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Д.А. Бедер, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 

 

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

У статті розглянуто основні нормативно-правові акти, що регулюють 
електронне адміністрування податку на додану вартість. Розглянута методологія 
електронного адміністрування ПДВ в Україні, проаналізовано нововведення та 
визначено напрями удосконалення обліку даного адміністрування. Під час 
дослідження були використані загальнонаукові методи дослідження: індукції, 
дедукції, діалектичний метод пізнання,а також деякі методи бухгалтерського 
обліку до яких належать: документування, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, 
бухгалтерський баланс та  звітність. 

Ключові слова: податки, податок на додану вартість, податкові 
зобов'язання, податковий кредит, електронний документообіг, податкові накладні, 
розрахунки коригування, податкова декларація, електронне адміністрування 

 

Постановка проблеми. Податок на додану вартість  (ПДВ) є одним з 
бюджетоутворюючих загальнодержавних податків, що формує бюджет України. 
Все що в державі виробляється  або ж реалізовується, формує додану вартість і це 
означає, що повинен бути сплачений податок. З метою удосконалення механізму 
нарахування та сплати ПДВ була розроблена електронна система адміністрування 
податку. Реалізація електронного адміністрування відбувалася задля мінімізації 
ухилень від сплати саме ПДВ, ліквідації так званих «податкових ям», і як наслідок, 
збільшення надходжень до державного бюджету і стимулювання розвитку 
підприємництва в Україні.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню фіскальної 
функції податків присвячена значна кількість наукових праць. Водночас регулююча 
функція податків та її вплив на діяльність платників податків-суб‘єктів 
підприємництва досліджені недостатньо. Вітчизняна фінансова наука має значні 
надбання в дослідженні системи  оподаткування в цілому й ПДВ зокрема. Ці 
питання досліджувалися  в працях  О. Амоші, О. Василика, О. Данілова, Ю. Іванова, 
В.Коротуна, А. Крисоватого, В. Мартиненка, В. Мельника, В. Опаріна, Г. 
П‘ятаченка, Д. Паламарчука, Т. Семенко, А.Соколовської, В. Федосова. Механізм 
обліку та впливу ПДВ на господарську діяльність його платників є досить складним 
і недостатньо вивченим, а отже, потребує ґрунтовного дослідження. Складність 
управління формуванням ПДВ потребує вдосконалення його планування у 
підприємств-платників податку. Однак це питання недостатньо досліджене 
фахівцями та висвітлене в наукових публікаціях. 

Метою статті є проведення аналізу впливу змін у стягуванні податку на 
додану вартість на економічну діяльність суб‘єктів господарювання України, за 
рахунок використання механізму електронного адміністрування ПДВ.  
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Викладення основного матеріалу. ПДВ – це  непрямий  податок,  який  
притаманний майже усім  операціям, що пов‘язані з купівлею-продажем товарів та 
послуг. На сьогоднішній день цей  податок  складає  найбільшу  частку  податкових  
надходжень до державного бюджету України. Згідно зі звітом Фіскальної служби 
України за 2017 рік, у 2017 році до загального  фонду  державного  бюджету  
зібрано  183,5 млрд. грн податку на додану вартість, що на 35,1 млрд. грн.  більше 
ніж у 2016 році (у 2016 році сума зібраного до бюджету ПДВ склала 148,5 млрд. 
грн.).  

В системі бухгалтерського обліку додана вартість не є об‘єктом 
бухгалтерського спостереження, а виступає розрахунковою величиною, що може 
бути обчислена двома способами: прямим (адитивним) та непрямим 
(субтрактивним) методами. Два способи визначення величини доданої вартості 
відображають концепцію доданої вартості, яка зводиться до прямого економічного 
та соціального, а також непрямого податкового аспекту 

Важливу роль в управлінні даним видом податку відіграє система 
адміністрування ПДВ. А останні законодавчі зміни наблизили нас до міжнародних 
стандартів справляння ПДВ, адже починаючи з 2015 року реєстрація всіх 
податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних є  обов‘язковою, 
так як і  подання  податкової  звітності з ПДВ в електронній формі. Однак позитивні 
та негативні наслідки таких нововведень дуже часто виявляються лише під час їх 
втілення на практиці, тому не дивно що у 2018 році система електронного 
адміністрування зазнала певних змін. 

Необхідно визнати, що з функціонуванням податку на додану вартість 
пов‘язано рядом проблем вітчизняної податкової системи. Основними з них є: 
низька ефективність оподаткування ПДВ; нестабільність державної політики щодо 
ПДВ; негативний вплив на господарську діяльність суб‘єктів підприємництва, що 
проявляється в іммобілізації грошових коштів на його сплату. Недоліки у 
функціонуванні ПДВ настільки суттєві, що фахівці часом ставлять питання про 
доцільність цього податку. У 2013 році Інститутом економічних досліджень та 
політичних консультацій було висунуто питання ефективності ПДВ та наявності 
необхідності його заміни іншим непрямим податком. Рекомендовано було 
збереження ПДВ, за відсутності доказів його неефективності,та направлення сил на 
вдосконалення його адміністрування [2]. 16 жовтня 2014 року було затверджено 
постановою КМУ порядок електронного адміністрування податку на додану 
вартість. Запровадження даної системи проводилось поетапно, із попереднім 
встановленням тестового режиму до 1 липня 2015 року, починаючи від якого, 
система впровадилась на постійній основі [3].  

Система електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ) — сукупність 
організаційних та технічних засобів, що спрямована на забезпечення обліку 
адміністрування податку на додану вартість в Україні в електронному вигляді, була 
запроваджена змінами до Податкового кодексу 2014 року [1]. Система передбачає 
застосування нового механізму виписки податкових накладних, які дають право на 
податковий кредит. Із запровадженням системи усі податкові накладні виписуються 
лише в електронному вигляді та реєструються в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, незалежно від суми ПДВ. Адміністратором системи визначено 
Державну фіскальну службу України. 
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Система електронного адміністрування ПДВ, що організована на  
центральному рівні ДФС, забезпечує автоматичний облік у розрізі платників 
податку:   

1. сум  податку, що містяться у виданих та отриманих податкових 
накладних, зареєстрованих в ЄРПН, та розрахунках коригування до них;   

2. сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на митну 
територію України;   

3. сум поповнення та залишку коштів на рахунках у системі електронного 
адміністрування ПДВ;  

4. суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові 
накладні в ЄРПН;   

5. інші показники, які згідно з вимогами ПКУ [1].  
Введення електронної системи адміністрування ПДВ призвело до 

наступних позитивних зрушень: 
- створення єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН); 
- відміна паперової форми податкової накладної та реєстру отриманих та 

виданих податкових накладних; 
- впровадження даної системи значно підвищило  дисципліну контрагентів  

щодо  вчасного  надання  правильно оформлених  податкових накладних[5]; 
- із впровадженням нової системи адміністрування ПДВ стало неможливо 

видати фіктивну податкову накладну, адже вона в обов‘язковому порядку  повинна  
бути  зареєстрована  в  Єдиному  електронному реєстрі  та підкріплена  або  сумою  
реєстраційного ліміту, або живими  коштами, перерахованими на електронний 
рахунок ПДВ; 

- запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне 
відшкодування ПДВ. 

Щодо негативних наслідків, то блокування податкових накладних було 
запроваджено для припинення зловживання в частині формування незаконного 
податкового кредиту недобросовісними платниками податків. За задумом 
розробників, система мала не давати змоги реєструвати податкові накладні в тому 
разі, якщо постачальник господарську операцію, зазначену у відповідній накладній,  
фактично не здійснював. Завдяки цьому розробники системи декларували  
можливість  стовідсоткового  припинення  найпоширеніших  в  Україні  зловживань  
зі  сплатою ПДВ. Однак на практиці вийшла абсолютно протилежна  ситуація:  
Система зупинення реєстрації податкових  накладних попередньої версії  не  змогла  
належним чином відокремити сумлінних платників  податків  і  шахраїв,  внаслідок 
чого було помилково зупинено реєстрацію багатьох суб'єктів господарювання, 
операції яких були цілком прозорими. На практиці суб‘єкти господарської 
діяльності мають труднощі з визначенням правильних кодів товарів згідно з 
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) та 
кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – 

ДКПП).  
Висновки. Проаналізувавши переваги, недоліки та зміни в обліку та 

адмініструванні ПДВ можна зробити висновок, що головною метою впровадження 
системи електронного адміністрування ПДВ було запобігання зловживань шляхом 
незаконного отримання відшкодування ПДВ з бюджету, зниження ризиків 
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формування фіктивного податкового кредиту та унеможливлення зловживань 
контролюючих органів при перевірках правомірності нарахувань та сплати ПДВ, 
скорочення обсягів тіньової економіки в країні та витрат держави на 
адміністрування ПДВ.  
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ 

 

(представлено к.е.н., ст. викл. Дмитренко О.М.) 
У статті доведена важливість обліку використання основних засобів для 

надання послуг з електропостачання. Розглянуто синтетичний і аналітичний облік 
основних засобів «Енергоспостачальна компанія «Житомиробленерго». 
Досліджено особливості обліку введення в експлуатацію лічильників споживачам 
послуг енергопостачальних компаній. 

Ключові слова: облік, послуги електропостачання, енергопостачальна 
компанія, основні засоби, електричні мережі.  

 

Постановка проблеми.  Ефективне використання основних засобів для 
надання послуг з електропостачання зумовлює необхідність впровадження на 
підприємстві науково-обґрунтованої системи обліку основних засобів, яка б 
відповідала вимогам управління. Система бухгалтерського обліку виступає 
джерелом економічної інформації, яка необхідна управлінському персоналу 
підприємства для ефективного надання послуг з електропостачання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток 
теоретичних та методологічних засад обліку в енергетиці  зробили українські вчені 
А.Я. Аврух, Л.Л. Антонюк, О.С. Думинець, В.І. Єфіменко, О.О. Лапко,  
І.О. Левицька, Є.В. Мних, І.В. Ткач, Р.Л. Цебень та ін. Результати їх досліджень 
мають велике значення для розвитку бухгалтерського обліку в енергопостачальних 
компаніях. Незважаючи на значну кількість проведених досліджень існує низка 
проблем бухгалтерського обліку основних засобів для ефективного надання послуг 
з електропостачання на підприємствах енергетичної галузі. 

Метою статті є дослідження особливостей обліку використання основних 
засобів для надання послуг з електропостачання. 

Викладення основного матеріалу. Для передачі та постачання електричної 
енергії споживачам, і для її обліку АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» використовує основні засоби. Сукупність електростанцій, 
електричних мереж, інших об‘єктів електроенергетики, що об‘єднані спільним 

режимом виробництва, передачі та розподілу електричної енергії при 
централізованому управлінні цим режимом, утворюють Об‘єднану енергетичну 
систему України [1]. Місцеві (локальні) електричні мережі – це приєднані 
електричні мережі, призначені для передачі електричної енергії від магістральної 
електричної мережі до споживача. Локальні (місцеві) електричні мережі є об‘єктом 
обліку основних засобів в АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 
(рис.1).  

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів 
в АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» використовують рахунок 
10 «Основні засоби». АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» до 
субрахунків 103 «Будинки та споруди» та 104 «Машини та обладнання» 
використовує систему аналітичних рахунків, яка дозволяє накопичувати необхідну 
для управління детальну інформацію (табл. 1).  
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Рис. 1. Місце основних засобів у виробничому процесі електроенергетичної галузі 
Джерело: побудовано згідно [2] 
 
 

Використання зазначених аналітичних рахунків в практичній діяльності АТ 
«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» дозволить підвищити 
інформативність бухгалтерського обліку.  

Відмітимо, що у бухгалтерському обліку АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» не генерується інформація  про окремі ділянки ліній 
електропередачі, а саме, їх кількість, довжину, найменування, дані про первісну, 
залишкову вартість, суму нарахованого зносу по кожній ділянці, строк корисного 
використання, натомість є інформація про повітряну лінію в цілому.  Це є 
негативним моментом, оскільки така інформація потрібна внутрішнім користувачам 
для прийняття управлінських рішень. 
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Таблиця 1.  
Аналітичні рахунки до субрахунків 103 «Будинки та споруди» та 104 «Машини 

та обладнання»в АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 

Назва субрахунку 
другого порядку 

Назва аналітичного рахунку 

103 «Будинки та 
споруди» 

«Виробничі будівлі» 

«Невиробничі будівлі» 

«Виробничі споруди» 

«Невиробничі споруди» 

«Повітряні лінії електропередач напругою 0,4 кВ» 

«Повітряні лінії електропередач напругою 10 кВ» 

«Повітряні лінії електропередач напругою 35 кВ» 

«Повітряні лінії електропередач напругою 110 кВ» 

«Кабельні лінії електропередач напругою 10 кВ» 

«Кабельні лінії електропередач напругою 0,4 кВ» 

104 «Машини та 
обладнання» 

«Підстанції  напругою 110/35/10 кВ» 

«Підстанції напругою 35/10 кВ» 

«Розподільчі пристрої» 

«Лічильники» 

«Засоби релейного захисту і автоматики» 

«Засоби диспетчерського і технологічного управління» 
 

Лічильники електроенергії є специфічним видом активів. Вони здебільшого 
відповідають критеріям визнання інших необоротних матеріальних активів, при 
цьому   потребують    додаткових    витрат   для   їх   встановлення   при  введенні  в 
експлуатацію. З‘єднані з лініями електропередач або трансформаторними 
підстанціями, на яких вони встановлюються, лічильники вводять в експлуатацію. 
При цьому термін корисного використання лічильників електроенергії відрізняється 
від ліній електропередач чи трансформаторних підстанцій. Крім того, під час 
експлуатації лічильники потребують періодичної повірки та ремонту, для чого вони 
виводяться із експлуатації. Після завершення повірки чи ремонту лічильники 
повторно вводять в експлуатацію, тому їх доцільно обліковувати як окремі об‘єкти 
основних засобів [3]. 

Відмітимо, що введення в експлуатацію лічильників відбувається з  певними 
технологічними особливостями. Лічильники можуть встановлювати у будівлях 
трансформаторних підстанцій, у приміщеннях споживачів або за межами будівель у 
спеціально обладнаних електротехнічних шафах. При їх встановленні витрачаються 
різноманітні матеріальні (електротехнічні шафи, вимикачі, пристрої захисного 
відключення, провід, кабель, пально-мастильні матеріали тощо) та інші ресурси. 
При цьому створюється певний комплекс пристроїв, які спільно функціонують, але 
виконують різні функції та мають різний термін використання. 

Особливістю використання лічильників є те, що в процесі експлуатації 
лічильники потребують проведення періодичних повірок, ремонтів чи заміни 
новими. При цьому в будь-якому разі на місце знятого лічильника треба 
встановлювати відремонтований чи новий прилад обліку електроенергії. Тому 
питання щодо включення вартості матеріальних та інших ресурсів до первісної 
вартості лічильників потребує вирішення. 
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Вважаємо, що, при спорудженні нових ліній електропередач чи 
трансформаторних підстанцій вартість ресурсів, які витрачені на створення «місця» 
для встановлення лічильників, потрібно включати до вартості ліній електропередач 
чи трансформаторних підстанцій. Під час ремонтів, реконструкції, модернізації 
існуючих об‘єктів основних засобів вартість витрачених ресурсів потрібно 
відносити до витрат періоду або капіталізувати, якщо від їх здійснення очікується 
отримання додаткових економічних вигід. Отже, лічильники електроенергії є 
специфічним видом активів, які потребують ґрунтовної розробки організації та 
методики ведення їх обліку. 

Висновок.  З метою підвищення якості інформації про використання 
електричної мережі АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» з 
метою надання послуг споживачам, яка генерується в системі бухгалтерського 
обліку, здійснюється відповідне накопичення інформації на рахунках 
бухгалтерського обліку з використанням аналітичних рахунків до субрахунків 103 
«Будинки та споруди» та 104 «Машини та обладнання», які дозволяють забезпечити 
детальну характеристику електричних мереж за різними споживачами послуг АТ 
«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго». Запропонована організація 
ведення обліку встановлення лічильників електроенергії задовольнить потреби АТ 
«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»в обліково-аналітичному 
забезпеченні здійснення операцій із лічильниками електроенергії. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

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

Розглянуто ознаки класифікації витрат на виробництво в бухгалтерському 
обліку. Досліджено характеристику витрат за окремими класифікаційними 
ознаками. Наведено зміст окремих видів витрат.   

Ключові слова: витрати на виробництво, класифікація витрат, 
характеристика витрат, виробнича собівартість, бухгалтерський облік 

 

Постановка проблеми. Обґрунтована класифікація витрат посідає визначне 
місце в управлінні підприємством. Для планування, контролювання, регулювання 
витрат їх класифікація має велике значення та відіграє важливу роль, оскільки дає 
можливість визначити особливості формування й розподілу витрат за певними 
об‘єктами управління. Розподіл витрат на різні види за відповідними 
класифікаційними ознаками спрямований на розв‘язання різноманітних завдань 
управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми класифікації витрат 
розглядалися в працях таких вітчизняних і зарубіжних учених як Ф. Ф. Бутинець, І. 
О. Белебеха, І. Є Давидович, О. І. Грицай, В. М. Панасюк, В. В. Бабіч, С. В. Сагова, 
Л. В. Нападовська, В. Є. Ластовецький, В Ф. Палій, П. П. Новіченко, Я. В. Соколов, 
Ю.С. Цал-Цалко та інші. Однак багато питань оцінки ефективності  
управління витратами та формування системи управління ними залишаються 
дискусійними. 

