років українська охорона здоров’я 
в Україні була єдиною високо централізованою системою, що фінансувалася  з 
державного бюджету і націлена була на забезпечення загальнодоступної 
безкоштовної медицини. Перехід на комунальні некомерційні підприємства не 
могли не відобразитися на принципах організації та фінансування охорони 
здоров’я. Після перетворення закладів охорони здоров’я на комунальні 
некомерційні підприємства, змінюється їх статус із розпорядників бюджетних 
коштів на одержувачів бюджетних коштів за відповідною програмою місцевого 
бюджету.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням проблем видатків 
бюджетних установ займалися вітчизняні вчені Буковинський С.А., Булгакова С.О., 
Єрмошенко М.М., Кириленко О.П., Міщенко В.І., Наконечна Ю.Л., Нечай А.А., 
Павлюк К.В., Пасічник Ю.В., Розпутенко І.В., Чугунов І.Я., Юрій С.І. та інші.  

Мета статті полягає у визначенні особливостей оподаткування комунальних 
некомерційних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. У цілях оподаткування до числа 
неприбуткових відносяться, зокрема, підприємства, які одночасно відповідають 
таким критеріям:  

 y утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює 
діяльність відповідної неприбуткової організації;  

 y установчі документи повинні містити заборону розподілу отриманих 
доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої 
організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб;  

 y установчі документи повинні передбачати передачу активів одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу 
бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення);  

 y таке підприємство повинно бути внесене до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій.  

Отримання комунальним некомерційним підприємством статусу 
неприбуткової організації звільняє такого суб’єкта від сплати податку на прибуток.  

Водночас, для платників, які мають статус неприбуткових підприємств, 
існує обов’язок щодо подання звіту про використання доходів (прибутків) 
неприбуткової організації за формою, затвердженою Державною фіскальною 
службою України в строк звітування — до 1 червня наступного року. 

Підприємство зі статусом неприбуткової організації може отримувати й інші 
доходи від здійснення діяльності, що визначена статутом підприємства. Тобто, 
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підприємство може отримувати дохід не тільки у вигляді дотацій, медичної 
субвенції, отриманих із державного або місцевих бюджетів, коштів за договорами з 
Національною службою здоров’я України, а також і внаслідок надання платних 
послуг, що передбачені у статуті підприємства. На 2019 рік у Державному бюджеті 
передбачена медична субвенція, яка враховує видатки на надання вторинної, 
третинної та екстреної медичної допомоги населенню. 

Доходи від здійснення такого виду діяльності не будуть об’єктом 
оподаткування податком на прибуток за умови, що такі доходи використовуються 
підприємством виключно для фінансування видатків на утримання такої 
неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених її установчими документами.  

У разі нецільового використання коштів неприбутковою організацією, 
податкове законодавство зобов’язує таку установу подати звіт про використання 
доходів (прибутків) неприбуткової організації та зазначити суму самостійно 
нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове 
зобов’язання розраховується, виходячи з суми операції нецільового використання 
коштів, тоді така організація з наступного податкового (звітного) року буде 
вважатися платником податку на прибуток на загальних підставах. 

Висновки. На стадії перетворення закладів охорони здоров’я на комунальні 
некомерційні підприємства, замість кошторису доходів та видатків складається 
план використання бюджетних коштів та фінансовий план комунальних 
некомерційних підприємств, у зв’язку з чим виникає необхідність розмежування 
видатків, які повинні відповідати цілям, завданням та напрямкам діяльності, які 
визначені її установчими документами. Деталізація витрат сприятиме контролю за 
їх рівнем та плануванню їх з метою економного та ефективного використання.  
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(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Одним із найважливіших показників, що 
характеризує ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, є 
фінансовий результат. Основною метою діяльності підприємства в умовах 
економічних перетворень є одержання максимального прибутку за мінімальних 
витрат. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з обліком 
фінансових результатів, є предметом постійного обговорення серед науковці і 
практиків у сфері економіки та управління підприємством. Проблемні питання 
формування фінансових результатів, їх обліку розглядали у своїх працях такі 
вітчизняні та зарубіжні науковці, як Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, 
А. Г. Загородній, С. В. Івахненков, Л. І. Лавріненко, С. О. Левицька, Ю. Ю. Мороз, 
Н. В. Пошерстник, О. П. Рудановський, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко та ін. 

Метою статті є дослідження й узагальнення особливостей формування 
фінансових результатів у відповідності до національних та міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. Головною метою створення та 
подальшого 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. 

Фінансовий результат є визначальним критерієм ефективності 
господарювання, виступає центральною категорією в економіці кожного 
підприємства, а тому навколо цього поняття завжди відбувалися дискусії як серед 
економістів, так і серед бухгалтерів. 

Категорія «фінансові результати» характеризується через поняття прибутку 
та збитку. Варто зазначити, що науковці, досліджуючи сутність фінансових 
результатів зосереджують увагу переважно на прибутку. Збиток виступає як 
антипод прибутку і переважно залишається поза увагою. 

Як стверджує Н. М. Ткаченко, фінансові результати є відображенням 
доходів діяльності підприємства за вирахуванням витрат діяльності [1]. Таку ж 
позицію підтримує і Ф. Ф. Бутинець та пропонує під прибутком розуміти різницю 
між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення [2, с. 513].  

Облік є досить складною інформаційною системою у якої важливою 
складовою є облік фінансових результатів адже вона накопичує дані щодо доходів і 
витрат на основі яких формується фінансовий результат діяльності підприємства. 
Для покращення обліку фінансових результатів важливим чинником є аналіз 
сучасних тенденцій шляхів удосконалення обліку фінансових результатів на 
підприємствах. 
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Визначення і відображення фінансових результатів діяльності 
господарюючого суб'єкта здійснюється для потреб користувачів фінансової 
звітності, проте в дійсності користувач отримує інформацію зі значними 
відхиленнями. Це зумовлено тим, що методика визначення фінансового результату, 
відповідно до принципів бухгалтерського обліку, є варіативним значенням.  

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. 

Бухгалтерськими документами з обліку фінансових результатів, є довідки 
або розрахунки бухгалтерії, які складаються в довільній формі. У бухгалтерській 
довідці-розрахунку визначається фінансовий результат за даними рахунка 79 
«Фінансові результати», отриманий прибуток в обліку (як кредитове сальдо за 
рахунком 79) відображають бухгалтерським записом Дебет рахунка 79 «Фінансові 
результати» – Кредит субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений». Натомість, 
дебетове сальдо рахунку 79 списується як непокриті збитки кореспонденцією Дебет 
субрахунку 442 «Непокриті збитки» – Кредит рахунка 79 «Фінансові результати» 

Фінансовий результат діяльності підприємства виражається у зміні величини 
його власного капіталу за звітний період. Здатність підприємства забезпечити 
неухильне зростання власного капіталу може бути оцінена системою показників 
фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі показники фінансових 
результатів діяльності підприємства представлено у формі № 2 «Звіт про фінансові 
результати». 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що фінансовий результат є 
досить складною та багатовимірною категорією. Фінансовий результат у формі 
прибутку виступає головною метою діяльності підприємства на ринку та одним із 
ключових показників, який визначає ефективність його діяльності. Інформація про 
фінансовий результат відображається у фінансових звітах підприємства та є 
загальнодоступною інформацією для визначення рівня ліквідності, 
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства і головним джерелом 
інформації для потенційних партнерів/ 
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Постановка проблеми. Основні засоби – матеріальна основа будь-якої 
підприємницької діяльності. Без основних засобів сьогодні не може здійснюватися 
жоден господарський процес, тому порядок обліку, а насамперед, оцінки основних 
засобів є важливим питанням. 

В умовах інфляційних процесів важливо дати об’єктивну оцінку основних 
засобів, що становлять основу при визначенні ринкової вартості підприємства 
загалом. Підходи до оцінки висвітлено у національних та міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку. 

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

Дослідженням оцінки основних засобів займалися вітчизняні та зарубіжні 
науковці, як: Б. Джон, В. В. Качалин, Ф. Ч. Эванс. У їх наукових працях значна 
увага приділялася класифікації видів оцінки основних засобів. 

Метою статті є дослідження особливостей оцінки основних засобів в 
умовах трансформації бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. Облік основних засобів на будь-якому 
підприємстві знаходиться на одному з перших місць, що визначають розмір та 
напрямки діяльності підприємства. Раціональність та ефективність використання 
основних засобів впливають не тільки на фінансові результати підприємства, але і 
на його здатність забезпечувати блага суспільства. 

Основні вимоги до бухгалтерського обліку  передбачають правильну оцінку 
основних засобів. Наслідком неправильної оцінки основних засобів може стати 
неточне обчислення сум амортизації, що призведе до неправильного визначення 
собівартості продукції. Деякі вчені вважають, що оцінка основних засобів − це 
специфічна форма ціни, яка використовується для правильного визначення їх 
загальної вартості, складу та структури, величини амортизаційних відрахувань, 
собівартості роботи підприємства [1].  

Оцінка основних засобів є одним з ключових моментів облікового 
відображення наявності та руху необоротного матеріального майна підприємства. 
Розглядаючи проблему оцінки основних засобів, слід вирішити два основних 
питання: на який момент її встановлювати і на якому рівні. Оцінка може бути 
встановлена: на дату придбання (первісна вартість), на поточний момент 
(відновлювальна вартість) і на майбутнє. 

Оцінка основних засобів на дату балансу передбачає використання одного з 
двох підходів: базового або альтернативного. Базовий підхід передбачає оцінку 
основних засобів за їх історичною собівартістю, тобто виходячи з витрат на їх 
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виробництво або придбання, а альтернативний за переоціненою сумою, яка є його 
справедливою вартістю. На практиці вітчизняні підприємства використовують 
базовий підхід, скільки він ґрунтується на принципі історичної (фактичної) 
собівартості, який є пріоритетним для цілей бухгалтерського обліку. 
Альтернативний підхід застосовується досить рідко, що спричинено відсутністю 
чіткого алгоритму розрахунку справедливої вартості.  

Одним з проблемних питань є складність оцінювання основних засобів, що 
полягає у виборі вартості, за якою їх доцільно вимірювати. Традиційним та 
найбільш методичним чином розробленим способом оцінювання в національній 
обліковій практиці є відображення основних засобів за первісною вартістю, яка 
складається з фактичних витрат на їх виробництво та придбання. Проте під час 
оцінювання основних засобів в умовах інфляційних процесів застосування 
первісної вартості може привести до негативних наслідків. Навіть за умов 
незмінних цін потенціал основних засобів не є незмінним, оскільки скорочується 
термін їх корисного використання, вони стають морально застарілими [2]. 

Основними проблемами, що виникають в процесі оцінювання за 
справедливою вартістю основних засобів, є такі: 

1) сьогодні відсутні методичні основи обґрунтованого визначення вихідної 
оцінки основних засобів, що є досить важливим; 2) некоректне використання 
поняття «справедлива вартість» в П(С)БО, оскільки ринкові ціни не можна назвати 
справедливими, адже вони не можуть бути одночасно справедливими для двох 
учасників ринку, а саме продавця й покупця; 3) під час вибору об’єктивного методу 
оцінювання основних засобів необхідно мати на увазі, що не існує такої оцінки, яка 
б задовольняла вимоги всіх користувачів фінансової звітності. 

Висновки. Підсyмовyючи вищескaзaне можнa зробити висновок, що 
виплати працівникам є найвагомішою складовою витрат підприємства, а їх питання 
оцінки та обліку основних засобів потребує подальшого дослідження з метою 
взаємоузгодження окремих положень міжнародних і національних стандартів 
обліку та звітності, гармонізації бухгалтерського та податкового обліку основних 
засобів. 
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Постановка проблеми. Ключовим вектором модернізації бухгалтерського 
обліку в бюджетних установах України є наближення їх облікової теорії та 
практики до найкращих надбань світового бухгалтерського обліку, що на сьогодні 
уособлені у вигляді Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для 
державного сектору, які прийняті до впровадження або за основу при формування 
національних облікових положень у більше ніж 110 країнах світу. 

Жодна бюджетна установа не може належно функціонувати без запасів. В 
умовах обмежених фінансових ресурсів її завдання — раціонально витрачатися на 
їх придбання та ефективно використовувати в роботі.  

У забезпеченні виконання таких функцій управління важливе місце посідає 
облікова інформація. Відповідно, дослідження питання відображення запасів в 
системі бухгалтерського обліку бюджетних установ є актуальним. 

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

Метою статті є систематизація рахунків бухгалтерського обліку бюжетних 
установ з метою формування на них інформації про запаси для ефективного 
управління процесами їх придбання та використання.  

Викладення основного матеріалу. Облік запасів в бюджетних установах 
регулюється НП(с)БОДС 123 «Запаси», затвердженим наказом Мінфіну від 
12.10.2010 р. № 1202, Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку 
запасів суб'єктів державного сектору затвердженими наказом Мінфіну від 
23.01.2015 р. № 11.  

 Відповідно до НП(с)БОДС 123 запаси – це активи, які: утримуються для 
подальшого продажу, безоплатного розподілу передачі за умов звичайної 
господарської діяльності; перебувають у процесі звичайної діяльності суб’єкта 
державного сектору для подальшого споживання; перебувають у формі сировини чи 
допоміжних матеріалів для використання у виробництві продукції, при виконанні 
робіт, наданні послуг або для досягнення поставленої мети та/або задоволення 
потреб суб’єкта державного сектору. 