Мета дослідження є обґрунтування необхідності та розроблення 
багатокритеріальної класифікації витрат відповідно до сучасних умов 
господарювання підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Для ефективної організації обліку та 
правильного визначення собівартості виробництва продукції (робіт, послуг) 
раціонально застосовувати класифікацію витрат за такими ознаками:  

 центрами відповідальності (місцем виникнення витрат); 
 видами продукції, робіт, послуг; 
 відношенням витрат до процесу виробництва; 
 способами віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг); 
 ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат; 
 єдністю складу (однорідністю) витрат; 
 доцільністю витрачання; 
 відношенням до собівартості продукції (робіт, послуг); 
 періодами визнання (часом виникнення); 
 можливістю здійснення контролю за витратами; 
 видами витрат (економічним змістом). 
Далі проаналізуємо зміст витрат за окремими класифікаційними ознаками.  
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Витрати на виробництво за місцем виникнення групують за цехами, 
дільницями, службами та іншими структурними підрозділами підприємства, тобто 
за центрами відповідальності, які виділяють у самостійні об‘єкти обліку. Облік за 
центрами відповідальності дозволяє формувати витрати за організаційною 
структурою підприємств. 

Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво 
підрозділяють на: 

1) основне виробництво – цехи та дільниці, що беруть безпосередню участь 
у виготовленні продукції (робіт, послуг), для випуску якої призначено 
підприємство; 

2) допоміжні виробництва – виробництва, призначені для обслуговування 

основного виробництва; 

3) непромислові виробництва та господарства – структурні підрозділи, які не 
беруть участі у виробництві. 

Розподіл витрат за видами виробництв дозволяє визначити собівартість 
послуг допоміжних виробництв і включити їх до собівартості відповідних видів 
продукції (робіт, послуг) основного виробництва. 

Місця виникнення (цехи, дільниці) є об‘єктами аналітичного обліку витрат 
на виробництво за елементами витрат і статтями калькуляції 

Структурні підрозділи певним чином співпідпорядковані (наприклад, «цех 
— дільниця — бригада»), тому й аналітичний облік за місцями виникнення витрат 
повинен будуватися за ієрархічним принципом. 

Класифікація витрат за видами продукції, робіт, послуг  ґрунтується на 
тому, що всі витрати, які включаються до собівартості окремих видів продукції 
(робіт, послуг), групують за типами (серіями, групами) виробів або за окремими 

виробничими замовленнями. З її допомогою визначають економічну вигідність 
виробництва окремих видів продукції (робіт, послуг). 

Класифікація за відношенням витрат до процесу виробництва виділяє 

основні та накладні витрати.  
Основними є витрати, пов‘язані безпосередньо з технологічними процесами 

виробництва. Накладні ж витрати обумовлені управлінням та обслуговуванням 
виробництва. Наприклад, заробітна плата основних робітників виробництва 
безпосередньо пов‘язана з технологічними процесами виробництва продукції. А ось 
заробітна плата допоміжних робітників та апарату управління цеху пов‘язана тільки 
з обслуговуванням виробництва і його управлінням. Тому першу групу витрат 
відносять до основних, а другу — до накладних. 

Залежно від способу віднесення витрат на собівартість продукції (робіт, 
послуг) витрати бувають прямі і непрямі. 

Прямими є витрати, що пов‘язані з виробництвом окремих видів продукції 
або виконанням конкретних робіт і можуть бути віднесені на їх собівартість 
безпосередньо, без розподілу, за даними первинних документів.  

Непрямими вважають витрати, які пов‘язані з виробництвом декількох видів 
продукції (робіт, послуг) і тому мають бути відповідним чином розподілені за 
допомогою спеціальних методів. Сюди входять загальновиробничі витрати. 

Зазначені витрати спочатку акумулюють на збірно-розподільчому рахунку 
91 «Загальновиробничі витрати», а потім уключають до собівартості конкретних 
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виробів за допомогою спеціальних розрахунків. Вибір бази розподілу 
обумовлюється особливостями організації та технології виробництва і 
встановлюється підприємством самостійно в наказі про облікову політику.  

Класифікація за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат 

виділяє змінні та постійні витрати. Так, змінними є витрати, абсолютна величина 
яких змінюється (зростає або знижується) залежно від зміни обсягу виробництва, як 
наприклад, витрати сировини та матеріалів. При збільшенні обсягів виробництва 
підприємства збільшується потреба в сировині та матеріалах, що використовуються 
у цьому виробництві. А отже, зростають і витрати на них. І навпаки — зменшення 
обсягів виробництва призводить до зменшення витрачання сировини і матеріалів. У 
таку залежність потрапляють також витрати технологічного палива та енергії, 
відрядна заробітна плата праці робітників виробництва, єдиний внесок на 
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), що 
нараховується на неї, тощо. 

Щодо постійних витрат то їх абсолютна величина при змінах обсягу випуску 
продукції (робіт, послуг) істотно не змінюється 

При зростанні виробництва постійні витрати є важливим фактором 
зниження собівартості, оскільки вони залишаються відносно незмінними за 
абсолютною величиною і, відповідно, їх величина зменшується з розрахунку на 

одиницю продукції (робіт, послуг).  
За єдністю складу (однорідністю) витрати поділять на одноелементні та 

комплексні. Одноелементні витрати є однорідними за економічним змістом, тобто 
складаються з одного елемента витрат. До них належать, наприклад, витрати 
сировини та матеріалів, заробітна плата, витрати палива, енергії тощо. У свою 
чергу, комплексні витрати складаються з різних за економічним змістом елементів. 
Прикладом таких витрат є загальновиробничі витрати, до складу яких входять 
заробітна плата цехового персоналу, матеріали, використані на господарські 
потреби цеху, амортизація будівлі цеху тощо. 

За критерієм доцільністю витрачання виділяють ефективні та неефективні 
витрати.  

Ефективні – це продуктивні витрати, передбачені технологією та 
організацією виробництва. На відміну від них, неефективні витрати — це витрати 
непродуктивного характеру, у результаті яких не будуть отримані доходи, оскільки 
не буде вироблено продукт.  

За класифікацією відношення витрат до собівартості продукції (робіт, 
послуг) цією ознакою розрізняють витрати на продукцію та витрати періоду.  

Витрати на продукцію є витратами, що пов‘язані з виробництвом продукції 
(робіт, послуг) та становлять собівартість виробленої продукції (робіт, послуг). 

А ось витрати періоду відношення до виробничої собівартості не мають. 
Вони не включаються до виробничої собівартості і є витратами того періоду, в 
якому були понесені. До них відносять витрати на управління підприємством 
(адміністративні), на збут продукції та інші операційні витрати, а також 
нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та наднормативні виробничі 
витрати. 
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Залежно від часу виникнення і віднесення на собівартість продукції (робіт, 
послуг) витрати поділяють на поточні витрати, витрати майбутніх періодів 

і майбутні витрати. 

Поточні витрати — це витрати на виробництво поточного звітного періоду, 
що мають бути включені до собівартості продукції (робіт, послуг), виготовленої 
протягом цього звітного періоду. 

Витрати майбутніх періодів є витратами, які понесені в поточному звітному 
періоді, але підлягають уключенню до складу собівартості продукції (робіт, 
послуг), що випускатиметься в наступних звітних періодах.  

До майбутніх витрат відносять витрати, які в поточному звітному періоді ще 
не вироблені, але для правильного формування фактичної собівартості продукції 
(робіт, послуг) підлягають уключенню до витрат виробництва за поточний звітний 
період у плановому розмірі.  

За ознакою можливістю здійснення контролю за витратами їх поділяють на 

контрольовані та неконтрольовані. Контрольовані витрати можуть контролюватися 
працівниками підприємства. Витрати, що не піддаються такому контролю, 
вважаються неконтрольованими. 

За економічним змістом витрати групують за економічними елементами (що 

і скільки витрачено на виробництво) і за статтями калькуляції (на що понесені 
витрати). 

Поелементне групування витрат показує, скільки вироблено тих чи інших 
видів витрат (матеріальних, грошових) у цілому по підприємству за певний період 
часу без розподілу їх на окремі види продукції та інші загальновиробничі потреби. 
При цьому не має значення, де вони виникли і на виробництво якого конкретного 
виробу використані. 

Класифікація витрат за статтями калькуляції розкриває цільове призначення 
витрат і їх зв‘язок з технологічним процесом. 

Висновки. Розглянута класифікація забезпечує раціональність організації 
планування, достовірність та повноту обліку, аналізу і калькулювання собівартості, 
підвищує ефективність управління витратами. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
Стаття розкриває особливості організації елементів обліку основних 

засобів. Розкрито особливості основних засобів торгівельних підприємств. 
Розглянуто елементи документування, облікової політики та рахунків обліку 
основних засобів. 

Ключові слова: облік, основні засоби, організація обліку, торгівельне 
підприємство. 
 

Постановка проблеми. Облік основних засобів на будь-якому підприємстві 
знаходиться на одному з головних місць, що визначають розмір та напрямки 
діяльності підприємства. Наявність основних засобів та їх структура визначають 
стратегічні можливості діяльності підприємства. Раціональність та ефективність їх 
використання впливають на фінансові результати підприємства, та його здатність 
забезпечувати блага суспільства. Організація обліку та безпосередньо обліковий 
процес основних засобів має забезпечити ефективність використання і збереження 
основних засобів підприємства. Сам організація процесу обліку основних засобів 

підприємства має забезпечити обґрунтовану відповідь на питання, пов‗язані з 
надходженням, експлуатацією, збереженням і вибуттям основних засобів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку основних 
засобів розглядалось багатьма українськими науковцями. Значний внесок у 
розробку теоретичних та практичних аспектів аналізу основних засобів, зробили 
такі дослідники: С.М. Винник, Т.М. Власюк, О.В. Бондар, І.М. Гноєва, І.П. Міщук, 
К.В.Новосядлова, Н.В.Печенюк, Н.В. Потриваєва, П.В. Тележенко, О.М. Чебанюк, 
Я.Г. Чернишенко, І.І. Юзюк та інші. Однак, слід відмітити, що окремі питання щодо 

організації обліку основних засобів торгівельних підприємств потребують 
подальших досліджень. 

Метою статті є дослідити основних питань організації обліку основних 
засобів підприємства торгівлі. 

Викладення основного матеріалу. Забезпечення основними засобами 

потребує кожен із наступних видів діяльності торговельних підприємств: 

закупівельна, виробнича, товарних запасів, складська, збутова, інформаційна, 
транспортна та ін.. Кожен із зазначених видів діяльності торгівельних підприємств 
потребує матеріального інструментарію реалізації, в якості якого виступають 
різноманітні основні засоби, якими володіє або залучає на засадах оренди 
підприємство торгівлі. [1, с. 17].  

Проведені дослідження [1, 2] сутності поняття «основні засоби» дозволили 
встановити, що основними критеріями визнання основних засобів торгівельного 
підприємства є: 

– матеріальність (в торгівлі це найменш ліквідні матеріальні активи); 
– строк корисного використання (більше року або операційного циклу, якщо 

він більше року); 
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– призначення (утримуються з метою використання їх в процесі постачання 

товарів, обслуговування сподживачів або для здійснення адміністративних чи 
соціально-культурних функцій); 

– амортизаційність (здатність об‘єкту в процесі експлуатації поступово 
переносити свою вартість на результат діяльності підприємства) тощо. 

Організація обліку основних засобів повинна бути цілісною, єдиною 
системою взаємопов‘язаних, взаємоузгоджених способів і методів обліку, які 
охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації. 

Облікові дані стосовно основних засобів фоpмуються за допомогою таких 
eлeмeнтів мeтоду бухгалтерського обліку: докумeнтування; інвeнтаpизація; 
оцінювання; калькулювання; pахунки; подвійний запис; бухгалтepський баланс; - 

фінансова звітність. Розглянемо деякі із них. 
Всі операції, пов‘язані з наявністю та рухом основних засобів потребують 

належного документального оформлення, оскільки саме бухгалтерський облік 
забезпечує оперативними, повними та достовірними даними всіх суб‘єктів 
управління. 

Основні діючі первинні документи, що засвідчують факт надходження 
основних засобів на підприємство, а також відображають інформацію про їх 
наявність та внутрішнє переміщення є такими: акт приймання-передачі (внутріш- 

нього переміщення) основних засобів; акт приймання-здачі відремонтованих, 
реконструйованих та модернізованих об‘єктів; інвентарна картка обліку основних 
засобів; картка обліку руху основних засобів інвентарний список основних засобів 
та ін.. 

Основними даними, що дають змогу відобразити в обліку інформацію, щодо 
введення основних засобів в експлуатацію є їх первісна вартість, формування якої 
залежить, в першу чергу від джерела (шляху) отримання об‘єктів. Важливість такої 
інформації спричинена тим, що на практиці, знаючи шлях надходженняможна 
достовірно відобразити складові первісної вартості об‘єкта в системі рахунків 
бухгалтерського обліку.  

Рух основних засобів на підприємстві починається з відображення в обліку 
етапу їх надходження та введення в експлуатацію. На даному етапі виникає 
облікова інформація яка включає в себе складові у вигляді даних, які мають 
безпосередній вплив на методику обліку основних засобів [4, с. 136]. 

До таких складових можна віднести: найменування об‘єкту, його 
інвентарний номер, що дає змогу ідентифікувати основний засіб, та виділити його 
серед інших; дату введення в експлуатацію, метод амортизації, термін корисного 
використання, первісну та ліквідаційну вартість, що дає можливість відобразити, 
згрупувати та використовувати інформацію при нарахуванні амортизації; 
результати огляду об‘єкта, що дає змогу прийняти рішення про його введення в 
експлуатацію, або ж протилежне; місце знаходження (експлуатації), матеріально 
відповідальна особа; рахунок обліку витрат, який відображає на функціональне 
призначення об‘єкта та показує дебет рахунка, на якому обліковуються витрати, що 
пов‘язані з експлуатацією основних засобів. 

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

визначення термінів корисного використання об‘єктів; зміна первісної вартості 
об‘єкта основних засобів; встановлення ліквідаційної вартості об‘єктів; вибір 
методу нарахування амортизації; перегляд методу амортизації та терміну 
експлуатації; визнання витрат, пов‘язаних з підтриманням об‘єкта в робочому стані; 
зменшення корисності [3, с. 230]. 

Після надходження основних засобів на підприємство та їх первісної оцінки 
слід визначити зміст елементів необхідних для їх подальшого продуктивного та 
економічно доцільного функціонування, а також самовідтворення на підприємстві. 
Одним, з таких, під час формування облікової політики є першочергове достовірне 
визначення терміну їх корисного використання. Зрозуміло, що кожне підприємство 
встановлю строк експлуатації для об‘єктів основних засобів виходячи з власних 
міркувань, або ж такий, що співпадає з нормативним терміном служби цих об‘єктів, 
або ж залучає фахівців, для встановлення строку (тут має місце суб‘єктивність 
оцінки). 

Ще одним невід‘ємним елементом облікової політики є переоцінка основних 
засобів. Згідно з П (С)БО 7 «Основні засоби» переоцінка проводиться в тому 
випадку, коли залишкова вартість об‘єкту основних засобів суттєво відрізняється 
від його справедливої вартості на дату балансу. Суттєвими вважається набір 
характеристик облікової інформації, що визначають її здатність впливати на 
рішення користувачів фінансової звітності. Таким чином, за хибної оцінки 
основних засобів керівництво підприємства може створити недоцільний подальший 
план розвитку, і у зв‘язку з чим отримати не передбачувані збитки. 

В основі побудови (фоpмату) pахунку покладeна ідeя pозподільного 
відобpажeння двох можливих змін, що відбуваються в об'єктах бухгалтepського 
обліку: збільшeння та змeншeння їх вeличини (наявності, pозміpу). Тому кожeн із 
pахунків бухгалтepського обліку – цe двостоpоння таблиця для відокpeмлeного 
відобpажeння збільшeння та змeншeння, що відбувається в об‘єкті бухгалтepського 
обліку, інфоpмацію пpо наявність та зміни якого фіксує згадуваний pахунок. 
Тpадиційно лівій стоpоні таблиці, що є фоpматом pахунку, пpисвоєна назва 
―Дeбeт‖, а пpавій – ―Кpeдит‖. 

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, 
інших необоротних активів, їх зносу передбачені рахунки: 10 «Основні засоби»; 11 
«Інші необоротні матеріальні активи»; 13 «Знос необоротних активів»; 18 «Інші 
необоротні активи». До рахунку 10 застосовують такі субрахунки: 100 
«Інвестиційна нерухомість», 101 «Земельні ділянки», 102 «Капітальні витрати на 
поліпшення земель», 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 
«Транспортні засоби», 106 «Інструменти, прилади та інвентар», 107 «Тварини», 108 
«Багаторічні насадження», 109 «Інші основні засоби». Витрати, пов‘язані з 
поліпшенням об‘єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), 
які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від 
його використання, будуть відображатися на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». 
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Кожнe підпpиємство, установа щонаймeншe pаз на pік пepeд складанням 
фінансової звітності повинно пpовeсти інвeнтаpизацію власних основних засобів. 
Пунктом 1 ст. 10 Закону пpо бухоблік встановлeно, що підпpиємства зобов'язані 
пpоводити інвeнтаpизацію активів і зобов'язань для пepeвіpки їх наявності, стану і 
оцінки. Інвeнтаpизація дає змогу забeзпeчити достовіpність даних бухобліку та 
фінансової звітності.  

Завepшальним eтапом пpоцeсу докумeнтування обліку основних засобів 
підпpиємства є їх узагальнeння у звітності. Інформацію про основні засоби можна 
отримати із балансу, звіту про рух грошових коштів, приміток до фінансової 
звітності 

Висновки. Облік основних засобів дуже складний та багатогранний процес, 
який має включати в себе збір та ефективне цільове використання повних та 
достовірних даних щодо них. Формування облікової політики в частині основних 
засобів має важливе значення в організації формування показників ефективної 
системи інформаційного забезпечення управління підприємством, а тому її 
елементи повинні обиратись чітко, якісно й обдумано. Адже вдалий та 
обґрунтований вибір складових облікової політики підвищить рівень достовірності 
та корисності обліково-економічної інформації, надасть можливість більш 
ефективно здійснювати підприємству його фінансово-господарську діяльність. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ  
 

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

Розглянуто основні наукові дослідження українських вчених щодо сутності 
доходів бюджетних установ. Узагальнено методичні прийоми контролю доходів. 
Визначено об’єкти, суб’єкти та джерела інформації для проведення контролю 
доходів бюджетної установи. 

Ключові слова: доходи, бюджетні установи, внутрішній контроль, 
методичні прийоми контролю, облікова інформація. 

 

Постановка проблеми. Ефективне функціонування економіки країни 
неможливе без раціонального використання державних коштів, тому все більшої 
актуальності набувають питання. оцінки діяльності організацій і установ, які 
фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Діяльність бюджетних установ є 
неприбутковою. Основною для них є діяльність з надання просвітницьких, 
культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного 
споживання, послуг зі створення системи соціального самозабезпечення громадян 
та здійснення інших цілей, передбачених статутними документами. 

Успішність виконання загальнодержавних програм та завдань прямо 
залежить від якості системи управління бюджетною сферою загалом і механізму 
контролю щодо доходів бюджетної установи зокрема. Особливості функціонування 
установ бюджетної сфери зумовлюють необхідність дослідження нових 
методологічних та організаційних підходів до організації контролю доходів, 
оскільки специфіка їх діяльності висуває особливі вимоги до формування 
інформації, необхідної для облікових та контрольних цілей. 

Метою дослідження є дослідження питання організації системи контролю 
доходів в бюджетних установах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню внутрішнього 
контролю доходів бюджетних установ присвячені наукові праці О.М. Бунди, Н.С. 
Вітвицької, Р.Т. Джоги, О.О. Дорошенко, І.К. Дрозд, М.Д. Корінька, С.О. 
Левицької, В.О. Шевчука у яких здійснено науковий пошук із розв‘язання низки 
завдань з удосконалення контролю доходів в бюджетних установах. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Організація внутрішнього 
контролю в бюджетних установах, в сучасних умовах господарювання, є 
інструментом управління, що дає змогу керівництву установи перевірити стан 
виконання поставлених перед нею завдань. Водночас, необхідно відмітити, що 
метою цього процесу є забезпечення достатньої впевненості керівництва у 
досягненні належного рівня економії, ефективності і результативності відповідно до 
завдань установи; достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності; 
у виконанні встановлених законодавством та керівництвом норм і правил. 

Згідно з Бюджетним кодексом України, внутрішній контроль у бюджетному 
процесі – це комплекс заходів, що вживаються керівником для забезпечення 
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дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, 
досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог 
щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ [1].  

С. О. Левицька наводить таке визначення доходів – отримані з державного 
та місцевого бюджетів та генеровані бюджетними організаціями асигнування [2].  
В. І. Лемішовський стверджує, що діяльність цих установ фінансується за рахунок 
коштів державного та/або місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно [3].  
С. В. Свірко зазначає, що доходи бюджетних установ – це надходження грошових 
коштів, отримуваних установами за рахунок державних коштів для виконання 
кошторису доходів і видатків [4]. 

В залежності від джерел одержання доходів визначають наступні об‘єкти 
контролю (рис. 1). 

 
Рис. 1. Об’єкти  доходів бюджетної установи 

Джерело: власна розробка 

 

Джерела для проведення контролю доходів в бюджетних установах 
представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Джерела для проведення контролю доходів в бюджетних установах 

Джерело: власна розробка 

 

Суб‘єктами контролю щодо доходів є керівник та бухгалтерська служба 
бюджетної установи. Метою контролю доходів в бюджетних установах є перевірка 

доходи спеціального фонду; 

доходи загального фонду; 

Об‘єкти  доходів бюджетної установи 

результати діяльності бюджетної установи; 

первинна документація з обліку доходів бюджетної установи; 

нормативно-правові акти, що регулюють діяльність бюджетної 
установи; 

Джерела для проведення контролю доходів в бюджетних установах 

реєстри синтетичного і аналітичного обліку доходів загального фонду; 

реєстри синтетичного і аналітичного обліку доходів спеціального 
фонду; 
  
 звітність бюджетної установи 
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повноти, правильності, правдивості та своєчасності інформації про формування 
доходів бюджетної установи. Основним завданням контролю та ревізії доходів в 
бюджетних установах є перевірка достовірності даних обліку, виявлення факторів, 
які впливають на їх формування, що залежать або не залежать від організації роботи 
установи. 

В процесі проведеного дослідження визначено, що перевірка доходів 
бюджетної установи також потребує застосування відповідних методичних 
прийомів контролю, які узагальнено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Методичні прийоми контролю доходів бюджетної установи 

Джерело: власна розробка 

 

Отже, в процесі проведеного визначено, що система контролю доходів 
бюджетної установи включає в себе: систематизоване групування, виявлених під 
час ревізії, недоліків і порушень щодо обліку доходів установи; складання 
часткового і проміжного актів контролю доходів установи; відображення 
результатів контролю і ревізії доходів у відповідному акті ревізії фінансово-

господарської діяльності установи. 
Отже, система внутрішнього контролю доходів бюджетної установи 

передбачає необхідність:  
1) оцінювати систему управління доходами бюджетної установи; 
2) перевіряти правильність ведення бухгалтерського обліку доходів та 

достовірність їх відображення у фінансової й бюджетній звітності; 
3) проводити аналіз складу та структури доходів бюджетної установи; 
4) запобігати порушенням бюджетного законодавства та забезпечення 

інтересів держави у процесі управління бюджетними установами; 
5) підвищувати ефективність контрольних процедур щодо доходів для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Отже, розробка ефективної системи управління доходами дозволить 

бюджетній установі значно покращити свій стан. Водночас, аби вірно проводити 
контроль доходів, необхідно вивчити їх структуру, яка передбачає групування їх 
відповідно до чинного законодавства.  

В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що для 
ефективного функціонування системи внутрішнього контролю доходів бюджетної 
установи в сучасних ринкових умовах господарювання доцільним є створення 

Узагальнення результатів 
діяльності установи, визначення 

суми доходів та видатків 

Розробка системи проведення 
розрахунків сум отриманих 

установою доходів 

Методичні прийоми контролю доходів бюджетної установи 

Проведення економічного аналізу зіставлення суми доходів і видатків 
бюджетної установи 
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окремого контрольного відділу або покладення виконання контрольних функцій на 
кваліфікованих працівників адміністративного персоналу, що дозволить 
керівництву ефективно здійснювати постійний моніторинг діяльності структурних 
відділів, а також контролювати економічну доцільність здійснення господарських 
операцій щодо формування доходів бюджетної установи, а також ефективність 
використання ресурсів, які є у його розпорядженні. 

Висновки. Отже, доходи є одним із основних об‘єктів бухгалтерського 
обліку бюджетних установ, що характеризує результат виконання кошторису 
доходів та видатків. Тому, підвищення ефективної діяльності бюджетних установ у 
більшості випадків залежить від обґрунтованості, своєчасності і доцільності 
прийнятих рішень. Водночас, необхідно відмітити, що це може бути досягнутим в 
процесі проведення контролю за  діяльністю бюджетної установи. Проте, необхідно 
відмітити, що тільки правильно та своєчасно організована робота щодо формування 
системи контролю доходів бюджетної установи здатна забезпечити її дієвість і 
ефективність, обґрунтовано можуть вплинути на загальний хід процесу діяльності 
бюджетної установи. 
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ОБЛІК НАРАХУВАННЯ НА ДОХОДИ ПРАЦІВНИКІВ ТА УТРИМАННЯ 
З НИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ  

 

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

Розглянуто облік нарахувань на доходи працівників та утримань з них 
обов’язкових платежів. Досліджено систему рахунків і субрахунків для 
відображення господарських операцій з обліку нарахувань на доходи працівників та 
утримань з них обов’язкових платежів. Наведено кореспонденцію бухгалтерських 
рахунків щодо окремих господарських операцій з нарахувань на доходи працівників 
та здійснених з них утримань  

Ключові слова: облік, доходи працівників, нарахування на доходи 
працівників, утримання з доходів працівників, обов’язкові платежі 

 

Постановка проблеми. Заробітна плата була, є і ще тривалий час буде 
індикатором економічного господарювання, рівня життя суспільства, розвитком 
вдосконалення людської особистості, вираженням наявних умов відтворення 
робочої сили. 

В умовах економічної трансформації заробітна плата повинна 
використовуватися як найважливіший засіб для стимулювання до зростання 
продуктивності праці, прискорення науково-технічного прогресу, поліпшення 
якості і конкурентоспроможності продукції, підвищення ефективності виробництва 
тощо. Доходи працівників підприємства є базою для формування ЄСВ та 
військового збору та джерелом сплати податку з доходів фізичних осіб та інших 
утримань із заробітної плати. Отже, дослідження обліково-аналітичного характеру, 
які б висвітлювали теоретично-методичні підходи до формування нарахувань і 
утримань із заробітної плати на підприємствах України, є актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями цієї проблеми 
займалися вчені-економісти: питаннями оплати праці займалися зарубіжні та 
вітчизняні вчені: Бутинець Ф., Давидова К., Маляревський Ю.Д., Пасенко Н., 
Пилипенко А. А., Соломченко Д., Тютюнник П. С., Чабанова Н., Чупир В., Чупир 
Т., Г. Беккер та інші. Проте, відбувається ряд змін у законодавчо-нормативних 
документах, а саме щодо нарахувань на доходи працівників підприємства і 
утримань із заробітної плати, що вимагає подальшого дослідження практичних 
підходів до обліку обов‘язкових платежів пов‘язаних з фондом оплати праці 
працівників підприємства. 

Метою дослідження є розкриття обліку нарахувань на доходи працівників 
та утримань з них обов‘язкових платежів. 

Виклад основного матеріалу. Для відображення в бухгалтерському обліку 
сум нарахувань та обов‘язкових утримань, пов‘язаних з виплатою зарплати, 
використовують: 

— субрахунок  661 «Розрахунки за заробітною платою» за дебетом якого 
здійснюється утримання із доходів працівників нарахованих як основна заробітна 
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плата; додаткова заробітна плата; премії та інші виплати, що входять до фонду 
оплати праці; 

— субрахунок  663 «Розрахунки за іншими виплатами» за дебетом якого  
здійснюється утримання із доходів працівників за виплатами, що не належать до 
фонду оплати праці; 

— субрахунок 641 «Розрахунки за податками». Цей субрахунок 
застосовують для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з 
бюджетом за податком на доходи фізичних осіб. За кредитом цього субрахунку 
відображаються утримання податку на доходи фізичних осіб з суми нарахованого 
оподатковуваного доходу (Дт 661 — Кт 641), за дебетом — його сплата 
(перерахування) до бюджету (Дт 641 — Кт 311); 

— субрахунок 642 «Розрахунки за обов‘язковими платежами». Цей 
субрахунок слугує для відображення суми утриманого із заробітної плати 
військового збору. За кредитом цього субрахунку відображається утримання 
військового збору з суми нарахованого оподатковуваного доходу (Дт 661 — Кт 
642), за дебетом — його сплата (перерахування) до бюджету (Дт 642 — Кт 311); 

— субрахунок 651 «За розрахунками із загальнообов‘язкового державного 
соціального страхування». Цей субрахунок використовують для обліку розрахунків 
за ЄСВ. За кредитом субрахунку 651 відображається нарахування ЄСВ, а за дебетом 
— його сплата (перерахування). Аналітичний облік на цьому субрахунку слід вести 
за кожною ставкою ЄСВ (у загальному випадку — 22 %). 

Підприємства, які застосовують рахунки класу 8, суми ЄСВ, нарахованого 
на зарплату працівників, спочатку групують на окремому субрахунку 821 
«Відрахування на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» (Дт 821 — 

Кт 651). Сформовані ЄСВ-витрати, як і суми нарахованої зарплати списуються 
залежно від функціональних обов‘язків працівників за допомогою запису: Дт 23, 24, 
91, 92, 93, 94 — Кт 821. 

У свою чергу, суб‘єкти господарювання, які використовують тільки рахунки 
класу 9, суми нарахованого ЄСВ відображають проводкою: Дт 15, 23, 24, 91, 92, 93, 
94 — Кт 651; 

— субраxунок 471 «Забезпечення виплат відпусток» де вeдеться облік руху 
та залишків кoштів на оплату чергових відпусток пpацівникам. Сума забезпечення 
визначається щомісячнo як добуток фактично нарахованooї заробітної плати 
працівникам тa відсотку, обчисленого як відношення річнoї планової суми нa 
оплату відпусток до загального плaнового фонду оплати праці. На субрахунку 471 
також узагальнюється інформація прo забезпечення обов‘язкових відрахувань 
(збoрів) від забезпечення виплат відпусток нa відрахування нa загальнообов‘язкове 
державне соціальне страхування; 

— субрахунок 372 «Розрахунки з пiдзвітними особами» за кредитом якого 
відображається повернення раніше виданих сум під звіт; 

— субрахунок 375 «Розрахунки за відшкодуванням зaвданих збитків»  за 
кредитом якого відображається відшкодування підприємству завданих збитків y 
результаті нестач і втрат вiд псування цінностей, нестач тa розкрадання грошових 
коштів, якщo винуватця виявлено; 

— субрахунок 377  «Розрахунки з іншими дeбіторами»  за кредитом якого 
відображається погашення одержаних позик працівниками  підприємства; 
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— субрахунок 685 «Розраxунки з іншими кредиторами» за кредитом якого 
відображається погашення аліментів, внесків до профспілкових організацій та 
інших платежів із заробітної плати працівників; 

— субрахунки рахунку 70 «Доходи від реалізації» за кредитом яких 
відображається формування доходів підприємства за рахунок здійснених платежів 
працівниками за реалізовані активи. 

Кореспонденція рахунків щодо нарахування на доходи працівників та 
утримання з них обов‘язкових платежів наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Кореспонденція рахунків щодо нарахування на доходи працівників та 
утримання з них обов’язкових платежів 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 
грн. дебет кредит 

1 2 3 4 5 

1 Нараховано заробітну плату працівникам на 
роботах з капітальними інвестиціями  

15 661 20000 

2 Нараховано оплату праці працівникам 
зайнятим в операційній діяльності 

   

2.1  при застосуванні рахунків класу 8 
«Витрати діяльності»: 

   

- нарахована оплата праці 81 661 200000 

- віднесено нараховану оплату праці на 
об‘єкти діяльності 

23, 91, 92, 

93, 94 

81 200000 

2.2  без застосування рахунків класу 8 
«Витрати діяльності»:  

   

- нарахована оплата праці 23, 91, 92, 

93, 94 

661 200000 

Разом нараховано оплату праці (20000 + 200000)   220000 

3. Нараховано ЄСВ на:    

 заробітну плату працівників зайнятих на 
роботах з капітальними інвестиціями (20000 * 
22 : 100) 

15 651 4400 

 оплату праці працівників зайнятих в 
операційній діяльності: 

   

- при застосуванні рахунків класу 8 «Витрати 
діяльності» (200000 * 22 : 100) 

82 651 44000 

23, 91, 92, 

93, 94 

82 44000 

- без застосування рахунків класу 8 «Витрати 
діяльності» (200000 * 22 : 100) 

23, 91, 92, 

93, 94 

651 44000 

Разом нараховано ЄСВ (4400+44000)   48400 

4 Нараховано резерв відпусток на:    

 1) заробітну плату працівникам на роботах з     
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 

 капітальними інвестиціями (20000 * 15 : 100) 15 47 3000 

 2) оплату праці працівникам зайнятим в 
операційній діяльності: 

   

  при застосуванні рахунків класу 8 «Витрати 
діяльності»: 

   

 - нараховано резерв відпусток (200000 * 15 : 
100) 

814 47 30000 

 - віднесено резерв відпусток на об‘єкти 
діяльності 

23, 91, 92, 

93, 94 

814 30000 

  без застосування рахунків класу 8 «Витрати 
діяльності»:  

   

 - нараховано резерв відпусток (200000 * 15 : 
100) 

23, 91, 92, 

93, 94 

47 30000 

Разом нараховано резерв відпусток (3000 + 30000)   33000 

5 Утримано із доходів працівників (відповідно до 
розрахунків): 

   

1) податок на доходи фізичних осіб 661 641 39600 

2) військовий збір  661 642 3300 

3) внески до профспілкових організацій 661 685 2000 

4) неповернуті раніше видані суми під звіт 661 372 500 

5) аліменти 661 685 5000 

6) відшкодування матеріальної шкоди 661 375 1000 

7) за реалізовані матеріальні цінності  661 70 3000 

8) одержані позики  661 377 10000 

 

Висновки. Питання обліку нарахувань на доходи працівників та утримань з 
них обов‘язкових платежів є актуальними, оскільки вони є базою для розрахунку 
обов‘язкових платежів і джерелом погашення різних утримань з працівників.  
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ТАРИФІКАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ 

 

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

У статті проведено дослідження теоретичних та практичних положень 
тарифікації праці на підприємствах лісової галузі. Проведено аналіз коефіцієнтів 

співвідношень місячних тарифних ставок робітників ДП «Бердичівське лісове 
господарство». Визначено алгоритм побудови тарифної сітки. Проаналізовано 
вплив деяких факторів до норм виробітку. 

Ключові слова: форми і системи оплати праці, тарифікації праці, єдина 
тарифна сітка, тарифні коефіцієнти, тарифні розряди.  