Для цілей бухгалтерського обліку запаси бюджетних установ  включають: 
- сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші 

матеріальні цінності, призначені для забезпечення звичайної діяльності і 
досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного 
сектору; 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#n396
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- готову продукцію або незавершене виробництво. Незавершене 
виробництво суб’єктів державного сектору, що виконують роботи та надають 
послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких 
ще не визнано доходу; 

- матеріальні цінності, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються 
суб’єктом державного сектору з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, в 
тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного 
каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси 
озброєння тощо; 

- активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви 
нафтопродуктів, зерна тощо); 

- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються не більше 
одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року; 

- поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим Національним 
положенням (стандартом), а також сільськогосподарську продукцію і продукцію 
лісового господарства науково-дослідних закладів після її первісного визнання. 

Облік запасів, необхідно організувати таким чином, щоб він забезпечив 
формування інформації щодо кожної їх групи. З цією метою, необхідно розробити 
детальну систему рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків бухгалтерського 
обліку. Згідно Плану рахунків, кожній групі (підгрупі) запасів відповідає окремий 
cубрахунок бухобліку.  

Так, виробничі запаси обліковуються на однойменному рахунку 15, який  
розподілено за підгрупами: 1511 «Продукти харчування»; 1512 «Медикаменти та 
перев’язувальні засоби»; 1513 «Будматеріали»; 1514 «ПММ»; 1515 «Запасні 
частини»; 1516 «Тара»; 1517 «Сировина і матеріали»; 1518 «Інші виробничі 
запаси». 

Для обліку біологічних активів використовуємо рахунок 17 "Біологічні 
активи", де будуть використовуватися субрахунки 1713 «Поточні біологічні активи 
рослинництва» та 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва».  

Частина запасів відображається в складі нефінансових активів, яка теж 
поділяється на підгрупи у відповідності до субрахунків: 1811 «Готова продукція»; 
1812 «МШП»; 1814 «Державні матрезерви й запаси»; 1815 «Активи для розподілу, 
передачі, продажу»; 1816 «Інші нефінансові активи».  

Запаси, які знаходяться на зберіганні, обліковуємо на позабалансовому 
субрахунку 021. Якщо їх викрали чи вони зіпсувались, то до моменту 
відшкодування збитків їх обліковують на субрахунку 073.  

В межах кожного субрахунку бюджетна установа у відповідності до 
особливостей своєї діяльності розробляє аналітичний облік. Аналітичний облік 
запасів у бюджетних установах ведуть у кількісному і сумарному вимірах за 
найменуваннями та в розрізі матеріально відповідальних осіб. Додатково облік 
запасів установа може здійснювати за номенклатурними номерами. 

Висновки. Систематизація рахунків бухгалтерського обліку для 
відображення запасів бюджетних установ дозволяє створити інформаційний ресурс 
для управління ними та забезпечує умови для підвищення якості організації обліку 
запасів, удосконалення процесу складання звітності. 
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(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Запаси є важливою обліковою та економічною 
категорією, значною частиною оборотних активів підприємства, а тому правильна 
організація обліку запасів є важливою передумовою раціонального їх використання. 

Виробничі зaпaси підприємств стaновлять знaчнy чaсткy в aктивaх бaлaнсy, 
томy від їх прaвильної оцінки тa бухгалтерського облікy зaлежaть показники 
фінaнсового стaнy, нa підстaві яких приймaються yпрaвлінські рішення. 

Вaжливе знaчення мaє рaціонaльне й економне використaння ресyрсів y 
виробництві. Контроль зa рaціонaльним використaнням виробничих зaпaсів 
повинен бyти в центрі yвaги yпрaвлінського персонaлy підприємствa. Тaкий 
контроль здійснюється нa основі цільової фyнкції облікy мaтеріaльних ресyрсів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Розвитку теоретичних основ та 
їх практичного застосування в організації обліку виробничих запасів сприяли праці 
таких вітчизняних вчених, як: Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, 
Л. В.Жилкіна, З. В. Гуцайлюк, М. В. Кужельний, В. І. Єфіменко, Г. Г. Кірейцев, 
В. Г. Лінник, В. С. Рудницький, Н. М. Ткаченко, В. В. Сопко, П. С. Смоленюк та ін. 
Проте, незважаючи на значний науковий доробок вітчизняних вчених і практиків з 
даної теми, ряд проблемних питань організації та методики обліку виробничих 
запасів підприємств вимагають подальших досліджень, глибшого вивчення і 
формування нових підходів та напрямів їх удосконалення.  

Метою статті є дослідження стану обліку виробничих запасів у системі 
управління підприємством. 

Викладення основного матеріалу. Правильний облік виробничих запасів 
також дуже важливий внаслідок істотного впливу правильності розрахунку 
виробничих запасів на фінансову звітність і фінансовий результат підприємства в 
цілому. Ефективність використання активів господарюючого суб'єктів більшою 
мірою залежить від ефективності використання виробничих запасів. 

Від того нaскільки прaвильно бyде оргaнізовaно їх облік, зaлежить точність 
визнaчення прибyткy підприємствa і, що не менш вaжливо, збереження сaмих 
зaпaсів. Облік виробничих зaпaсів є одним з нaйбільш трyдомістких розділів облікy, 
оскільки оперyє десяткaми, сотнями, a чaсом і тисячaми нaйменyвaнь виробничих 
зaпaсів. Крім того, облік виробничих зaпaсів є ніби довгим лaнцюгом оперaцій, 
який зв’язyє воєдино облік розрaхyнків з постaчaльникaми, підзвітними особaми, 
облік зaпaсів нa склaді і тaк дaлі до облікy розрaхyнків з покyпцями і зaмовникaми 
[1, с. 34]. 

Раціональна організація постачання підприємств виробничими запасами є 
найважливішою передумовою ефективної роботи виробництва, що сприяє 
прискоренню оборотності коштів, зниженню витрат і підвищенню рівня 
рентабельності. 
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Певнa неритмічність, a тaкож недопостaчaння виробничих зaпaсів можyть 
бyти повністю aбо чaстково нейтрaлізовaні зa допомогою склaдських зaпaсів 
мaтеріaлів. Отже, тaкі зaпaси виконують фyнкцію aмортизaторa в постaчaнні. 

Недоліки в постaчaнні, зменшення обсягів мaтеріaлів y поточних зaпaсaх 
можyть до певної міри компенсyвaтися економією їх y процесі виробництвa. І, 
нaвпaки, перевитрaти виробничих зaпaсів тa їх використaння не зa прямим 
признaченням спричиняють невиконaння плaнy виробництвa продyкції при 
зaдовільномy мaтеріaльномy постaчaнні.  

Ефективність управління виробничими запасами має велике значення, 
особливо на підприємствах, де зосереджуються великі потоки матеріальних 
цінностей.  

Особливістю виробничих зaпaсів є те, що вони y процесі виробництва 
використовyються повністю і томy для кожного нового процесy виробництвa їх 

потрібно зaмінювaти новими. Втрaтa чaсy через відсyтність якогось видy із 
виробничих зaпaсів ввaжaється неприпyстимою, томy для забезпечення 
безперебійної роботи підприємствa нa склaдaх тa y виробництві зaвжди повинні 
знaходитись виробничі зaпaси в межaх норм, передбaчених технологічною 
потребою підприємствa. Цим, як правило, зaймaється спеціaльно створений нa 
підприємствaх відділ мaтеріaльно-технічного постaчaння. 