 

Постановка проблеми. Організація заробітної плати та її обліку повинна 
забезпечити оперативний контроль за кількістю і якістю праці, за використанням 
засобів, що включаються до фонду заробітної плати і виплат соціального характеру. 
Законодавство України, стосовно обліку розрахунків по оплаті праці та його 
організації, встановлює мінімальну заробітну плату працівників, які перебувають у 
трудових відносинах з підприємствами та організаціями різних форм власності та 
господарювання як соціальну гарантію від держави. Іншим елементом гарантованої 
винагороди за свою працю для працівників є єдина тарифна сітка розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ окремих галузей виробничої сфери. 
Саме тому важливого наукового значення набуває дослідження теоретичних та 
практичних положень тарифікації праці на підприємствах лісової галузі. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. В останні роки вивченню 
проблем організації обліку оплати праці на лісогосподарських підприємствах 

України присвятили свої наукові праці такі вчені, як Л.В. Васюренко, Т.І. Вовчук, 
С.С. Дикий, В.Ю. Ільїн, Н.М. Кисіль, С.О. Левицька, Д.О. Новокрещенова, 
М.Ю. Чік, Є.А. Фещенко, О.В. Юрченко та інші. Існуючі наукові публікації містять 
вагомі наукові результати, однак ряд питань потребує подальшого вирішення. 
Особливості ведення лісового господарства зумовлюють необхідність з‘ясування 
змісту, призначення і порядку тарифікації праці робітників лісогосподарських 

підприємств. 

Метою статті є дослідження практичних положень тарифікації праці 
робітників на прикладі підприємства лісової галузі. 

Викладення основного матеріалу. Питання організації розрахунків з 
оплати праці на підприємстві є основою соціально-трудових відносин найманих 

працівників, роботодавців і держави, що впливають на ефективність управління 
трудовими ресурсами в цілому [1, с. 485].  

Елементом гарантованої винагороди за свою працю для працівників 
лісогосподарської сфери є єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці. 

Тарифна система є основою організації оплати праці, яка враховує: тарифні 
сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні 
характеристики (довідники), згідно з ч. 1 ст. 96 КЗпП. Застосування тарифної сітки 
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ставить розмір тарифної ставки робітника в пряму залежність від його кваліфікації. 
Усі заходи з реформування системи оплати праці спрямовані на вдосконалення 
механізмів державного й колективно-договірного регулювання заробітної плати, 
визначення шляхів і механізмів її реального зростання, посилення захисту прав 

працівника на її своєчасне одержання. У зв‘язку із цим, на державному рівні, у 
кожній галузі й на окремих підприємствах виникає необхідність у виробленні 
власної політики заробітної плати.  

Тарифна сітка служить гарантом отримання відповідного розміру заробітної 
плати та інструментом для визначення посадового окладу працівнику згідно 
кваліфікацій них умов, визначених окремими нормативними документами та має 
вигляд таблиці, де кожному тарифному розряду відповідає тарифний коефіцієнт. 
Алгоритм побудови єдиної тарифної сітки складається з визначення посадового 
окладу по кожному тарифному розряду шляхом множення прожиткового мінімуму, 
затвердженого законодавчим актом для працездатного населення на відповідний 
термін і становить посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду, та 
відповідного тарифного коефіцієнта. Але, якщо прожитковий мінімум менше 

встановленого законодавством рівня мінімальної заробітної плати, посадовий оклад 
працівника 1 тарифного розряду встановлюється не менше прожиткового мінімуму 

працездатної людини, встановленого законодавством [2, c. 825]. 

Проаналізуємо тарифікацію оплати праці в ДП «Бердичівський лісгосп». На 
даному підприємстві оплата праці працівників здійснюється згідно з чинним 

законодавством, Галузевою угодою та Колективним договором. Оплата праці 
проводиться в ДП «Бердичівський лісгосп» за формами і системами згідно табл. 1. 

Таблиця 1.  
Перелік виробництв (дільниць, бригад) за формами і системами оплати праці 
№ 

п.п. 
Найменування виробництв 

(дільниць, бригад) 
Встановлена форма та система 

оплати праці 
1 Всі дільниці та цехи Відрядна (при неможливості 

нормування – почасова) 
 

Міжрозрядні тарифні коефіцієнти (табл. 2) та коефіцієнти співвідношень 
місячних тарифних ставок, посадових окладів (окладів) (табл. 3) робітників ДП 
«Бердичівський лісгосп» до місячної тарифної ставки робітника 1 розряду на кінно-

ручних лісогосподарських роботах установлено на рівні визначених Галузевою 
угодою (табл. 4). 

Таблиця 2.  

Міжрозрядні тарифні коефіцієнти для встановлення тарифних ставок 

робітникам 

Розряди I II III IV V VI 

Коефіцієнти 1,00 1,08 1,20 1,35 1,54 1,80 
 

Для нормування праці робітників ДП «Бердичівський лісгосп» 

застосовуються галузеві, міжгалузеві норми і нормативи з праці, а також розроблені 
у встановленому порядку самим підприємством, які не можуть бути нижчими, ніж 
встановлені галузевою угодою. Якщо на виконання робіт впливають декілька 
факторів, то до норм виробітку слід застосовувати відповідно поправочні 
коефіцієнти одночасно; робота у важких умовах – літній період при температурі 
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повітря +23ºс і вище, в зимовий період – температура повітря – 5 ºс, сніговий 
покрив понад 50 см, мокрі і топкі ґрунти. 

 

Таблиця 3.  

Коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників до місячної 
тарифної ставки робітника І розряду на кінно-ручних лісогосподарських 

роботах 

№ 

п.п. Найменування виробництв та робіт 

Коефіцієнти 

визначені 
Галузевою 

угодою 

установле- 

ні колдо-

говором 

1. Лісосічні роботи (заготівля деревини), підсочка лісу, 
заготівля деревної зелені, осмолу тракторами, 
ремонт та техобслуговування машин і устаткування 
безпосередньо на лісосіках та верхніх складах 

1,31 1,31 

2. Нижньоскладські роботи: розвантаження, 
обрубування (обрізування) сучків, розкряжування 
хлистів, корування, сортування, штабелювання, 
навантаження її на автотранспорт, розколювання 
дров, виробництво технологічної тріски 

1,20 1,20 

3. Інші лісозаготівельні роботи 1,05 1,05 

4. Лісогосподарські роботи (крім рубок пов‘язаних з 
веденням лісового господарства) 
а) для трактористів-машиністів сільськогопо-

дарського (лісогосподарського) виробництва  
б) для робітників лісокультурних 
(лісогосподарських) робіт / ручні та кінно-ручні 
роботи 

 

 

 

1,31 

 

 

1,0 

 

 

 

1,31 

 

 

1,0 

5. Деревообробна промисловість 1,05 1,05 

6. Ремонт устаткування 1,09 1,09 

7. Будівельні та ремонтно-будівельні роботи 1,20 1,20 
 

Таблиця 4.  

Тарифні ставки робітникам ДП «Бердичівський лісгосп» на восьмигодинний 
робочий день, (в грн. і коп.)  

Найменування 
виробництв та робіт* 

Розряди 

I II III IV V VI 

1. 78,02 84,26 93,62 105,33 120,15 140,44 

2. 71,47 77,19 85,76 96,48 110,06 128,65 

3. 62,54 67,54 75,05 84,43 96,31 112,57 

4.а 78,02 84,26 93,62 105,33 120,15 140,44 

4.б 59,56 64,32 71,47 80,41 91,72 107,20 

5. 62,54 67,54 75,05 84,43 96,31 112,57 

6. 64,92 70,11 77,90 87,64 99,98 116,86 

7. 71,47 77,19 85,76 96,48 110,06 128,65 

* Найменування виробництв та робіт відповідають таблиці 3. 
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Базова місячна тарифна ставка робітника І розряду в ДП «Бердичівський 
лісгосп» установлено у розмірі 1852,40 грн. з 01.05.2017 року. 

Вважаємо, що розглянута єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці робітників ДП «Бердичівський лісгосп», забезпечує високий рівень 
відмінності між тарифними коефіцієнтами, відповідно і між посадовим окладами 
(тарифними ставками). Внаслідок того, що різниця між заробітною платою 
працівників з різною кваліфікацією та категорією є суттєвою, що відповідає 
відмінностям, які несуть в своєму змісті посади відповідних кваліфікацій. Різниця 

між тарифними коефіцієнтами тарифної сітки складає від 8 до 26 відсотків, що в 
грошовому еквіваленті може виступати матеріальним стимулом для прагнення 
працівника ДП «Бердичівський лісгосп» досягати більших професійних етапів.  

Єдина тарифна сітка, розроблена для ДП «Бердичівський лісгосп» з 
належним обґрунтуванням, повинна бути затверджена керівництвом та зафіксована 
в окремому пункті наказу про облікову політику та в положенні про організацію 
бухгалтерського обліку на підприємстві, а також відображена в колективному 
договорі. Такий механізм з організації розрахунків по оплаті праці буде ланкою для 
удосконалення трудових відносин у ДП «Бердичівський лісгосп». 

Висновок. Отже, невиправдане зближення трудових винагород фахівців та 
некваліфікованих працівників може призвести до низької зацікавленості до 

підвищенні кваліфікації і, взагалі, до зменшення рівня продуктивності праці. 
Власна політика заробітної плати ДП «Бердичівський лісгосп» враховує 

інтереси різних груп робітників, відтворює стимулюючу функцію оплати праці, 
передбачає ефективну систему винагороди за працю, розроблені механізми з 
підтримання доходів працівників підприємства на рівні, що забезпечує робітникам 

гідне життя. 
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СТИМУЛЮЮЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ 

 

(Представлено проф. Суліменко Л.А) 
 

У статті розглядаються особливості цінової і тарифної політики в 
енергетиці. Розкрито значення впровадження стимулюючого регулювання 
тарифоутворення в електроенергетиці. Розглянуто групування витрат на 
операційні, контрольовані та неконтрольовані Проведено аналіз витрат на 
передачу і постачання електроенергії. 

Ключові слова: електропередавальні компанії,, тарифи, стимулююче 
регулювання, контрольовані витрати, неконтрольовані витрати, інвестиції, 
активи, цільовий показник якості. 

 

Постановка проблеми. Економіко-політична ситуація в нашій державі за 
останні роки свідчить, що тарифи на електроенергію  встановлюються, виходячи 
лише з політики уряду. Як результат, вони покривають лише певний відсоток 
економічно обґрунтованої ціни, що не відшкодовує витрати  не лише на 
транспортування енергії від генеруючих потужностей до споживачів, але й вартість 
її виробництва. На виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами та зобов‘язань, передбачених Договором про заснування Європейського 
Співтовариства в частині впровадження Директиви 2009/72/ЄС [2] необхідно вжити 
заходів щодо запровадження принципів стимулювання при реалізації тарифної 
політики. Відповідно, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України 
(коаліційною угодою) та стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» передбачено 
вдосконалення існуючої нормативної бази тарифної політики в енергетиці, зокрема 
перехід до стимулюючого тарифоутворення у сфері передачі та постачання 
електричної енергії.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання діяльності 
енергопостачальних компаній розглядали такі економісти, як О. Б. Антоненко, М. 
Й. Бурбело, О. О. Бірюков, В. Г. Дерзкий, Г. П. Домбровська, В. М. Кальченко, І. 
Г.Карандакова, Н. С. Косар, Ю. А. Левицький, Л. М. Мельничук, У. Є. Письменна, 
М. В. Макарова, Б. С. Серебренніков та інші. 

Метою статті є дослідження особливостей нового порядку групування 
витрат на передачу і постачання електроенергії у зв‘язку з впровадженням 
стимулюючого регулювання тарифоутворення в електроенергетиці.  

Викладення основного матеріалу. Стимулююче регулювання (RAB-

регулювання) – це система тарифоутворення на основі довгострокового 
регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та 
модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності 
витрат електророзподільних компаній.  



33 

 

Нова тарифна методологія передбачає: 

- встановлення для електропередавальних компаній норми прибутку на 

інвестований капітал, яка, з одного боку, не може бути нижчою, ніж в середньому 

по галузях економіки країни, а з іншого боку - не може бути вищою за рівень, 
достатній для залучення інвестицій; 

- встановлення відповідних коефіцієнтів ефективності стимулювання 
компаній до зниження контрольованих операційних витрат та витрат електроенергії 
на її транспортування в мережах. 

В усіх енергопостачальних компаніях одночасно з переходом на 
стимулююче регулювання тарифоутворення планується новий порядок групування 
витрат, а саме поділ їх на операційні контрольовані та неконтрольовані.  

Операційні контрольовані витрати – це операційні витрати, розмір яких 
залежить від управлінських рішень ліцензіата (суб‘єкта господарювання, що має 
ліцензію на передачу або постачання електроенергії). Операційні неконтрольовані 
витрати – операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу 
(податки, збори, обов‘язкові платежі, розмір яких встановлюються відповідно до 
законодавства України). [4,5] 

До контрольованих витрат з постачання та передачі електроенергії 
відносяться: аудиторські послуги, виробничі послуги, водопостачання, 
водовідведення та інше утримання виробничих приміщень, впровадження та 
обслуговування программного забезпечення, консультаційні, інформаційні послуги, 

ліцензійний супровід з програмного забезпечення, опалення, операційна оренда 
основних засобів, інших необоротних активів виробничого призначення, оплата 
праці, охорона, паливно-мастильні матеріали, передплата спеціалізованих 

періодичних видань, поліграфічні, друкарські послуги, послуги депозитарію, 
зберігача, послуги зв'язку, послуги з друку рахунків, послуги реєстратора, послуги 
сторонніх організацій, представницькі витрати, проведення річних зборів, 

розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, сировина і основні 
матеріали, службові відрядження, страхування, транспортні послуги сторонніх 
організацій, утримання, експлуатація та ремонт, утримання пунктів медичного 
огляду, медичної допомоги та профілактики працівників, юридичні послуги та ін. 

Крім наведених вище, до контрольованих операційних витрат лише з 
постачання електроенергії віднесена також професійна підготовка, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації працівників. До контрольованих операційних витрат, що 
виникають лише при передачі(транспортуванні) електроенергії, крім перерахованих 
вище, належать: електроенергія для господарських потреб, інвентаризація землі, 
послуги зі зняття показників лічильників, передплата спеціалізованих періодичних 
видань, чистка трас. 

До неконтрольованих операційних витрат, що характерні для обох видів 
діяльності (передачі та постачання електроенергії) відносяться [4,5]: відрахування 
коштів первинним профспілковим організаціям, врегулювання спорів у судових 
органах , єдиний внесок на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, 

збір за першу реєстрацію транспортного засобу, обов'язкове страхування 
працівників, оголошення в ЗМІ (відповідно до вимог нормативно-правових актів), 
охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього природного середовища, 

плата за землю, отримання ліцензій та спеціальних дозволів, інші платежі. 
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Проаналізуємо динаміку і склад витрат енергопостачальної компанії на 
прикладі АТ  «Житомиробленерго» в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка і структура витрат на електроенергію в АТ  «Житомиробленерго» 

Показ-

ник 

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

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

Собівар. 
електро-

енергії. 

178888

9 
91,3 2378505 90,3 2971273 92,5 1182384 166,1 

Адмін. 

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

Інші 
операц. 
витрати  

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

Фінанси. 
витрати  

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

Інші 
витрати  

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

Всього 
витрат 

195890

8 
100 2634899 100 3213292 100 1254384 164,0 

 

З даних таблиці 1 видно, що загальні витрати підприємства збільшилися на 
1254384 тис.грн., або на 64,0% і в 2017 році становили 3213292 тис.грн. Найбільш 
відчутно на зростання витрат АТ  «Житомиробленерго» вплинуло збільшення 

собівартості реалізованої електроенергії в 2017 році порівняно 2015 року на 
1182384 тис.грн., або на 66,1%. В структурі загальних витрат підприємства в 2017 
році питома вага собівартості реалізованої електроенергії становила 92,5%. Отже, з 
аналізу структури та динаміки витрат на прикладі АТ «Житомиробленерго» можна  
зробити висновок, що зростання собівартості призводить до зростання тарифів на 
електроенергію, очевидним стає необхідність впровадження якісно нового підходу 
до формування ціни на електроенергію.  

Висновок. Отже, застосування стимулюючого регулювання передачі 
електричної енергії дозволить споживачам отримати гарантовану якість послуг з 
електропостачання та знизити темпи зростання тарифів на електричну енергію, а 
електророзподільним компаніям - підвищити інвестиційну привабливість, 
забезпечити їх ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення 
технічної інфраструктури. 
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АНАЛІЗ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У 
АТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 

 

(представлено к.е.н., ст. викл. Дмитренко О.М.) 
Розкрито особливості та важливість аналізу складу і структури основних 

засобів для підприємства електропостачання. Проаналізовано структуру основних 
засобів у АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго». Окреслено 
напрями удосконалення структури основних засобів АТ «Енергопостачальна 
компанія «Житомиробленерго». 

Ключові слова: основні засоби, енергопостачання, аналіз, склад, структура,  
залишкова вартість, удосконалення структури. 
 