Нa нaш погляд, нa великих підприємствах доцільно створювaти не лише 
відділи мaтеріaльно-технічного постaчaння, aле й виробничі тa фінансові слyжби.  

Виробничі слyжби визнaчaють перелік виробничих зaпaсів, що 
зaстосовyються, їх кількість, якість, коефіцієнт використaння, норми витрaт, а 
фінaнсові слyжби – мaксимaльний розмір коштів, що необхідні для придбaння 
виробничих зaпaсів, встaновлюють нормaтиви зaпaсів по кожній грyпі мaтеріaльних 
цінностей, визнaчaють величинy нормовaних оборотних зaсобів.  

Зaвдaння фінaнсових слyжб – недопyскaти зберігaння лишніх зaсобів y 
зaпaсaх, вчaсно розрaховyвaтись з постaчaльникaми, застосовувати економічні 
штрaфні сaнкції до постaчaльників, що зaтримyють постaвки. 

Висновки. Підсyмовyючи вищескaзaне можнa зробити висновок, що 
виробничі зaпaси відігрaють знaчнy роль y зaбезпеченні ефективної діяльності 
підприємствa. Їх питомa вaгa y вaртості всіх aктивів підприємствa є нaйбільшою, a 
тaкож вони берyть безпосередню yчaсть y виробництві продyкції aбо є готовою 
продyкцією, якa признaченa для продaжy. 

Таким чином, головне місце в системі управління активами підприємства 
займають саме виробничі запаси. 
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Постановка проблеми. Бюджетні установи є складовою бюджетної системи 
України і беруть участь у виконанні як дохідної, так і видаткової частини бюджету, 
виконуючи кошторис доходів і видатків.  

Чинне законодавство щодо забезпечення діяльності бюджетних установ 
зазнало суттєвих змін впродовж останніх років. Зокрема, відбулося національних 
положень стандартів бухгалтерського обліку, нового Плану рахунків тощо. Крім 
того діяльність бюджетних установ характеризується низкою особливостей, які 
впливають на методику і організацію бухгалтерського обліку. Особливості та 
недостатня врегульованість правових аспектів діяльності бюджетних установ, їх 
обліково-аналітичного забезпечення обумовлюють актуальність наукового 
дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних 
аспектів організації та ведення бухгалтерського обліку й здійснення контролю в 
бюджетних установах знаходять відображення в наукових працях вітчизняних 
вчених: П. Й. Атамаса, Р. Т. Джоги, Ф. Ф. Бутинця, С. В. Левицької, С. В. Свірка, 
Т. В. Канєвої, Ю. С. Рудченка, Н. І. Сушка, І. Т. Ткаченка та ін. Науковці 
стверджують, що бухгалтерський облік в бюджетних установах не є досконалим, а 
тому вимагає подальших досліджень та удосконалення. 

Метою статті є дослідження й узагальнення теоретико-методологічних 
аспектів організації обліку видатків бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. Видатки бюджету за своїм змістом є 
грошовими коштами, які направлені на фінансове забезпечення завдань та функцій 
держави. За рахунок цих коштів забезпечується розвиток базових галузей 
національної економіки, фінансуються заходи соціальної сфери тощо.  

Сучасні умови господарювання вимагають окремого коригування напрямків 
спрямування бюджетних коштів. При цьому важливого значення набувають 
державні інвестиції у прогресивні галузі економіки для забезпечення стратегічних 
напрямів її розвитку, створення сучасної виробничої інфраструктури. Видатки 
бюджету на розвиток економіки повинні спрямовуватися, насамперед, на 
стабілізацію економіки, створення необхідних умов для зростання економічного 
потенціалу держави в цілому. 

У відповідності до Бюджетного кодексу України, видатки бюджету – це 
кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та 
повернення надміру сплачених до бюджету сум».  

Також варто погодитися з науковцем [1], який зазначає, що видатками є 
державні платежі, які не підлягають поверненню, а тобто не створюють і не 
компенсують фінансові вимоги і поділяються на відплатні (обмінюються на товари 
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чи послуги) і не відплатні (односторонні). До видатків бюджетних установ не 
відносять: платежі в рахунок погашення державного боргу. Витрати бюджетних 
установ включають фактичні витрати на утримання установи та її господарську 
діяльність. При визнанні видатків в обліку своєрідною особливістю є їх поділ на 
касові та фактичні, це пов’язано з тим, що видатки на утримання установ не завжди 
відповідають видаткам самих установ. 

Касовими видатками вважаються всі виплати, здійснені з поточних рахунків 
готівкою та шляхом безготівкових перерахувань. Повернення грошових коштів на 
рахунки відновлює, тобто зменшує, касові видатки.  

Фактичні видатки – це дійсні, кінцеві видатки установи, оформлені 
відповідними документами, разом із видатками за неоплаченими рахунками 
кредиторів, за нарахованою, але не виплаченою заробітною платою і стипендіями. 
Ці видатки відображають фактичне використання норм, затверджених кошторисом. 
Вони є показником кінцевого виконання кошторису установи, а тому в разі 
виконання планового обсягу робіт мають відповідати сумам асигнувань за 
кошторисом [2].  

Поділ видатків на фактичні та касові визначається двоїстим характером 
видатків бюджетних установ: грошові кошти, перераховані контрагентам, за 
поставлені розпорядникам бюджетних коштів матеріали, складають суму видатків 
бюджету; а для бюджетної установи – це тільки зміна складу активів без здійснення 
реальних видатків коштів. Видатки здійснюються за рахунок загального та 
спеціального фонду бюджету. Обидва види видатків суворо плануються в 
кошторисі. Видатки на утримання бюджетних установ є одним з основних напрямів 
видатків бюджету. 

Висновки. Таким чином, бухгалтерський облік видатків в бюджетних 
установах є найбільш специфічним та трудомістким об’єктом обліку, тому 
потребують значної уваги і контролю. Розподіл видатків на касові та фактичні, їх 
облік та аналіз дадуть змогу посилити контроль над витрачанням бюджетних 
коштів, підвищити економію за рахунок зменшення витрат, покращити процедуру 
планування майбутніх витрат. 
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Постановка проблеми. Ефективне функціонування кожної бюджетної 
установи значною мірою залежить від обґрунтованості побудови системи 

бухгалтерського обліку, яка є інформаційною підсистемою управління та 

управлінського контролю над господарської діяльністю. Тому існує потреба у 
вивченні питань з актуальних проблем обліку необоротних активів, зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню теоретичних та 
розкриттю практичних аспектів обліку необоротних активів у бюджетних установах 
займалися ряд провідних вітчизняних вчених, серед яких: П.Й. Атамас, М.В. 
Кужельний, С.В.Свірко, В.В. Сопко та ін. Проте постійні зміни вимог законодавства 
вимагають перманентного перегляду окремих аспектів обліку необоротних активів 
з метою забезпечення відображення достовірних даних у звітності. 