Постановка проблеми. Економічна діяльність енергопостачальних 
компаній безпосередньо пов‘язана з використанням основних засобів. Склад 
основних засобів значною мірою визначає потенціал послуг енергопостачання, його 
потужність. Саме тому існує необхідність в аналізі складу основних засобів 
підприємства енергопостачальної галузі. Об‘єктом дослідження обрано АТ 
«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» як підприємство зі значною 
часткою ринку Житомирського регіону упродовж багатьох років. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання аналізу основних 
засобів розглядалось багатьма вченими в галузі економічного аналізу. Особливо 
слід виділити роботи таких науковців, як: Ю.А. Бабаєва, А.Б. Борисова, 

М.Я. Дем‘яненка, М.Я. Дем‘яненко, Н.В. Кружельного, І.В. Кулько-Лабинцевої, 
В.А. Малахова, С.В. Шубіної, А.В. Щербини та інші. Однак, слід відмітити, що 
окремі питання щодо аналізу структури, стану та ефективності використання 
основних засобів енергопостачальних підприємств залишаються відкритими. 

Метою статті є проведення аналізу структури і динаміки основних засобів 

енергопостачальної компанії на прикладі АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» та обґрунтування відповідних управлінських дій на основі 
результатів аналізу. 

Викладення основного матеріалу. В умовах ринкової економіки однією з 
умов ефективного функціонування енергопостачальних підприємств є їх 
забезпеченість необхідними основними засобами. Раціональний склад та 
ефективність використання основних засобів є важливим чинником ефективного 
функціонування підприємства та розширення його діяльності. Економічний аналіз 
основних засобів здійснюється з метою визначення їх складу, рівня забезпеченості 
підприємства основними засобами, рівня їх використання та пошуку резервів 
підвищення ефективності використання. 

Аналіз структури основних засобів є першим кроком до аналізу 
ефективності використання основних засобів підприємства. Дослідження обсягу, 
структури і динаміки основних засобів є важливим, оскільки кожен окремий вид 
основних засобів бере відмінну від інших участь у процесах господарської 
діяльності підприємства. На виробничу потужність впливає тільки величина 
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виробничих основних засобів, оскільки невиробничі – не беруть участі у 
процесі виробництва, їхнім завданням є забезпечення потреб працівників 
підприємства [1, с. 97]. 

Аналізуючи склад і структуру основних фондів визначаються показники 
кожної групи в абсолютній сумі, а також питома вага в загальній вартості та зміни 
протягом звітного року. Застосування методів горизонтального й вертикального 
аналізів допомагає відтворити структурну цілісність об‘єкту дослідження, а 
використання коефіцієнтного методу – дає змогу проаналізувати основні складові 
об‘єкту у їх тісній взаємодії [2, c. 102]. 

Динаміка складу основних засобів АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» за залишковою вартістю наведена в табл. 1. Залишкова 

вартість визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю 
необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу) [3].  

Таблиця 1.  
Oцiнкa складу основних засобів АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» за 2014-2017 рр. (за залишковою вартістю) 

Показники 
Станом на 01.01 2018 р. до 2015 р. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. +, - в % 

1. Виробничого 
призначення: 2253781 2264979 4325753 4355223 2101442 193,2 

будівлі та споруди 2196595 2194050 4211568 4237002 2040407 192,9 

машини та 
обладнання 

- - 4133 3246 3246 - 

транспортні засоби 22185 19862 36453 33077 10892 149,1 

земельні ділянки 361 361 933 933 572 258,4 

інші 34640 50706 72666 80965 46325 233,7 

2. Невиробничого 
призначення: - - - - - - 

Усього 2253781 2264979 4325753 4355223 2101442 193,2 

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

 

З даних табл. 1, можна сказати, що в АТ «Енергопостачальна компанія 
«Житомиробленерго» є тільки основні засоби виробничого призначення. За період 
із 2014 до 2017 рр. залишкова вартість основних засобів виробничого призначення 

зросла на 2101442 тис.грн. чи на 93,2%. Значне зростання вартості основних засобів 
станом на 01.01.2017 року в основному пов‘язане з їх дооцінкою на суму 1703628 

тис.грн. 
Основним видом основних засобів виробничого призначення є будівлі і 

споруди, тому проаналізуємо динаміку їх залишкової вартості у таблиці 2. Дані 
таблиці 2 показують, що в АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 
станом на 01.01.2018 р. порівняно з 01.01.2014 р. залишкова вартість будівель і 
споруд зросла на 2040407 тис.грн. або на 92,9 %, а порівняно з 01.01.2017 р. зросла 
на 25434 тис.грн. чи на 0,6%.  

Дослідження динаміки структури основних засобів АТ «Енергопостачальна 
компанія «Житомиробленерго» за залишковою вартістю наведено в табл. 3 
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Таблиця 2.  
Показники динаміки основних засобів АТ «Енергопостачальна компанія 

«Житомиробленерго» за 2014-2017 рр. (за залишковою вартістю) 

Станом 
на 01.01 

Будівлі і 
споруди, 

тис.грн 

Абсолютний приріст 
(зниження), тис.грн 

Темп зростання Темп приросту, %

базис. ланц. базис. ланц. базис. ланц. 
2015 2196595 - - - - - - 

2016 2194050 -2545 -2545 0,999 0,999 -0,1 -0,1 

2017 4211568 2014973 2017518 1,917 1,920 91,7 92,0 

2018 4237002 2040407 25434 1,929 1,006 92,9 0,6 
Джерело: розраховано на основі даних Приміток до фінансової звітності АТ 

«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 

Таблиця 3.  
Oцiнкa структури основних засобів АТ «Енергопостачальна компанія 

«Житомиробленерго» за 2014-2017 рр. (за залишковою вартістю) 

Показники 
Станом на 01.01 2018 р. +, - 

до 2015 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
1. Виробничого призначення: 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

будівлі та споруди 97,46 96,87 97,36 97,29 -0,18 

машини та обладнання - - 0,10 0,07 0,07 

транспортні засоби 0,98 0,88 0,84 0,76 -0,22 

земельні ділянки 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 

інші 1,54 2,24 1,68 1,86 0,32 

2. Невиробничого 
призначення: - - - - - 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 - 
Джерело: розраховано на основі даних Приміток до фінансової звітності АТ 

«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 
 

Станом на 01.01.2018 р. в структурі виробничих основних засобів питома 
вага будівель та споруд становила 97,29%, машин та обладнання – 0,07%, 

транспортних засобів – 0,76%, земельних ділянок – 0,02%, а інших основних засобів 
– 1,86%. За період із 2014 до 2017 рр. в структурі виробничих основних засобів 
питома вага будівель та споруд зменшилася на 0,18%, машин та обладнання зросла 
на 0,07%, транспортних засобів зменшилася на 0,22%, земельних ділянок значно не 
змінилася, а інших основних засобів збільшилася на 0,32%. Тобто можна 
спостерігати тенденцію стабільності структури основних засобів в АТ 
«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго». 

Станом на 01.01.2018 р. частка активної частини виробничих основних 
засобів від загальної вартості виробничих основних засобів становила 2,71%, а 
пасивна частина – 97,29%. Співвідношення пасивної та активної частин основних 
засобів виробничого призначення відповідає нормативному значенню 
енергопостачальної галузі. Знос основних засобів в АТ «Енергопостачальна 
компанія «Житомиробленерго» в 2015 р. становив 46,0%, в 2016 році – 54,4%, а 
2017 році – рівний 55,2%, тобто за період дослідження зріс на 9,2% 
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Виходячи з проведеного аналізу, удосконалення структури основних засобів 

АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» вимагає здійснення таких 
заходів: 

– модернізації і оновлення основних засобів; 
– встановлення оптимальної питомої ваги активної і пасивної частини 

основних засобів; 

– зменшення частки невстановленого обладнання; 
– встановлення сучасних ліній електропередач; 

– зменшення невикористовуваних і зайвих основних засобів за рахунок їх 
реалізації або здачі в оренду; 

– проведення заміни частини застарілих технологій на нові, 
комп‘ютеризовані технології, які будуть сприяти удосконаленню обліку 
електроенергії;  

– проведення реконструкції тих виробничих дільниць і обладнання, які є 
«вузькими місцями», тобто стримують можливості збільшення обсягів 

енергопостачання. 
Висновки. У цілому АТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 

має у своєму розпорядженні основні засоби, необхідні для нормального здійснення 
енергопостачального процесу, але модернізація і оновлення основних засобів 
забезпечать ефективність їх використання. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Cвітлишин І.І.) 
У статті доведена важливість питання внутрішнього контролю основних 

засобів. Сформульовано основні завдання внутрішнього контролю основних засобів. 

В роботі було розглянуто основні елементи організації внутрішнього контролю 
основних засобів. 

Ключові слова: внутрішній контроль, основні засоби, організації 
внутрішнього контролю  

 

Постановка проблеми.  Внутрішній контроль зв‘язує по факту об‘єкт та 

суб‘єкта  управління, який інформує про дійсний стан об‘єкта і фактичне виконання 
управлінських рішень. Інформація, отримана під час внутрішнього контролю стає в 
нагоді для створення дієвого способу управління основними засобами з метою 
оцінки їх рівня забезпеченості та ефективності використання. Саме тому при 
розробці управлінських рішень слід приділяти належну увагу побудові ефективної 
системи здійснення внутрішнього контролю над основними засобами, адже 
раціональність та ефективність використання об‘єктів основних засобів є однією з 
головних умов зростання ефективності підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Свій внесок у розвиток 
теоретичних та методологічних засад внутрішнього контролю основних засобів 
внесли Н.М. Бондаренко, М.А. Гавілей, О.М. Кудирко, О.М. Левченко, 
О.В. Михайлюк, Н.Й. Радіонова, Ю.К. Шачаніна, С. .Шпортко та ін. Результати їх 
досліджень мають велике значення для розвитку внутрішнього контролю основних 
засобів підприємств. Незважаючи на значну кількість проведених досліджень існує 
низка проблем впровадження внутрішнього контролю основних засобів 
підприємств. 

Метою статті є дослідження особливостей внутрішнього контролю 

основних засобів підприємства.  

Викладення основного матеріалу. Внутрішньогосподарським контролем 
називають сукупність методів і процедур, які використовують суб‘єкти контролю 
для упорядкування та ефективного здійснення господарської діяльності 
підприємства шляхом своєчасного виявлення недоліків і помилок в господарюванні 
та усунення причин їх виникнення. Метою внутрішньогосподарського контролю є 
оцінка подій і фактів господарської діяльності підприємства щодо економічної 
ефективності та законності її здійснення та забезпечення достовірності [4, с.38].  

Необхідність посилення контролю за основними засобами обумовлюється 
зростанням нестабільності зовнішнього середовища та ускладненням управління 
необоротними активами, що потребують механізму координації внутрішнього 
контролю; переміщенням акценту з контролю минулого на аналіз майбутнього; 
необхідністю безперервного відстеження змін виробничого потенціалу 
підприємства; необхідністю мінімізації ризиків в управлінні необоротними 
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активами й оцінки необоротних активів для визначення амортизаційної політики [2, 

317]. 

Організація обліку та безпосередньо обліковий процес основних засобів має 
забезпечити контроль збереження основних засобів підприємства. Сам процес 
діючого ефективного внутрішнього контролю підприємства має забезпечити 
обґрунтовану відповідь на питання, пов‗язані з надходженням, експлуатацією, 
збереженням і вибуттям основних засобів. Контроль основних засобів дозволяє 
встановити реальний якісний та кількісний стан основних засобів суб‘єкта 
господарювання, їх правильний облік, витрати на ремонт і поліпшення, а також 
правильність нарахування амортизації [3, с. 61, 66].  

Суб‘єктами внутрішньогосподарського контролю, що здійснюються на 
підприємстві є особи, групи осіб, відділи, служби тощо, які здійснюють контрольні 
дії по відношенню до об‘єктів внутрішньогосподарського контролю основних 
засобів відповідно до прав та обов‘язків передбачених посадовими інструкціями та 
положеннями. Бачимо, що головна особливість внутрішньогосподарського 
контролю полягає в тому, що він проводиться працівниками підприємства, яке 
контролюється. 

Об‘єктом внутрішньогосподарського контролю основних засобів є 
господарські операції з основними засобами, господарські процеси, які в сукупності 
становлять господарську діяльність підприємства. 

Процес організації внутрішньогосподарського контролю починається з 
формування мети та відповідних завдань проведення контролю.  

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

Завданнями внутрішньогосподарського контролю основних засобів є 
забезпечення власника або керівництва підприємства достовірною інформацією 
щодо наявності, стану й руху основних засобів, забезпечення їх збереження та 
ефективного використання, дотримання законності та документальної 
обґрунтованості операцій, пов‘язаних з рухом основних засобів [4, с.38]. 

Основні етапи внутрішнього контролю основних засобів є такими: 
1. Організаційно-правовий; 

2. Документально-аналітична перевірка надходження основних засобів;  

3.  Документально-аналітична перевірка використання (руху) основних 
засобів та їх відтворення; 

4.  Документально-аналітична перевірка операцій реалізації, вибуття 
основних засобів; 

5. Перевірка достовірності даних про основні засоби, що відображені у 
звітності; 

6. Узагальнення результатів перевірки. 

Джерелами отримання інформації для внутрішнього контролю є: наказ про 
облікову політику підприємства; первинні документи з обліку основних засобів 
(накладні, інвентарні картки, акти приймання-передачі, введення в експлуатацію, 
ліквідації, акти списання основних засобів, накази про ремонт основних засобів, 
розрахунки нарахування амортизації, тощо); облікові реєстри, що 
використовуються для відображення господарських операцій з обліку основних 



42 

 

засобів; звітність підприємства (баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про 
фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал, примітки 
до річної фінансової звітності); акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські 
висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю. 

Розглянемо основні прийоми та методи контролю основних засобів: 
1)  прийоми документального контролю (контроль документів є важливою 

складовою внутрішньогосподарського контролю, адже вони є основними 
джерелами інформації для ревізій або перевірок); 

2)  прийоми фактичного контролю (прийомів фактичного контролю, то 
основним способом проведення внутрішнього контролю основних засобів є 
проведення інвентаризації. Інформація отримана після інвентаризації дає змогу 
управлінському персоналу більш чітко розуміти стан основних засобів і дає змогу 
вчасно відреагувати на відхилення або порушення); 

3)  розрахунково-аналітичні методи контролю (перевірка правильності 
розрахунку окремих показників відповідно до встановленої відповідними 
інститутами методики, а основним прийомом розрахунково-аналітичного методу 
контролю є здійснення процедури перерахунку). 

Для контролю та визначення ефективності використання основних засобів в 
ході аналізу застосовують наступні напрямки та показники показані в таблиці 1[3, с. 
65] 

Таблиця 1. Аналіз основних засобів для управління 

Аналіз за показниками Ефективність використання 

аналіз складу основних засобів; 
аналіз структури основних засобів; 
аналіз динаміки основних засобів; 
аналіз стану основних засобів; 
аналіз руху основних засобів; 
аналіз забезпеченості підприємства 

основними засобами; 
аналіз ефективності використання 

основних засобів; 
аналіз використання машинного часу 

та обладнання; 
 

фондоозброєність; 
рентабельність основних засобів; 
загальна фондовіддача; 
фондомісткість; 
технічна озброєність праці; 
частка основних виробничих фондів в 

загальній вартості основних засобів; 
частка власних основних засобів; 
рівень забезпеченості основних 

засобів; 

календарний фонд роботи 
устаткування; 

коефіцієнт зносу; 
коефіцієнт придатності; 
коефіцієнт оновлення; 
коефіцієнт вибуття; 
коефіцієнт приросту; 

 

До кола проблем, які негативно впливають на розвиток процесів 
удосконалення контролю основних засобів, можна віднести: похибки у 
інформативності первинних документів з обліку основних засобів; низький рівень 
інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною базою, що 
представлено на підприємстві системою обліку, аналізу, аудиторського контролю; 
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проблеми аналізу ефективності використання основних засобів і можливості її 
прогнозування тощо. 

Висновок. Отже, ефективна взаємодія всіх елементів організації 
внутрішнього контролю, є запорукою досягнення своєї головної мети внутрішнього 
контролю основних засобів - забезпечення достовірності даних у процесі 
бухгалтерського обліку основних засобів, повноту і своєчасність відображення 
господарських операцій в облікових регістрах та правильність ведення обліку 
відповідно до прийнятої облікової політики. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  
 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
У статті розглянуто поняття амортизації основних засобів з урахуванням 

особливостей обліку у бюджетній сфері. Висвітлено зміни, що відбулися у порядку 
нарахування амортизації у бюджетних установах. Визначено основні етапи 
нарахування амортизації у закладах сфери освіти. 

Ключові слова: основні засоби, амортизація,  сфера освіти, бухгалтерський 
облік, бюджетні установи. 

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що сучасна економічна 
система вимагає впровадження якісно нової нормативно-правової бази, здатної 
систематизувати законодавчі акти і національні стандарти з метою наближення їх 
до міжнародних. При цьому особливого значення набуває політика амортизаційних 
відрахувань бюджетної установи, адже одним із першочергових завдань держави є 
створення сприятливих умов для збереження наявних основних засобів, технічного 
переозброєння і розвитку матеріально–технічної бази суб‘єктів господарювання. 

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

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми визначення 
амортизації та амортизаційної політики висвітлені у працях вітчизняних учених-

економістів таких як З. Борисенко, С. Козьменко, О. Щирська, П. Бубенко, В. 
Тітяєв, О. Димченко та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Амортизаційна політика в 
основному впливає на оновлення основних засобів бюджетної установи шляхом 
застосування інноваційних методів та науково-технічного прогресу Амортизаційна 
політика держави забезпечує формування та реалізацію амортизаційної політики 
установи, яка має базуватися на встановлених державою методах, принципах та 
нормах амортизаційних відрахувань. 

Основними складовими амортизаційної політики бюджетної установи є: 
вартісні критерії, що обмежують основні засоби; ліквідаційна вартість та строк 
корисного використання об‘єкту основних засобів; переоцінка (дооцінка або уцінка) 
об‘єкту основних засобів; витрати на поліпшення об‘єкту основних засобів; методи 
нарахування амортизації основних засобів; розрахунки норм та сум амортизації; 
розподіл нарахованої амортизації на окремі аналітичні рахунки витрат; система 
обліку та звітності амортизації необоротних активів. 

Загалом, сутність амортизаційної політики можна сформулювати наступним 
чином: амортизаційна політика — це складова частина загальнодержавної політики 
формування власних фінансових ресурсів, яка полягає в оптимізації потоку власних 
засобів, що реінвестуються у виробничу діяльність. Вона тісно пов‘язана з 
податковою політикою, тому суттєво впливає на результати фінансової діяльності 
підприємства [2]. 



45 

 

Амортизаційна політика повинна формуватися на двох рівнях: 1) на 
державному, шляхом встановлення груп основних засобів та граничних термінів 
використання основних засобів у межах групи; 2) на рівні підприємства, шляхом 
надання права підприємствам обирати методи нарахування амортизації та терміни 
корисного використання необоротних активів в межах, встановлених 
законодавством [3]. 

Бакай В.Й. стверджує, що амортизація – це складний економічний механізм, 
що кількісно відображає втрату знаряддями праці вартості основних засобів, які 
амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації), і 
поступове перенесення й на новостворений продукт з наступним нагромадженням 
коштів для відтворення (придбання) основних засобів‖ [1]. Водночас, Касьянова 
В.О. у своєму досліджені стверджує, що амортизація – це спосіб поступового 
перенесення вартості основних засобів, які беруть участь у виробництві, протягом 
терміну їх корисного використання на собівартість продукції і накопичення коштів 
для відшкодування витрат на їх відтворення [4].  

Основні засоби бюджетних установ знаходяться під контролем на 
загальнодержавному рівні. Про це свідчить введення статистичних відомостей 
щодо обліку основних засобів. Активний розвиток економіки країни неможливий 
без розвитку її інфраструктури. Одним з головних елементів такої інфраструктури є 
основні засоби підприємств, установ, організацій. Динаміку основних засобів в 
галузі освіти України представлено в табл. 1 [6].  

Таблиця 1 

Динаміка основних засобів в галузі освіти України у 2015-2017 рр., тис. грн. 

Показники 

Роки Відхилен
ня 2017 
до 2015 
рр., +/- 

2015 2016 2017 

Вартість основних засобів на 
початок року, тис. грн. 3148593 3598266 3338481 189888 

Надійшло основних засобів, тис. грн. 189961 580686 560686 370725 

з них: введено в дію нових основних 
засобів, тис. грн.  54974 108342 388414 333440 

Вибуло основних засобів, тис. грн.  255348 100582 131247 -124101 

з них: ліквідовано основних засобів   4931 16405 12179 7248 

Амортизація (знос) основних засобів 
за рік, тис. грн. 96602 124509 163056 66454 

Вартість основних засобів, на які 
повністю нараховано амортизацію, 
тис. грн. 

148449 221956 240089 91640 

Залишкова вартість основних засобів 
на кінець року, тис. грн. 1696639 2059108 1909644 213005 

Коефіцієнт індексації (переоцінки) 
основних  засобів, % 

101,1 99,6 99,9 -1,2 

Ступінь зносу основних засобів, % 45,6 42,7 42,4 -3,2 

Темп зростання (зниження) основних 
засобів, % 

101,2 102,3 109,4 8,2 
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Показники коефіцієнтів зносу та оновлення дають можливість здійснити 
аналіз стану основних засобів. Коефіцієнт переоцінки станом на кінець 2015 р. 
склав 99,9 %, що, в порівнянні з 2015 р. менше на 1,2 п., а ступінь зносу зменшився 
на 3,2 п. Сама ж величина цих показників свідчить про те, що процеси вибуття з 
виробництва і списання зношених основних засобів відбувається повільно. Отже, 
зношеність основних засобів досягає критичного рівня і їх корінного оновлення 
одночасно потребують всі галузі економіки України. 

Новим для обліку амортизації і зносу у бюджетній сфері є те, що 
НП(С)БОДС 121 дає визначення терміну: «вартість, яка амортизується» – це 
первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їхньої 
ліквідаційної вартості. Тому важливо    чітко розуміти, що таке ліквідаційна 
вартість, та як визначати строк корисного використання об‘єкта необоротних 
активів [5]. 

Враховуючи НП(С)БОДС 121, можна виділити основні етапи нарахування 
амортизації на об‘єкти основних засобів у бюджетних установах (рис. 1). 

 
Рис. 1 Етапи нарахування амортизації на об’єкти основних засобів у 

бюджетних установах 
 

Висновки. Амортизаційна політика бюджетної установи є частиною 
облікової політики і ґрунтується на відповідному законодавстві, яке дає можливість 
бухгалтерській службі, на чолі з головним бухгалтером обирати методи 
нарахування амортизації, встановлювати вартісні критерії, що характеризують 
об‘єкти основних засобів, строки корисного використання та їх ліквідаційну 
вартість.  

Отже, в процесі проведеного дослідження нами були сформовані основні 
правила нарахування амортизації з урахуванням особливостей обліку необоротних 
активів у бюджетних установах, а також визначені основні етапи нарахування 
амортизації на об‘єкти основних засобів у бюджетних установах.  

Етапи нарахування амортизації на об‘єкти основних засобів у бюджетних установах 

1. Визначити ліквідаційну вартість об‘єктів основних засобів (конкретну суму або 
нульову). Цю інформацію необхідно відобразити в інвентарних картках і в розрахунку 

амортизаційних відрахувань. 

2. Розрахувати суму вартості, яка амортизується, як різницю між первісною 
(переоціненою) вартістю та ліквідаційною вартістю 

3. Вартість об‘єкта основних засобів розподілити систематично протягом строку його 
корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу. 

4. Квартальну суму амортизації визначити, розділив річну суму на чотири. Суму 
амортизації за квартал визначити у гривнях без копійок за повну кількість календарних 

місяців перебування основного засобу в експлуатації у звітному періоді. 



47 

 

Список використаної літератури: 
1. Бакай В.Й. Проблема вибору оптимального варіанта методу нарахування 

амортизації на підприємствах. Вісник Технологічного університету Поділля. 
Економічні науки. 2002. №5. С. 135-140 

2. Балахонова О. В. Проблеми поліпшення основних засобів на підприємстві. 
Економічні науки.  2010. № 7. С. 11–13. 

3. Білий Є.Л., Дударенко М.Л. Амортизаційна політика як підґрунтя 
інвестиційного оновлення підприємства. Вісник Запорізького національного 
університету. 2010. № 3(7). С. 162-165. 

4. Касьянова В.О. Амортизація основних засобів: методи нарахування та 
організація обліку. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 2. С. 117–122. 

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 121 "Основні засоби": наказ Міністерства фінансів України 12.10.2010 р. № 
1202. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10. 

6. Сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua.  

References: 

1. Bakai V. Y. (2002). Problema vyboru optymalnoho varianta metodu 

narakhuvannia amortyzatsii na pidpryiemstvakh [Problem of choosing an optimal variant 

of the method of accrual of depreciation in enterprises]. Visnyk Tekhnolohichnoho 

universytetu Podillia. Ekonomichni nauky. 2002. (5), 135-140. 

2. Balakhonova O. V. (2010). Problemy polipshennia osnovnykh zasobiv na 

pidpryiemstvi [Problems of improvement of fixed assets in the enterprise]. Ekonomichni 

nauky. (7), 11–13. 

3. Bilyi Ye. L., Dudarenko M. L. (2010). Amortyzatsiina polityka yak pidgruntia 

investytsiinoho onovlennia pidpryiemstva [Amortization policy as the basis for an 

investment renewal of the enterprise]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 

(3(7)), 162-165. 

4. Kasianova V. O. (2013). Amortyzatsiia osnovnykh zasobiv: metody 

narakhuvannia ta orhanizatsiia obliku [Depreciation of fixed assets: accrual methods and 

accounting organization. Economic Bulletin Donbass]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. 

(2), 117–122. 

5. Verkhovna Rada Ukrainy. (2010). Natsionalne polozhennia (standart) 

bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 121 "Osnovni zasoby": nakaz Ministerstva 

finansiv Ukrainy [National accounting (public accounting) standard in the public sector 

121 "Fixed assets": Order of the Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved from 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10. 

6. Sait Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [The official website of the State 

Fiscal Service of Ukraine]. Retrieved from http://sfs.gov.ua 

 

МОЖАРІВСЬКА Богдана Вікторівна – магістр Житомирського 
національного агроекологічного університету, спеціальність «Облік і 
оподаткування».  

Наукові інтереси: 
- обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку, аналізу та контролю 

амортизації основних засобів в бюджетних установах 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10


48 

 

О. В. Мушинська, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ 
ВИТРАТАМИ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
Обґрунтовано поняття управління витратами на підприємстві.  Надано 

характеристику зовнішніх і внутрішніх користувачів облікової інформації про 
адміністративні витрати. Визначено склад та особливості обліку 
адміністративних витрат. 

Ключові слова: адміністративні витрати, управління витратами, 
користувачі інформації, трансакційні витрати, облік. 

 

Постановка проблеми. Постійне зростання суми та питомої ваги  
адміністративних витрат у загальній сумі витрат підприємств обумовлює 
необхідність пошуку оптимальних методик їх обліку та контролю, адаптованих до 
потреб керівництва та інших користувачів економічної інформації.  Вдосконалення 
бухгалтерського обліку адміністративних витрат підприємств є складовою 
подальшого вдосконалення процесу управління господарською діяльністю 

підприємств у ринкових умовах та покращення  їхніх фінансових результатів. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Облік та аудит 

адміністративних витрат досліджений іноземними та вітчизняними науковцями, до 
числа яких входять: Ф. Ф. Бутинець, К. Друрі, Р. Ентоні, В. Ф. Палій, 
А. П.Макаренко, Н. С. Андрющенко, Н. М. Ткаченко, Т. П. Карпова, В. Я. Фаріон та 
інші. Разом з тим певні управлінські аспекти обліку та контролю адміністративних 

витрат потребують конкретизації, уточнення та удосконалення. 
Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів облікового 

забезпечення управління адміністративними витратами підприємств. 
Викладення основного матеріалу. Управління витратами на сьогоднішній 

день – це процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями та 
носіями та постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання 
економії. Встановлено, що від рівня операційних витрат істотно залежать 
ефективність функціонування підприємства та його конкурентоспроможність. Тому 
управління витратами є важливою функцією економічного механізму кожного 
підприємства [1]. 

Управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх функцій 
управління, тобто функції повинні реалізовуватись через елементи управлінського 
процесу: прогнозування, планування, нормування, організація, калькулювання, 
мотивація та стимулювання, облік, аналіз, регулювання та контроль витрат. 
Виконання всіх функцій управління по всіх елементах – це взаємодія керуючої 
підсистеми (суб‘єкт управління) на керовану підсистему (об‘єкт 
управління). Суб‘єктами управління витратами є керівники, менеджери, 
спеціалісти, бухгалтерії підприємства, які беруть участь у виконанні окремих 
функцій або елементів управління витратами.  
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Розглянемо внутрішніх користувачів підприємства та їх потребу в обліковій 
інформації про певні елементи адміністративних витрат за даними таблиці 1. 

Таблиця 1 

Внутрішні користувачі інформації про адміністративні витрати 

Користувачі Характеристика витрат для потреб користувачів  
Дирекція Витрати на управління адміністративно-управлінського персоналу 

Загальні корпоративні та представницькі витрати 

Витрати на оплату зв‘язку загальногосподарського призначення 

Витрати на винагороди за професійні послуги 

Витрати на врегулювання суперечностей у судових органах 

Інші витрати загальногосподарського призначення 

Господарський 
відділ 

Витрати на утримання та експлуатацію та ремонт основних засобів, інших 
необоротних активів загальногосподарського призначення 

Витрати на охоронну службу, об‘єктів загальногосподарського 
призначення 

Відділ механіки Витрати на транспортне обслуговування, пов‘язане з управління 
підприємством 

Відділ охорони 
праці 

Витрати на забезпечення охорони праці та техніки безпеки 

Відділ 
постачання 

Витрати на організацію процесу придбання сировини, матеріалів, газ, 
вода, електроенергії, інструментів, пристроїв та інших засобів та 
предметів праці 

Відділ кадрів Витрати пов‘язані з набором робочої сили та з професійною підготовкою 
працівників апарату управління та іншого загальногосподарського 
персоналу 

Бухгалтерія Витрати пов‘язані з оплатою послуг комерційних банків та інших 
фінансово-кредитних установ 

Погашення вартості основних засобів, інших необоротних активів, 
нематеріальних активів загальногосподарського призначення, 
нарахування амортизаційних відрахувань 

Витрати зі страхування майна та ризиків 

Податки та збори, інші передбачені законодавством обов‘язкові платежі 
(крім тих, що включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, 
послуг) 

 

Зовнішніми користувачами облікової інформації щодо витрат є:  
- ділові партнери підприємства на ринку (дійсні й потенційні інвестори, 

постачальники, замовники, покупці, клієнти; банківські й небанківські кредитні 
установи; інші кредитори);  

- органи державного і міжнародного регулювання та контролю (органи 
податкової служби; органи державної статистики; органи державних і міжнародних 
цільових фондів; органи державних і міжнародних комісій і комітетів);  

- фінансові аналітики та радники;  
- широка громадськість (громадські організації, профспілки).  
Ринок вимагає адекватного та ефективного управління підприємством. Для 

досягнення успіху підприємство повинно наймати висококваліфікований 
управлінський персонал, збільшувати трансакційні витрати. Відповідно 
збільшуються адміністративні витрати підприємства, що в свою чергу, потребує 
посилення контролю за використанням коштів та ретельного аналізу ефективності 
їх використання. 
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Раціональна організація обліку витрат взагалі та обліку адміністративних 
витрат зокрема мають важливе значення для визначення їх рівня, контролю й 
аналізу, а також об‘єктивного  визначення фінансових результатів діяльності 
підприємства та оперативності прийняття управлінських рішень. 

Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат або 
в розрізі елементів витрат, де протягом звітного року до рахунку накопичуються 
витрати підприємства на управління для заповнення відповідної статті Звіту про 
фінансові результати. 

Загальна методика побудови обліку адміністративних витрат за елементами 
аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності та затрат на збут. 
Тобто, на першому етапі формуються елементи затрат – матеріальні витрати, 
витрати на оплату праці тощо, а на другому – проводиться їхнє списання на 
фінансові результати, що є характерним для фінансового обліку. 

Згідно з пунктом 18 П(С)БО 16 «Витрати» рекомендується вести облік 
адміністративних витрат за такою номенклатурою статей [3]: 

1) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на 
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); 

2) витрати на службові відрядження і утримання апарату управління 
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; 

3) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних 
активів загальногосподарського використання(операційна оренда, страхування 
майна, амортизація, ремонт,опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, 
охорона); 

4) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна 
тощо); 

5) витрати на зв‘язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,факс тощо); 
6) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського 

використання; 
7) витрати на врегулювання спорів у судових органах; 
8) податки, збори та інші передбачені законодавством обов‘язкові платежі 

(крім податків, зборів та обов‘язкових платежів, що включаються до виробничої 
собівартості продукції,робіт, послуг); 

9) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; 
10) інші витрати загальногосподарського призначення. 
У внутрішньогосподарському обліку адміністративних витрат визначається 

можливість їх побудови за ознаками прямого або непрямого відношення до 
відповідного виду продукції або іншої ознаки. 

Для потреб фінансового обліку адміністративні витрати за даними 
первинного обліку з відображення витрачання запасів, нарахування заробітної 
плати, нарахування амортизації, нарахування і сплати за роботи і послуги, 
нарахування і сплати податків накопичують у регістрах синтетичного обліку з 
подальшим списанням на фінансовий результат і звітним відображенням лише 
однією сумою у формі фінансової звітності 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід)». 

На даний час особливої актуальності набуває питання ведення обліку та 
контролю витрат за центрами відповідальності. Планування адміністративних 
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витрат доцільно проводити за кожним центром відповідальності, враховуючи їх 
постійний характер та наявність змінної частини в окремих статтях. 

Ведення обліку адміністративних витрат за центрами відповідальності та 
загальний кошторис адміністративних витрат за певний період часу служать 
вихідною інформацією для матеріального заохочення працівників підрозділів за 
економію і раціональне використання адміністративних витрат та забезпечують 
інформацією керівництво щодо застосування санкцій до винуватців у перевищенні 
планових сум адміністративних витрат [2]. 

Висновки. Таким чином, при прийнятті рішення про зменшення витрат на 
адміністративні потреби слід бути обачливим і необхідно прослідкувати реакцію на 
підприємстві, щоб вдало оперувати ситуацією. Основними умовами ефективного 
функціонування механізму управління адміністративними витратами підприємств є: 
готовність керівництва підприємства до певних змін і роботи в нових умовах 
господарювання; наявність менеджменту, який здатен результативно проводити 
процес управління витратами; наявність нормативно – правової бази, яка б 
окреслила головні аспекти функціонування цього механізму. 
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АНАЛІЗ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА СТОВ «МИРОСЛАВЕЛЬ-АГРО» 
 

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

Стаття розкриває особливості аналізу основних засобів на прикладі 
сільськогосподарського підприємства. Проаналізовано показники руху і 
ефективності використання основних засобів СТОВ «Мирославель-Агро». Наведено 
методику факторного аналізу основних засобів 

Ключові слова: аналіз, основні засоби, рух основних засобів, фондовіддача. 
факторний аналіз, сільське господарство. 
 