Метою статті є дослідження актуальних питань обліку необоротних 
активів в бюджетних установах та визначення основних шляхів їх вирішення. 

Викладення основного матеріалу. Незважаючи на активізацію 
досліджень щодо адаптації бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних 
установ до міжнародних стандартів, стрімкі зміни бюджетного законодавства в 
частині запровадження НПСБОДС залишають невирішеними принципові 
положення теорії та практики обліку необоротних активів, що визначає нові 
завдання для наукових досліджень1. Відповідно до Плану рахунків 
бухгалтерського обліку в державному секторі, поняття «необоротні активи» було 
замінено на «нефінансові активи». В зв’язку з цим виникає потреба у окресленні  
економічної суті цього поняття. На підставі аналізу публікацій вітчизняних вчених-

обліковців пропонуємо виділити визначення нефінансових активів суб’єктів 
сектора загального державного управління наведене С.В. Свірко: «нефінансові 
активи – це економічні ресурси нефінансового характеру, контрольовані суб’єктом 
бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління в результаті 
минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання 
економічних вигід у майбутньому. До їхнього складу входять основні засоби, 
нематеріальні активи, запаси, готова продукція, незавершені капітальні інвестиції, 
інші нефінансові активи» 2, с. 479. 

В бюджетних установах перед обліком надходження, руху та вибуття 
необоротних активів ставиться ряд завдань, які можна звести до забезпечення 
правильності оцінки такого виду активів та розкриття інформації про їх стан 
відповідно до чинних нормативно-правових актів у фінансовій звітності. Вивчення 
практичного досвіду бюджетних установ дозволяє стверджувати, що виконанню 
таких завдань сприяє удосконалення правового забезпечення обліку, а саме: Плану 
рахунків, який на сьогодні зорієнтовано на спрощення процесу складання звітності 
та зміні методики відображення та визнання необоротних активів, методики оцінки. 
Відповідно до цих змін, необоротні активи відображаються в бухгалтерському 
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обліку за балансовою, первісною, відновлювальною вартістю. Пріоритетним є 
використання первісної вартості, тобто тієї, що історично склалася, собівартості за 
фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення необоротних 
активів.  

При розгляді актуальних питань обліку необоротних активів у бюджетних 
установах не можна обійти увагою вивчення міжнародного досвіду. Доцільним 
вважаємо, з метою підвищення достовірності та релевантності облікових даних, 
включати до первісної вартості необоротних активів бюджетних установ, витрати 
пов’язані з їх придбанням, доведенням до придатного стану, оскільки це випливає 
на визначення первісної вартості. Це дозволить сформувати повну, справедливу 
вартість необоротних активів в бюджетних установах. Також, для забезпечення 
правдивості та законності формування звітних показників, що розкривають 
інформацію про наявність та стан необоротних активів доцільним є закріплення 
базових принципів ведення обліку та застосовування відповідних їм класифікації та 
видів оцінки. 

В обліку бюджетних установ обов’язковим є нарахування зносу 
необоротних активів. Вивчення діючої методики нарахування зносу дозволило 
нам зробити висновок про те, що вона є недосконалою, а саме: нарахування 
здійснюється наприкінці року, незалежно від місяця оприбуткування об 'єкта, у 
фіксованих відсотках, незалежно від терміну їх експлуатації; знос не 
нараховується на всі необоротні активи; розрахунок виконується у гривнях без 
копійок. В зв’язку з цим ми пропонуємо  здійснювати систематичний розподіл 
вартості необоротних активів протягом строку всього його корисної 
експлуатації, що відповідає вимогам МСБОДС 17 «Основні засоби», та 
проводити нарахування зносу на інші необоротні матеріальні активи, що 
сприятиме більш об’єктивному поданню даних про ступінь зношеності всіх 
об’єктів необоротних активів бюджетних установ.  

Висновки. Таким чином, державний сектор, в якому діють бюджетні 
установи, не спрямований виключно на отримання прибутку, а повинен 
задовольняти визначені соціальні вимоги та забезпечувати суспільні блага. З огляду 
на це завданням облікової системи бюджетних установ є забезпечення повної 
інформації про рух державних коштів та збереження державного майна. 
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СИСТЕМА ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ 
ЗАПАСІВ  

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

Постановка проблеми. В діяльності кожного підприємства велику роль 
займає формування первинних документів, тому для забезпечення ефективного 
процесу виробництва на підприємстві їм необхідно приділити значну увагу. 
Важливою частиною активів підприємства є виробничі запаси, які створюються та 
підтримуються з метою реалізації їхньої головної функції – забезпечення 
безперервного виробничого процесу. Від якості, вимог до форми та змісту 
первинних документів, які формуються в процесі ведення обліку виробничих 
запасів залежать показники діяльності підприємства, рівень ефективності їх 
використання та уникнення непорозумінь з контрагентами та контролюючими 
органами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі дослідження обліку 
виробничих запасів присвячено чимало праць провідних вітчизняних вчених:  
Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.В.Сопко, М.В. Кужельник, В.Г. Лінник,  
В.С. Рудицький, З.В. Гуцайлюк, Н.М. Ткаченко, М.І. Бондар та інші. 

Метою статті є дослідження системи первинних документів для обліку 
виробничих запасів. 

Викладення основного матеріалу. Господарські операції щодо руху 
виробничих запасів відображаються у бухгалтерському обліку методом їх 
суцільного та безперервного документування. Документування – це спосіб 
первинного спостереження і відображення господарських операцій у первинних 
бухгалтерських документах. Кожна господарська операція щодо руху виробничих 
запасів фіксується за допомогою документів, заповнених з дотриманням певних 
вимог, що надають їм юридичної сили. Від якості оформлення документів залежать 
повнота й вірогідність показників обліку та звітності. Бухгалтерський облік має 
забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів 
на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності 
підприємства [1, с.124]  

Мета складання первинних документів для обліку виробничих запасів – 

зафіксувати факт господарської операції. Для забезпечення своєчасного 
відображення господарських операцій у регістрах бухгалтерського обліку, на 
підприємствах повинні бути чітко визначені терміни передачі документів з обліку 
запасів до бухгалтерії. 

Облік запасів, у т.ч. і виробничих регулює Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 9 ―Запаси‖. Облік виробничих запасів Планом рахунків 
передбачено вести на рахунку 20 «Виробничі запаси». Для обліку виробничих 
запасів традиційно прийнято використовувати первинні документи, які можна 
розділити на: документи з надходження та оприбуткування запасів; документи із 
складського обліку і внутрішнього переміщення запасів; документи з відпуску 
(списання) сировини, матеріалів на виробництво і потреби управління (таблиця 1).  
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Таблиця 1. 
Перелік форм первинних документів для обліку виробничих запасів 

Назва документа Форма документа 

І. Документи з 
надходження та 
оприбуткування 

запасів 

Товарно-транспортна накладна (ф. № 1 - ТН) 
Рахунок-фактура (ф. № 63) 
Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (№ 
М-20) 

Довіреність (ф, № М-2) 

Журнал обліку вантажів, що надійшли 

Прибутковий ордер (ф. № М-4) 

Акт про приймання матеріалів (ф. № М-7) 

ІІ. Документи 
складського обліку 

запасів 

Картка складського обліку матеріалів (ф. № М-12) 

Матеріальний ярлик (ф. № М-16) 

Регістр прийняття - здачі документів (ф. № М-13) 

Відомість обліку залишків матеріалів на складі (ф.№ М-14) 

Матеріальний звіт (ф.№ М-19) 

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку 
матеріалів від встановлених норм запасу (ф.№ М-18) 

ІІІ. Документи з 
відпуску 

(списання), 
вибуття запасів 

Лімітно-забірна картка (ф. № М-8; 9) 

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (№ 
М-10) 

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) 
матеріалів (ф. № М-11) 

Джерело:[1, с.123] 
Висновки. Таким чином, документальне оформлення надходження, 

наявності і витрачання виробничих запасів є досить відповідальним процесом, який 
повинен забезпечити необхідну інформацію для обліку,  контролю та оперативного 
управління рухом матеріальних цінностей. Від правильного та достовірно 
організованого первинного обліку руху виробничих запасів залежить правильне 
віднесення їх вартості на витрати виробництва, правильність списання запасів, 
процес формування собівартості, а також реальність оцінки незавершеного 
виробництва та його відображення у фінансовій звітності. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В ЧАСТИНІ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 

 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко) 
 
Постановка проблеми. В українській економіці аграрна сфера є однією із 

найперспективніших. В зв’язку з цим набувають особливої актуальності питання 
пов’язані із удосконаленням облікового процесу в сільськогосподарських 
підприємствах. Адже саме система обліку являється  основним постачальником 
інформації для процесу управління. За таких умов, дієвим інструментом 
поліпшення інформаційного забезпечення даного процесу є правильно розроблена 
облікова політика. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливостям формування 
облікової політики в сільськогосподарських підприємствах приділяли увагу 
науковці: Ф.Ф. Бутинець, Л.Г. Ловінська, О.П. Левченко, Л.К. Сук, Л.П. Хабарова 
та ін. Проте зміни, що відбуваються у нормативно-правовому забезпеченні ведення 
обліку в сільськогосподарських підприємствах, яке є підґрунтям при формуванні 
облікової політики, викликають необхідність проведення додаткових досліджень. 

Метою статті є ознайомлення із особливостями формування окремих 
елементів облікової політики сільськогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Облікова політика в 
сільськогосподарських підприємствах має формуватися на момент початку ведення 
ним діяльності. Вона має бути незмінною, використовуватися з року в рік 
підприємством для забезпечення порівнювальності показників звітних форм різних 
періодів. В нормативно-правових актах чітко прописано моменти, які можуть 
спричинити зміну облікової політики. Якщо ж підходити з практичної точки зору, 
то в більшості сільськогосподарських підприємств використовується формальний 
підхід до формування облікової політики, без врахування галузевих особливостей, 
зміст наказу «Про облікову політику» часто дублює текст нормативно-правових 
активів, а також відсутній належний рівень професійних знань або ж бажання 
облікових працівників та керівництва в її оптимізації.  

У сучасних умовах формування облікової політики для цілей 
бухгалтерського і податкового обліку в сільськогосподарських підприємствах 
пов'язане з певними перешкодами, а саме: облікова політика підприємства в галузі 
сільського господарства не розглядається в теорії та практиці як інструмент 
управління економічним суб'єктом; недостатньо повно розкриваються 
організаційні, технічні та методичні аспекти облікової політики; під час 
формування та оформлення облікової політики не всіма сільськогосподарськими 
підприємствами враховуються галузеві особливості їх діяльності [1]. 

Одним із проблемних питань при формуванні облікової політики є 
правильність застосування П(С)БО 30 «Біологічні активи». Адже, окремі елементи 
облікової політики повинні характеризувати порядок оцінки біологічних активів на 
дату балансу, механізм їх руху протягом звітного періоду, відображення в 
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первинних документах з метою правильного відображення їх у звітності 
сільськогосподарського підприємства на основі записів за рахунками 
бухгалтерського обліку.  

В ході розробки облікової політики велику увагу слід приділити 
класифікації витрат виробництва сільськогосподарської продукції. Традиційно в 
аграрних підприємствах використовується класифікаційний поділ витрат в розрізі 
елементів та статей витрат. За допомогою виокремлених статей ведеться 
аналітичний облік, елементи ж витрат мають макроекономічне значення та 
дозволять формувати показники фінансової звітності. Проте даного 
класифікаційного поділу для ефективного управління витратами недостатньо. В 
економічній літературі  зустрічається більше тридцяти ознак за якими можна 
класифікувати витрати. З нашої точки зору в обліковій політиці 
сільськогосподарського підприємства потрібно навести  ті ознаки, які будуть давати 
змогу: фіксувати розмір витрат для визначення в подальшому фінансового 
результату; оперативно контролювати величину витрат та знаходити шляхи їх 
оптимізації; приймати ефективні управлінські рішення.  

При визначенні витрат, які відносяться на собівартість продукції робіт та 
послуг, необхідно приділяти увагу суті витрат незавершеного виробництва. Вона 
впливає на фінансовий результат діяльності підприємства  і може бути оцінена за 
наступними варіантами: за нормативною виробничою собівартістю; за прямими 
статтями витрат; за вартістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Обираючи  
методи оцінки незавершеного виробництва ми можемо перерозподілити фактичні 
витрати між суміжними обліковими періодами та відобразити суму незавершеного 
виробництва за обраним варіантом оцінки:  нормативною виробничою 
собівартістю, за статтями прямих витрат, або за вартістю сировини,  матеріалів,   
напівфабрикатів використаних на виробництво [2]. 

Висновки. Формуючи облікову політику обліковим працівникам 
потрібно вивчити всі альтернативні варіанти ведення окремих ділянок обліку, 
передбачені нормативно-правовими актами, врахувати галузеві особливості 
виробництва сільськогосподарської продукції, потребу керівництва в 
інформації та кінцеві цілі діяльності суб’єкта господарювання.  
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(Представлено к.е.н., ст.викладач Цегельник Н.І.) 
 

Постановка проблеми. За умов ринкової економки діяльність кожного 
окремого суб'єкту господарювання спрямована на оптимізацію економічної вигоди, 
що знаходить відображення у фінансових результатах. Фінансовий результат 
діяльності окремого суб'єкта господарювання виступає актуальною, складною та 
багатовимірною категорією. Позитивний фінансовий результат є головною метою 
діяльності підприємства на ринку та одним з ключових показників, який визначає 
ефективність його функціонування, виступає джерелом платежів до бюджетів усіх 
рівнів, а також забезпечує процес розширеного відтворення виробництва. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Формуванню, організації обліку 
фінансових результатів підприємства присвятили власні наукові дослідження як 
вітчизняні, так і зарубіжні вчені та практики, а саме: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
С.Ф. Голов, Н.Г. Карпова, О.Д. Каверіна, О.В. Лишиленко, Є.В. Мних, Ю.Ю. 
Мороз, С.О. Ніколаєва, Л.А. Поливана, Н.В. Прохар, В.В. Сопко та інші. 