Постановка проблеми. Повна, адекватна та достовірна інформація про 
наявність та рух основних засобів, їх технічний стан, витрати на формування й 
відтворення, інтенсивність та ефективність використання це ті дані, на основі яких 
мають обгрунтовуватися стратегії та прийматися оперативні рішення у сфері 
управління основними засобами підприємств. Роль такого генератора інформації 
для потреб управління, крім бухгалтерського обліку, виконує система економічного 
аналізу. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання аналізу основних 
засобів розглядалось багатьма українськими науковцями. Значний внесок у 
розробку теоретичних та практичних аспектів аналізу основних засобів, зробили 
такі дослідники: Б.В. Гринів, Н.В. Довгалюк, Н.О. Ковальчук, А. В. Мазур, 

І.П. Міщук, М.І. Небава, Т.А. Побіжан, В.В. Покиньчереда., Г.М. Шумська, 
М.С. Федорець та інші. Однак, слід відмітити, що окремі питання щодо аналізу 

основних засобів сільськогосподарських підприємств потребують подальших 
досліджень. 

Метою статті є дослідити наявність і рух основних засобів та ефективність 
їх використання на прикладі сільськогосподарського підприємства СТОВ 
«Мирославель-Агро». 

Викладення основного матеріалу.  
Основні засоби відіграють вирішальну роль у виробничій діяльності 

промислових підприємств. Забезпеченість промислових підприємств основними 
засобами виробництва є важливим фактором, від якого залежать якість, повнота та 
своєчасність виконання робіт, обсяг виробництва продукції і фінансовий стан 
підприємства в цілому [1, с. 912].  

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

При цьому рівень інформаційного забезпечення має корелювати з дієвістю 
управлінських рішень: чим вищі якісні параметри інформації, тим кращі 
можливості менеджерів підготувати оптимальні рішення [2, с. 7].  

В таблиці 1 проаналізуємо рух основних засобів СТОВ «Мирославель-Агро».  
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Таблиця 1.  
Показники руху основних засобів СТОВ «Мирославель-Агро» 

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

Наявність основних засобів на 
початок року, тис.грн 

937 1323 1569 632 67,4 

Надійшло, тис.грн 480 471 402 -78 -16,3 

Вибуло, тис.грн 94 225 78 -16 -17,0 

Наявність основних засобів на 
кінець року року, тис.грн 

1323 1569 1893 570 43,1 

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

386 246 324 -62 -16,1 

Коефіцієнт зростання, Кз 1,4120 1,1859 1,2065 -0,2055 -14,6 

Коефіцієнт вибуття, Кв 0,1003 0,1701 0,0497 -0,0506 -50,4 

Коефіцієнт оновлення, Конов 0,3628 0,3002 0,2124 -0,1505 -41,5 

Коефіцієнт сукупного 
відтворення, Ксв 

0,5123 0,3560 0,2562 -0,2561 -50,0 

Коефіцієнт придатності (на кінець 
року), Кпр 

0,5820 0,6042 0,6466 0,0646 11,1 

Нараховано зносу, тис.грн      

на початок року 497 553 621 124 24,9 

на кінець року року 553 621 669 116 21,0 

Залишкова вартість, тис.грн      

на початок року 440 770 948 508 115,5 

на кінець року року 770 948 1224 454 59,0 

Коефіціент зносу, %      

на початок року 53,0 41,8 39,6 -13,4 -25,4 

на кінець року року 41,8 39,6 35,3 -6,5 -15,5 

Середньорічна вартість основних 
виробничих засобів, тис.грн 

1130 1446 1731 601 53,2 

 

Дані таблиці 1 показують, що за 2017 рік до СТОВ «Мирославель-Агро» 
надійшло основних засобів загальною вартістю 402 тис.грн, що менше ніж в 2015 
році на 78 тис.грн чи на 4,8%, а вибули в 2017 році основні засоби вартістю 78 
тис.грн, що менше 2015 року на 16 тис.грн чи на 17,0%. Знос основних засобів з 
початку 2015 року до цінця 2017 року зменшився на 19,9% і становив 35,3%. В 
СТОВ «Мирославель-Агро» існує тенденція до оновлення основних засобів.. 

Загальними показниками ефективності використання основних засобів є 
фондовіддача. Ефективність використання основних засобів наведено в таблиці 2. 

Внаслідок зміни вартості фондів зросла фондоозброєність у СТОВ 
«Мирославель-Агро» на 6,87 тис.грн. чи на 79,5%, також відмітимо зменшення 
зносу основних засобів з 41,8% в 2015 році до 35,3% у 2017 році. У СТОВ 
«Мирославель-Агро» фондовіддача (за виручкою) в 2017 році порівняно до 2015 
року зменшилася на 0,12 грн чи на 1,7%, а фондовіддача (за витратами 
виробництва) збільшилася на 0,20 грн чи на 2,5%. 
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Таблиця 2.  
Аналіз ефективності використання основних засобів СТОВ 

«Мирославель-Агро» 

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

Середнорічна вартість основних засобів 
(за залишковою вартістю), тис.грн: 605,0 859,0 1086,0 481,0 179,5 

Фондоозброєність,тис, грн./чол. 8,64 14,32 15,51 6,87 179,5 

Знос основних засобів, % 41,8 39,6 35,3 -6,5 84,5 

Фондовіддача, грн           

- за виручкою 7,13 6,50 7,01 -0,12 98,3 

- за витратами виробництва 7,99 6,14 8,20 0,20 102,5 

Отримано прибутку (збитку) в 
розрахунку на 1 грн середньорічної 
вартості основних засобів: 

0,448 0,44 0,529 0,082 118,2 

 

Ефективність використання основних засобів підвищилася: на 1 грн 
середньорічної вартості основних засобів отримано прибутку більше на 0,082 грн 
чи на 18,2%. 

У подальшому дослідженні ефективності використання основних засобів 
важливим етапом є здійснення факторного аналізу. Даний аналіз дозволяє виявити 
фактори, які впливають на об‘єкт, що досліджується [3, с. 551]. 

Проведемо факторний аналіз фондовіддачі (за виручкою) за 2017 рік 
порівняно до 2016 року. Дані для аналізу представлено в таблиці (табл. 3.6). 

Таблиця 3.  
Дані для проведення факторного аналізу фондовіддачі СТОВ 

«Мирославель-Агро» 

Показники 
Базисний рік 

(2016 р.) 
Звітний рік 

(2017) р. 
Чиста виручка від реалізації продукції, тис.грн 5580 7611 

Середньорічна вартість основних засобів (за 
залишковою вартістю), тис.грн 

859,0 1086,0 

Фондовіддача за виручкою, грн 6,50 7,01 
 

Використаємо наступну формулу: ФВ = ЧД’ОЗ. Введемо такі умовні 
позначення: ФВ – фондовіддача, грн; ЧД – чиста виручка від реалізації продукції, 
тис.грн; ОЗ – середньорічна вартість основних засобів, тис.грн.  

Механізм розрахунку:  
1. Визначимо величину фондовіддачі в базисному році: 
ФВ0 = ЧД0’ОЗ0=5580’859=6,50 грн. 
Визначимо умовну величину фондовіддачі: 
ФВум = ЧД0’ОЗ1=5580’1086=5,14 грн. 
Визначимо величину фондовіддачі в звітному році: 
ФВ1 = ЧД1’ОЗ1=7611’1086=7,01 грн. 
3. Розрахуємо зміну фондовіддачі за рахунок факторів. 
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Відбулося зменшення фондовіддачі за рахунок зміни середньорічної вартості 
основних засобів: Δ ФВоз= ФВум-ФВ0=5,14-6,50=-1,36 грн. 

Зміна фондовіддачі за рахунок зростання виручки від реалізації показала 
зростання: Δ ФВчд= ФВ1-ФВум=7,01-5,14=1,87 грн 

Зміна фондовіддачі за рахунок двох факторів:  
Δ ФВ= ФВ1-ФВ0=7,01-6,50=0,51 грн 

3. Визначення балансового зв‘язку: 
Δ ФВ= Δ ФВоз+ Δ ФВчд;  
0,51=-1,36+1,87; 0,51=0,51 

Факторний аналіз показав, що у 2017 році порівняно 2016 року фондовіддача 
збільшилася на 0,51 грн. Зміна середньорічної вартості основних засобів обумовила 
зменшення фондовіддачі на 1,36 грн, а зміна виручки від реалізації продукції 
обумовила зростання фондовіддачі на 1,87 грн.  

Висновки. Проведений аналіз показав, що за 2017 рік до СТОВ 
«Мирославель-Агро» надійшло основних засобів загальною вартістю 402 тис.грн, 
що менше ніж в 2015 році на 78 тис.грн чи на 4,8%, а вибули в 2017 році основні 
засоби вартістю 78 тис.грн, що менше 2015 року на 16 тис.грн чи на 17,0%. Знос 
основних засобів з початку 2015 року до цінця 2017 року зменшився на 19,9% і 
становив 35,3%. В СТОВ «Мирославель-Агро» існує тенденція до оновлення 
основних засобів. У СТОВ «Мирославель-Агро» фондовіддача (за виручкою) в 2017 
році порівняно до 2015 року зменшилася на 0,12 грн чи на 1,7%, а фондовіддача (за 
витратами виробництва) збільшилася на 0,20 грн чи на 2,5%. Ефективність 
використання основних засобів підвищилася: на 1 грн середньорічної вартості 
основних засобів отримано прибутку більше на 0,082 грн чи на 18,2%. 
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ФОРМУВАННЯ І ОБЛІК ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА 
ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В СИСТЕМІ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ  
 

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

Розглянуто порядок формування податкового зобов’язання та податкового 
кредиту та відображення їх в податковій звітності. Досліджено підходи до 
розрахунку податку на додану вартість. Висвітлено порядок обліку податку на 
додану вартість  

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

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день однією з основних передумов 
розвитку економіки України та забезпечення її стабільності є ефективне 
функціонування податкової системи, оскільки мобілізація податкових платежів до 
бюджету країни дає можливість органам державної виконавчої влади здійснювати 
реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики, фінансування соціальних заходів. 
Сукупність загальнодержавних і місцевих податків та зборів, які справляються в 
установленому законодавством порядку, є складовою податкової системи. Податок 
на додану вартість є одним із загальнодержавних податків, який забезпечує 
стабільність грошових надходжень до державного бюджету. Але, на сьогодні 
сучасна економічна ситуація в країні зумовлює реформування податкової системи 
та впливає на постійні зміни податкового законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями, що пов‘язані з 
обліком та формуванням звітності з податку на додану вартість у різні часи 
займалися такі вітчизняні вчені-економісти, зокрема: Дзюба О., Кушніренко О., 
Лесько М., Оксенюк О., Подолянчук О., Чирва А.  та інші. 

Метою дослідження є розкриття методики формування і обліку 
податкового зобов‘язання та податкового кредиту  в системі податку на додану 
вартість. 

Виклад основного матеріалу. Податок на додану вартість (далі – ПДВ) – це 
непрямий податок, який входить в ціну в товарів (робіт, послуг) та сплачується 
покупцем, але зобов‘язання щодо його перерахування до бюджету покладено на 
фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють реалізацію товарів (робіт, послуг). 

До елементів податку на додану вартість належать: 
 платники податку; 
 база оподаткування; 
 об‘єкт оподаткування; 
 податковий кредит; 
 податкове зобов‘язання; 
 ставки податку; 
 податкова звітність; 
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 податкові пільги. 
Документальною підставою відображення господарських операцій у 

фінансовому обліку є «товарні» документи – накладні, рахунки, рахунки-фактури, 
товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт тощо. А податкова накладна є 
первинним документом і підставою для нарахування податкових зобов‘язань із 
ПДВ у зв‘язку з постачанням (продажем) товарів (робіт, послуг) у продавця-

платника ПДВ, і одночасно - документальним доказом права на віднесення до 
податкового кредиту витрат зі сплати ПДВ при придбанні товарів у покупця – 

платника податку. Тому податкова накладна не може існувати окремо від так 
званих «товарних» документів або інших документів підтверджуючих факти 
господарського життя підприємства. 

Ставка податку встановлюється від бази оподаткування в розмірі 20 %.  
База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається 

виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та 
зборів. 

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не 
може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування 
операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче 
звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не 
може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського 
обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом 
якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - 

виходячи із звичайної ціни). 
На підприємствах, які здійснюють вивезення товарів за межі митної 

території України, зокрема, в лісогосподарських підприємствах – експорт 
лісопродукції застосовується нульова ставка оподаткування цих операцій.  

Розрахунок податку на додану вартість здійснюється наступним чином: 
ПДВ = ПЗС – ПКС 

де ПДВ – додана вартість створена суб‘єктом господарювання; ПЗС – 

податкові зобов‘язання суб‘єкта господарювання; ПКС – податковий кредит 
суб‘єкта господарювання. 

Суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість відображаються 
за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок 
"Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з дебетом: 

 рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 74 
"Інші доходи" (далі - рахунки обліку доходів) у випадках: поставки готової 
продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних 
активів, в оплату за які кошти (інші активи) від покупця на дату поставки (передачі, 
виконання) підприємство не одержало; збільшення після поставки суми компенсації 
за поставку готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, 
необоротних активів; одержання готівкових коштів за товари, роботи та послуги; 
передачі об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю 
(лізингоотримувачу); поставки товарів та послуг, отриманих у межах договорів 
комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-

правових договорів (далі - комісійні товари); визнання комісіонером комісійної 
винагороди, комісійної винагороди при постачанні вживаних товарів, що придбані в 
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осіб, не зареєстрованих платниками податку; продажу особам, які не зареєстровані 
як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, 
раніше придбаних (заготовлених) у фізичних осіб, які не є платниками податку, на 
суму торгової націнки (надбавки), встановленої платником податку; 

 субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" у випадках: отримання 
підприємством коштів від покупців (замовників) в оплату продукції, товарів, робіт, 
послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів і комісійних товарів, 
що підлягають поставці (передачі, виконанню). Після поставки попередньо 
оплаченої продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, 
необоротних активів, а також комісійних товарів рахунки обліку доходів 
дебетуються у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання"; 

 рахунків обліку витрат діяльності - у випадках: втрат і витрат 
матеріальних цінностей та інших ресурсів понад встановлені норми; ліквідації 
основних засобів за рішенням платника податку у випадках, передбачених 
законодавством; безоплатної поставки матеріальних цінностей (у тому числі 
основних засобів), робіт і послуг; невиробничого використання матеріальних 
цінностей (крім основних засобів), робіт і послуг; використання раніше придбаних 
матеріальних цінностей (крім основних засобів), робіт і послуг в операціях, що не є 
об‘єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що не є господарською 
діяльністю платника податку; перевищення фактичної собівартості проданих 
товарів, робіт, послуг над фактичною ціною їх продажу в частині податку на додану 
вартість, що підлягає сплаті до бюджету; 

 рахунків обліку необоротних активів, запасів, капітальних інвестицій в 
необоротні активи, витрат діяльності - у випадку здійснення підприємством 
операцій з придбання товарів, послуг, необоротних активів, під час придбання або 
виготовлення яких суми податку на додану вартість були включені до складу 
податкового кредиту, якщо такі товари, послуги, необоротні активи призначаються 
для їх використання в операціях, що не є об‘єктом оподаткування, звільнених від 
оподаткування, що не є господарською діяльністю платника податку. 

Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання з 
податку на додану вартість звітного періоду згідно із законодавством (далі - 

податковий кредит з податку на додану вартість), за наявності митних декларацій 
або податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових 
накладних (далі - ЄРПН), відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за 
податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" у 
кореспонденції з кредитом: 

 рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 
"Розрахунки за іншими операціями" і 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" 
(далі - рахунки обліку зобов'язань) - у випадках: придбання (до оплати або передачі 
інших активів) матеріальних цінностей, робіт і послуг, основних засобів, 
нематеріальних активів; збільшення після поставки зазначених цінностей суми 
компенсації їх вартості на користь платника податку - постачальника; фактичного 
отримання об'єкта фінансової оренди (фінансового лізингу) орендарем 
(лізингоотримувачем), отримання товарів/послуг у межах договорів комісії 
(консигнації), поруки, довірчого управління; 
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 субрахунку 644 "Податковий кредит" - у випадках: здійснення 
попередньої оплати (до придбання) матеріальних цінностей, робіт і послуг, 
основних засобів, нематеріальних активів. Після отримання попередньо сплачених 
матеріальних цінностей, нематеріальних активів, виконання робіт і послуг, вартість 
яких попередньо сплачена, на суму податку на додану вартість дебетується 
субрахунок 644 "Податковий кредит" у кореспонденції з кредитом рахунків обліку 
зобов'язань. 

Сума податку на додану вартість, що справляється при придбанні сировини, 

матеріалів і товарів, основних засобів і нематеріальних активів, при отриманні 
виконаних робіт і послуг, які не призначаються для їх подальшого використання в 
оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, 
зараховується до первісної вартості виробничих запасів, товарів, основних засобів і 
нематеріальних активів, до витрат діяльності в кореспонденції з кредитом рахунків 
обліку зобов'язань. 

Сума податку на додану вартість, що справляється при придбанні за рахунок 
коштів цільового фінансування товарів, послуг, необоротних активів, які не 
призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у 
межах господарської діяльності платника податку, включається до складу 
податкового кредиту і одночасно нараховується податкове зобов‘язання з податку 
на додану вартість, яке відображається за дебетом рахунку 48 «Цільове 
фінансування і цільові надходження» і кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за 
податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість». 