Мета статті полягає у формуванні підходу щодо визначення сутності 
фінансових результатів як чинника формування економічної стійкості окремого 
господарюючого суб'єкта. 

Викладення основного матеріалу. Фінансовий результат є визначальним 
критерієм ефективності господарювання, виступає центральною категорією в 
економіці кожного господарства, а тому навколо цього поняття завжди відбувалися 
дискусії як серед економістів, так і серед бухгалтерів.  

Оскільки розуміння сутності поняття «фінансовий результат» – одна з 
головних передумов формування відповідних напрямів його обліку, аналізу та 
можливості здійснення своєчасного управлінського впливу на окремі його 
складники для підвищення ефективності діяльності підприємств, розглянемо це 
поняття більш детально. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» дає таке визначення доходів: це збільшення економічних 
вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до 
зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) 
за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Щодо економічної 
вигоди, то, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», вона визначається як потенційна можливість отримання 
підприємством грошових коштів від використання активів. 

В результаті аналізу виявлено, що між фахівцями у галузях бухгалтерського 
обліку, фінансів, економіки та юридичних наук немає однозначності щодо 
визначення сутності поняття «фінансовий результат» [2], але ми схиляємося до 
думки, що можна виділити певні ознаки, за якими згрупуються думки науковців 
щодо сутності фінансових результатів:  
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- результат співставлення доходів та витрат підприємства (Бутинець Ф.Ф., 
Загородній А.Г. і Вознюк Г.Л., Ткаченко Н.М., Опарін В.М., Худолій Л.М.);  

- приріст чи зменшення капіталу (Лондар С.Л. і Тимошенко О.В., Загородній 
А.Г. і Вознюк Г.Л.);  

- вираження у формі прибутку або збитку (Бутинець Ф.Ф., Загородній А.Г. і 
Вознюк Г.Л., Мочерний А.Д., Пушкар М.С., Ткаченко Н.М., Опарін В.М., Худолій 
Л.М., Чебанова М.С. і Василенко С.С.);  

- підсумки (результат) діяльності (Скасюк Р.В., Пушкар М.С.).  
Також варто зазначити, що думки багатьох науковців стосовно сутності 

поняття «фінансовий результат» є тотожними.  
Розглядаючи сутність фінансового результату в даний час, потрібно у 

передусім відзначити такі його характеристики:  
 являє собою форму доходу суб’єкта господарської діяльності, що здійснює 

певний вид діяльності; 
 є формою доходу суб’єкта господарської діяльності, що вклав свій капітал 

для досягнення певного комерційного успіху; 
 не є гарантованим доходом суб’єкта господарювання, що вклав свій капітал 

у той чи інший вид бізнесу; 
 характеризує не весь дохід, отриманий у процесі господарської діяльності, а 

тільки ту частину доходу, що звільнена від понесених витрат на здійснення цієї 
діяльності; 

 є вартісним показником, вираженим у грошовій формі. 
Висновки. Таким чином, ми можемо зробити певні висновки про те, що 

фінансовий результат трактується, як співставлення доходів і витрат діяльності 
підприємства, може бути прибутком або збитком, що, у свою чергу, приводить до 
зростання (прибуток) або зменшення (збиток) власного капіталу. І саме отриманий 
фінансовий результат характеризує якість діяльності підприємства. Як бачимо, 
спектр визначень досить широкий, що можна пояснити різними підходами 
науковців до розуміння даного поняття. 
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ПРОБЛЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ  ВИРІШЕННЯ  
 

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

Постановка проблеми. Оплата праці в Україні не відповідає сучасним 
умовам. Підприємства через дешевизну робочої сили не прагнуть до підвищення 
продуктивності праці, скорочення чисельності працюючих. За цією причиною, а 
також за браком коштів не здійснюється технічне переоснащення виробництва, не 
впроваджуються досягнення НТП в виробництво.  

Ефективне управління підприємством неможливе без розроблення 
конкурентоспроможного компенсаційного пакета, забезпечення справедливої 
оплати праці та гідного її рівня. Лише за таких умов можна очікувати на лояльність 
працівників і, відповідно, на високі результати праці. Питання організації заробітної 
плати є одним з найважливіших і водночас проблемних питань для України. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблему сучасного стану 
заробітної плати досліджували та продовжують досліджувати багато науковців, а 
саме: В.С. Василенко, О.С. Ветлужська, А.О. Гордеюк, Ю.М. Іванечко, П.М. 
Матюшко, Завіновська Г.Т., Шило Ж.С., Поліщук О.Ю. та ін. У своїх працях вчені 
змістовно розглядають найважливіші проблеми оплати праці в умовах вітчизняної 
економіки, що склалися на сьогодні.  

Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану та аналізу існуючих 
головних проблем заробітної плати в Україні. 

Викладення основного матеріалу. Заробітна плата практично втратила своє 
соціально-економічне призначення і не виконує своїх основних функцій - 

відтворювальної, стимулюючої, регулюючої, соціальної. Наведені функції 
заробітної плати тісно взаємопов’язані між собою, і лише за їхньої сукупної 
наявності досягається ефективна організація заробітної плати [1].  

Проте, в сучасних умовах становлення ринку в Україні заробітна плата не 
спроможна виконувати ці функції. Її рівень забезпечує не більше 21% відтворення 
робочої сили, що не відшкодовує навіть прямих затрат праці і не викликає 
зацікавленість в переорієнтації робочої сили на пріоритетні сфери діяльності.  

На сьогодні заробітна плата виконує зовсім інші функції:  
- збереження зайнятості, запобігання безробіттю ціною заниження заробітної 

плати;  
- забезпечення соціальних гарантій;  
- збереження попереднього статусу, пов’язаного з попереднім робочим 

місцем;  
- стримування інфляції (через затримку виплати заробітної плати);  
- перерозподіл зайнятих за галузями і сферами економіки;  
- поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості;  
- посилення мобільності робочої сили [2, с. 148]. 
На сьогодні в Україні існує значна кількість невирішених проблем і протиріч у 

сфері оплати праці. Удосконалювання систем оплати праці, пошук нових рішень, 
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глибоке вивчення західного досвіду може допомогти вирішити в Україні цілу низку 
проблем, пов’язаних із заробітною платою, якісно поліпшити її стан та створити 
підґрунтя для підвищення зацікавленості працівників до високопродуктивної праці 
вже в найближчому майбутньому. Все це в комплексі може стати стимулом до 
економічного підйому нашої країни. Занижена заробітна плата призвела сьогодні до 
скорочення вкрай необхідного для економіки держави попиту і підірвала загальний 
рівень впевненості суспільства в майбутньому.  

Тому сьогодні одним із пріоритетних завдань держави повинно стати 
стимулювання внутрішнього споживання та підвищення купівельної спроможності 
населення. До того ж, лише справедливий розподіл доходів у реальному секторі 
економіки допоможе подолати бідність в Україні.  

В економічній ситуації, що склалася на сьогодні в Україні, необхідно 
переглянути політику регулювання системи оплати праці й особливої уваги 
приділити посиленню контролюючих функцій держави за процесом формування та 
розподілу витрат від національного до локального рівнів економіки, що передбачає 
розробку методології та основ обґрунтованого збільшення витрат на оплату праці.  

Підвищення заробітної плати – потужний стимул для всебічного розвитку 
вітчизняної економіки, завдяки якому можна розраховувати на зростання 
внутрішнього попиту, піднесення національного виробництва, створення нових 
робочих місць, загальне поліпшення життя населення та формування в суспільства 
відчуття захищеності та впевненості в майбутньому. 

Оптимальними шляхами вирішення проблем оплати праці вважаємо такі:  
- перехід від організації заробітної плати як частини в доході підприємства до 

заробітної плати як ціни робочої сили;  
- заробітна плата як ціна робочої сили має формуватися на ринку праці і бути 

зовнішнім фактором щодо підприємств;  
- необхідно створити механізм формування ціни робочої сили, у розмірі якої 

мають ураховуватись відношення не тільки функціонуючої, а й ново робочої сили.  
- удосконалення тарифної системи та нормування праці;  
- активна участь держави у регулювання оплати праці;  
- посилення мотивації працівників підприємств до праці. 
Висновки. Отже, для забезпечення комплексного підходу до розв’язання 

проблем підвищення рівня оплати праці необхідно розглянути всі макроекономічні 
аспекти підвищення зарплати: оподаткування, ціноутворення, фінансування, 
кредитування, інвестування, приватизацію та такі негативні явища, як інфляція, 
тіньова економіка, платіжна криза.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Постановка проблеми Мета фінансової діяльності будь-якого 
господарюючого суб’єкта – стабілізація свого фінансового стану, здобуття 
конкурентоспроможної позиції на ринку і як наслідок – отримання прибутку. Для 
досягнення цієї мети підприємство повинно мати в своєму розпорядженні певні 
ресурси і резерви. Велика роль в забезпеченні фінансової стійкості і ліквідності 
підприємства належить власному капіталу, забезпечує фінансову стабільність 
розвитку підприємства. Він є основою для початку та продовження господарської 
діяльності будь-якого підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання теорії, методики 
та організації бухгалтерського обліку власного капіталу подані у працях: 

М.Я. Дем’яненка, Н.Д. Прокопенка, Ф.Є. Поклонського, О.Ю. Редька та ін.  
Метою статті є розкриття теоретичних аспектів організації обліку власного 

капіталу підприємства.  
Викладення основного матеріалу дослідження. Власний капітал є 

основним початковим, умовно безстроковим джерелом фінансування господарської 
діяльності підприємства, а також джерелом погашення його збитків [1]. 

Капіталу притаманні наступні характеристики: 1) він є основним фактором 
виробництва; 2) характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять 
прибуток; 3) є головним джерелом формування добробуту власників; 4) є головним 
показником ринкової вартості підприємства; 5) його динаміка є важливим 
«барометром» рівня ефективності господарської діяльності підприємства [2]. 

Складові власного капіталу представлено на рис. 1. Показники, що 
характеризують власний капітал відіграють важливу роль, оскільки відображають 
можливість підприємства підтримувати ефективність свого господарювання. 
Швидкий темп зростання капіталу показує, що підприємство уміє підтримувати 
фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. Водночас зменшення обсягу 
статутного капіталу, є наслідком неефективної, збиткової діяльності. Відповідно 
інформація про формування та використання статутного капіталу підприємства є 
також важливою для користувачів фінансової звітності, як внутрішніх так і 
зовнішніх. 

Висновки. Таким чином, ефективна діяльність суб’єктів господарювання 
потребує управління фінансовими ресурсами, зокрема власним капіталом, яке 
повинно забезпечити основи для стабільного розвитку підприємства та його 
постійного зростання на ринку. У зв’язку із самостійною розробкою управлінських 
рішень, які приймають суб’єкти господарювання в умовах ринку, кожне 
підприємство повинно формувати оптимальну структуру власного капіталу. Для 
забезпечення повноти інформаційно-аналітичної бази щодо власного капіталу 
необхідно розширити показники звітності на основі запровадження 
документування. 



78 

 

Рис. 1. Класифікація власного капіталу 

Список використаної літератури 

1. Душко З. О. Методичні аспекти аудиту власного капіталу. Вісник 
Львівської комерційної академії. 2011. Вип. 36. с. 135-142. 

2. Садовська І.Б., Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні 
власним капіталом сільськогосподарських підприємств. URL: irbis-

nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...2. 

References: 
1. Dushko Z. O. (2011). Metodychni aspekty audytu vlasnoho kapitalu 

[Methodical aspects of the audit of own capital]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. 

(36), 135-142. 

2. Sadovska I.B., Oblikovo-informatsiine zabezpechennia v upravlinni vlasnym 

kapitalom silskohospodarskykh pidpryiemstv [Accounting and information support in the 

management of equity capital of agricultural enterprises]. Retrieved from irbis-

nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...2. 

Власний капітал 

Зареєстрований 
капітал 

Юридично оформлена, офіційно об’явлена і належним 
чином зареєстрована частина внесків власників до 
капіталу підприємства.  

Капітал у 

дооцінках 

Сума дооцінки (уцінки) залишкової вартості необоротних 
активів і фінансових інструментів на дату балансу. 

Додатковий 
капітал  

Це інший капітал, укладений учасниками товариства або 
одержаний у процесі господарської діяльності 
підприємства в наслідок безоплатного отримання 
необоротних активів, іншого додаткового капіталу. 

Резервний 
капітал  

Включає суму всіх наявних резервів, створених 
відповідно до чинного законодавства або Статуту 
підприємства за рахунок нерозподіленого прибутку. 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Прибуток підприємства, що залишився після виплати 
доходів власникам і формування резервного капіталу або 
сума непокритого збитку. Непокритий збиток 
утворюється в результаті діяльності підприємства, коли 
витрати перевищують його доходи. 

Неоплачений 
капітал  

Це сума заборгованості власників (учасників) за внесками 
до статутного капіталу. 

Вилучений 
капітал 

Це фактична вартість акцій власної емісії або частин, 
викуплених акціонерним товариством у його учасників.  
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Редакційна колегія збірника приймає до друку наукові статті українською, 
англійською та російською мовами, що відповідають вимогам п. 3 Постанови 
Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до 
фахових видань, внесених до переліків ВАК України» і які раніше не публікувалися 
та не були передані для публікації в інші видання. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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