Висновки. Вище викладене дає можливість стверджувати про складність 
обліку ПДВ. Адже бухгалтерські проведення потребують великої кількості 
операцій, складності розрахунків, уточнень, коригувань тощо. Тому, на рівні 
законодавства України доречним є удосконалення та спрощення механізму 
справляння та обліку ПДВ [1]. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 
ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
У статті розглянуто теоретичні основи класифікації  основних засобів в 

бухгалтерському обліку та податковому законодавстві. Досліджені підходи до 
класифікаційних характеристик основних засобів в національних і міжнародних 
стандартах обліку та в Податковому кодексі України. Визначено відмінності у 
класифікації основних засобів в бухгалтерському обліку та податковому 
законодавстві 

Ключові слова: основні засоби, необоротні матеріальні активи, 
класифікація, бухгалтерський облік, податкове законодавство 

 

Постановка проблеми. Відновлення темпів економічного зростання 
національного господарства Україні неможливо без підвищення ефективності 
використання матеріально-технічної бази підприємств, в якій головним елементом 
виступають основні засоби. Від стану основних засобів залежить техніко-

технологічний рівень виробництва, продуктивність праці, якість товарів та послуг, 
прибутковість підприємства. У зв‘язку з цим зростає роль і значення для обліку 
класифікація основних засобів як система управління підприємством так і в 
оподаткуванні. 

Ефективне використання основних засобів потребує систематизованої 
інформаційної бази побудованої на відповідних класифікаційних характеристиках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку теорії та 
практики бухгалтерського та податкового обліку основних засобів підприємства 
присвячені праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як О. Агрес, Н. Бабяк, Н. 
Верхоглядова, С. Ільїна, В. Караєв, О. Коваленко, Т. Мац, В. Сопко, Л. Сук, П. Сук, 
В. Шило та ін. Проте відсутність єдиної точки зору до розуміння класифікаційних 
характеристик об‘єктів основних засобів призводить до різного тлумачення цієї 
категорії в бухгалтерському та податковому обліку, що потребує їх уточнення. 

Метою дослідження є вивчення класифікаційних ознак основних засобів у 
бухгалтерському обліку і податковому законодавстві.  

Виклад основного матеріалу.  
Податкова класифікація об‘єктів основних засобів  максимально наближена 

до їх класифікації в бухгалтерському обліку. Так, відповідно до п.п. 138.3.3 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) основні засоби  та інші необоротні 
матеріальні активи класифікуються за 16 групами. А всередині кожної із цих груп 
ведеться пооб‘єктний облік матеріальних цінностей. 

Орієнтиром у питаннях податкової класифікації необоротних активів може 
слугувати УКТ ЗЕД. Міністерство фінансів України для бухгалтерських цілей 
раніше вимагав використовувати Класифікатор ДК 013-97 (див. лист від 28.03.2014 

р. № 31-08410-07-21/6647). Проте класифікація основних засобів у цьому документі 
застаріла і вже давно не відповідає законодавству. 

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16726
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-16726
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Враховуючи це, для класифікації основних засобів потрібно орієнтуватися 
передусім на План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій (далі – План рахунків), 
Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі – 

Інструкція), П(С)БО 7 «Основні засоби» (далі – П(С)БО 7),  ПКУ та МСБО 16 
«Основні засоби» (далі – МСБО 16), а також інші профільні нормативні акти. А 
різного роду класифікатори слід застосовувати як загальний орієнтир за умови, що 
їх положення не суперечать чинному законодавству. 

Детальну інформацію про класифікацію основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів у бухгалтерському і податковому обліку для 
зручності представимо в табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікація основних засобів за Планом рахунків і ПКУ 

Бухгалтерський облік ПКУ 

Номер 

субрахунку 

Назва субрахунку Номер 

групи 

Назва групи 

100 Інвестиційна нерухомість — — 

101 Земельні ділянки 1 Земельні ділянки 

102 Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

2 Капітальні витрати на 
поліпшення земель, не пов‘язані 
з будівництвом 

103 Будинки та споруди 3 Будівлі 

Споруди 

Передавальні пристрої 

104 Машини та обладнання 4 Машини та обладнання 

105 Транспортні засоби 5 Транспортні засоби 

106 Інструменти, прилади та 
інвентар 

6 Інструменти, прилади, інвентар, 
меблі 

107 Тварини 7 Тварини 

108 Багаторічні насадження 8 Багаторічні насадження 

109 Інші основні засоби 9 Інші основні засоби 

111 Бібліотечні фонди 10 Бібліотечні фонди, збереження 
Національного архівного фонду 
України 

112 Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

11 Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

113 Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

12 Тимчасові (нетитульні) споруди 

114 Природні ресурси 13 Природні ресурси 

https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/
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115 Інвентарна тара 14 Інвентарна тара 

116 Предмети прокату 15 Предмети прокату 

117 Інші необоротні 
матеріальні активи 

— — 

16 Довгострокові біологічні 
активи 

16 Довгострокові біологічні активи 

 

В П(С)БО 7 для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за 
такими групами: 

1. Основні засоби 

1.1. Земельні ділянки. 
1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом. 
1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої. 
1.4. Машини та обладнання. 
1.5. Транспортні засоби. 
1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 
1.7. Тварини. 
1.8. Багаторічні насадження та плодоносні рослини. 
1.9. Інші основні засоби.  
2. Інші необоротні матеріальні активи 

2.1. Бібліотечні фонди. 
2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи. 
2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди. 
2.4. Природні ресурси. 
2.5. Інвентарна тара. 
2.6. Предмети прокату. 
2.7. Інші необоротні матеріальні активи.  
Підприємства можуть установлювати вартісні ознаки  предметів, що входять до 

складу малоцінних необоротних матеріальних активів.  
За МСБО 16 клас основних засобів – це група активів, однакових за характером і 

способом використання в діяльності суб'єкта господарювання. Прикладами окремих 
класів активів є: а) земля; б) земля та будівлі; в) машини та обладнання; г) кораблі; ґ) 
літаки; д) автомобілі; е) меблі та приладдя; є) офісне обладнання. 

Згідно з п. 4 П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість — це власні або 
орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які 
розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або 
збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання 
послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. 

У податковому обліку інвестнерухомість окремо не виділяється.  
До капітальних витрат на поліпшення земель, не пов‘язані з будівництвом 

можуть бути віднесені витрати на меліорацію, іригацію, осушення, збагачення й 
інші види поліпшень природних властивостей ґрунту земельної ділянки. 

Особливість обліку будівель полягає в тому, що їх рівною мірою можна 
кваліфікувати і як один об‘єкт, включаючи всі його конструктивні елементи і 
системи життєзабезпечення (тоді будь-які зміни, додавання або поліпшення таких 

https://i.factor.ua/ukr/law-142/section-624/article-12011
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систем вважатимуться ремонтом/поліпшенням будівлі в цілому), і як сукупність 
окремих об‘єктів (власне будівля, ліфтове господарство, різні системи сигналізації 
тощо). 

Орієнтиром для віднесення активу до групи «Машини та обладнання» може 
слугувати розд. XVI «Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 
обладнання; їх частини; звукозаписувальна і звуковідтворювальна апаратура, 
апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини 
та приладдя» УКТ ЗЕД, а також Класифікатор ДК 013-97. 

Для віднесення об‘єкта основних засобів до групи «Транспортні засоби» 
можуть слугувати положення розд. XVII «Засоби наземного транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби і пов‘язані з транспортом пристрої та обладнання» УКТ 
ЗЕД, а також інші державні класифікатори.  

На субрахунках 107 "Тварини" і 108 "Багаторічні насадження" ведеться 
облік довгострокових біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, які 
не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, та плодоносних рослин, які 
пов‘язані із сільськогосподарською діяльністю. 

У групу «Інші основні засоби» зараховують ті об‘єкти, які не потрапили в 
спеціально передбачені для них групи. А коли такої не знайшлося — їх місце в 
збірній групі. Окремі приклади об‘єктів, які можуть бути класифіковані в цій групі: 

— будівельний вагончик (якщо він не зареєстрований як транспортний 
засіб); 

— призматрони (рекламні конструкції з автоматично змінюваними 
площинами) (код 340199 підгрупи «Інші основні фонди, ніде не класифіковані» 
Класифікатора ДК 013-97); 

— вивіски на будівлях з назвою підприємства; 
— витрати на придбання державного прапора, портрета Президента України 

та іншої державної символіки (зрозуміло, якщо їх вартість перевищує вартісний 
критерій). 

Висновки. Таким чином, в нормативних документах, які забезпечують 
обліковий процес і систему оподаткування підприємств використовуються різні 
підходи до класифікації основних засобів. У МСБО 16 відсутні рекомендації щодо 
класифікації об‘єктів основних засобів, а П(С)БО 7 і План рахунків щодо 
класифікаційних ознак неузгодженні. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО  
КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Статтю присвячено питанням внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків з оплати праці на підприємстві. Визначено сутність 
внутрішньогосподарського контролю та окреслено його значення в системі 
управління підприємством. Встановлено мету внутрішньогосподарського 
контролю розрахунків з оплати праці на підприємстві. Систематизовано 
нормативно-правові документи з питань формування трудових ресурсів і 
розрахунків з оплати праці. Ідентифіковано суб’єкти, об’єкти та  джерела 
внутрішньогосподарського контролю розрахунків із заробітної плати.  

Ключові слова: оплата праці, внутрішньогосподарський контроль, облік, 
оплата праці, типові порушення. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні оплата праці є основним джерелом 
доходів персоналу, а також виступає стимулом для майбутнього трудового 
потенціалу. Облік та контроль розрахунків з оплати праці є одним із 
найважливіших і складних у системі обліку підприємств та організацій. Будь-яке 
підприємство приділяє обліку розрахунків з оплати праці багато уваги та веде його 
в обов‘язковому порядку згідно законодавству. Саме тому, проблемні питання 
бухгалтерського обліку і контролю оплати праці потребують постійних досліджень, 
оскільки вирішення проблем у свою чергу позитивно вплине на формування 
достовірної інформації про розрахунки з оплати праці.  

Аналіз відомих досліджень і розробок. Питанням організації і методики 
внутрішньогосподарського контролю за розрахунками з оплати праці приділено 
увагу в працях М.Т. Білухи, Н. М. Бондаренко, Б.І. Валуєва, Н.Г. Виговської, 
Є.В. Калюги, М.Д. Корінька, Л.В. Нападовської, С.М. Петренко, О. В.Семенової, 
Б.Ф. Усача, В.О. Шевчука та інших науковців. 

Велика кількість праць на тему внутрішньогосподарського контролю оплати 
праці ще раз доводить необхідність її подальшого обговорення та дослідження. 

Метою статті є розглянути теоретичні підходи до організації 
внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах господарювання жодне 
підприємство не зможе обійтися без ефективно діючої системи 
внутрішньогосподарського контролю, який забезпечить законність господарської 
діяльності підприємства, збереження його майна, підвищення ефективності бізнесу 
тощо. 

Невід‘ємною складовою організації обліку розрахунків оплати праці 
вважається організація контролю. Вона включає в себе систематичне 
спостереження за доходами та видатками фонду оплати праці, нарахування 
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грошової нагороди кожному співробітнику згідно його ставки та виробітку та за 
своєчасним нарахуванням цих коштів на відповідні рахунки [1, с. 1359]. 

Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці відіграє 
важливу роль у системі управління. Це пов‘язано з тим, що облік праці і заробітної 
плати є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов‘язаний з 
обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних 
операцій, здійснення яких потребує багато часу [2, с. 10].  

Правомірно вважається, що ця ділянка має підвищений контрольний ризик. 
Допущення однієї помилки у розрахунках автоматично веде до цілої серії помилок і 
порушень, постійні зміни у нормативно-правовій базі, складність та трудомісткість 
розрахунків, ризик зловживань з боку працівників – все це зумовлює необхідність 
організації на підприємстві ефективного контролю за розрахунками з оплати праці 
[3, с. 71]. 

Основне завдання внутрішньогосподарському контролю оплати праці – 

перевірка дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні заробітної праці 
та утриманнях з неї, правильності організації бухгалтерського обліку з оплати 
праці. 

Метою внутрішньогосподарському контролю розрахунків з оплати праці є 
формування думки про достовірність фінансової звітності в частині показників, що 
відображають стан цих розрахунків, та відповідності методики обліку й 
оподаткування операцій з оплати праці діючим нормативним документам. 

В умовах ринкового реформування економіки України досить часто 
змінюється нормативно-правова база з питань трудових ресурсів і їх оплати праці, 
тому внутрішньогосподарський контролер повинен постійно слідкувати за цими 
змінами і враховувати їх у ході внутрішньогосподарський внутрішнього контролю.  

Головна особливість внутрішньогосподарського контролю полягає в тому, 
що він проводиться працівниками підприємства, яке контролюється.  

Перевіряючи розрахунки з оплати праці, суб‘єкти контролю розрахунків з 
оплати праці використовують наступні нормативні акти: Конституція України, 
Кодекс Законів про працю, Податковий кодекс України, Закон України «Про оплату 
праці», Закон України «Про колективні договори і угоди», Закон України «Про 
охорону праці», Закон України «Про відпустки», Закон України «Про індексацію 
грошових доходів населення», Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загально обов‘язкове державне соціальне страхування», Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про обчислення розміру середньої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення) за загальнообов‘язковим державним соціальним 
страхуванням», Інструкція зі статистики заробітної плати тощо. 

Суб‘єктами контролю розрахунків з оплати праці можуть виступати 
керівник підприємства, головний бухгалтер, обліковий персонал, юридичний відділ, 
відділ економічного аналізу, планово-фінансовий відділ, а також спеціальні 
контрольні служби підприємства (ревізійна комісія, інвентаризаційна комісія, 
служба внутрішнього аудиту). Ефективність внутрішнього контролю залежить від 
участі всіх структурних та функціональних підрозділів у здійсненні контролю та від 
їх взаємодії. 

Джерелами внутрішньогосподарського контролю обліку розрахунків із 
заробітної плати можуть бути: 
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- загально-організаційні документи: колективний договір; положення про 
оплату праці, про відпустки, преміювання; правила внутрішнього розпорядку; 
посадові інструкції; штатні розписи; 

- кадрові документи: накази по кадрах (на прийом, звільнення, переведення, 
відпустки, преміювання тощо); особові справи працівників (особові картки, заяви, 
трудові договори та інші обов‘язкові документи); трудові договори, акти виконаних 
робіт; договори цивільно-правового характеру (підряду, надання послуг тощо); 

- бухгалтерські документи: табелі обліку робочого часу; розрахункові 
відомості по заробітній платі; платіжні відомості по заробітній платі; касові 
документи (прибуткові та видаткові касові ордери); особові рахунки; журнали-

ордери, картки-рахунки, оборотно-сальдові відомості по рахунках обліку заробітної 
плати; акти виконаних робіт за договорами цивільно-правового характеру, інші 
документи.; 

- фінансова, оперативна та статистична звітність. 
Об‘єктами внутрішньогосподарського контролю операцій з оплати праці та 

розрахунків з персоналом підприємства можуть бути: 
- внутрішньогосподарський контроль оформлення первинних документів; 
- внутрішньогосподарський контроль системи нарахувань заробітної плати; 
- внутрішньогосподарський контроль обґрунтованості утримань із заробітної 

плати та застосовуваних пільг; 
- внутрішньогосподарський контроль відповідності показників 

бухгалтерської звітності та регістрів бухгалтерського обліку; 
- внутрішньогосподарський контроль розрахунків з нарахованих та 

утриманих податків і зборів. 
Облік оплати праці може супроводжуватися різного роду порушеннями та 

помилками, які негативно впливають на достовірність інформації бухгалтерської 
звітності.  

До типових порушень обліку оплати праці можна віднести: 
- допущення арифметичних помилок обліковим працівником при веденні 

обліку; 
- підробки в розрахунково-платіжних і платіжних відомостях з метою 

приховування розкрадання грошей з каси; 
- подвійне нарахування заробітної плати за одну і ту ж випущену продукцію; 
- завищення обсягів робіт у документах на оплату праці щодо фактично 

виконаних; 
- включення у документи з обліку праці осіб, які не брали участі у виконанні 

конкретних робіт, або осіб, не передбачених штатним розкладом; 
- неправильне застосуванням норм виробітку, тарифних ставок, посадових 

окладів і розцінок; 
- неправильне таксування окремих документів з обліку праці; 
- застосування пільг, виплати допомоги без наявності підтверджуючих 

документів; 
- несвоєчасність розрахунків з працівниками підприємства та відповідними 

органами. 
Тому, до оплати праці як до основної статті витрат (яка входить до 

собівартості продукції і тому прямо впливає на розмір доходу підприємства) 
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необхідно завжди підходити прискіпливо з метою забезпечення раціональних 
витрат на оплату праці та їх економії на підприємстві. 

Під час внутрішньогосподарському контролю оплати праці можуть бути 
виявлені, на перший погляд, однакові факти порушень, які після досліджень їх 
змісту можна класифікувати як навмисні (шахрайство) та ненавмисні (помилки).  

Для уникнення помилок в обліку оплати праці на великих підприємствах 
доцільно створювати спеціалізовані відділи, які б забезпечували повсякденний 
безперервний внутрішньогосподарський контроль, а на невеликих підприємствах 
обов'язки внутрішнього контролю слід покласти на ревізійну комісію, яка має 
призначатися власниками підприємства. Також, доцільно здійснити автоматизацію 
контролю та розробити внутрішні стандарти, які будуть регламентувати процедуру 
проведення внутрішнього контролю на підприємстві. Також необхідно приділити 
увагу системі підготовки, добору, підвищення кваліфікації та удосконалення 
професійних якостей контролерів. 

Висновки. Щоб запобігти помилкам в обліку витрат на оплату праці 
управлінський персонал підприємств використовує внутрішньогосподарський 
контроль. Під час внутрішньогосподарського контролю оплати праці, керівництво 
організацій може переконатись у відсутності порушень умов оплати праці, а також 
перевірити правильність сум нарахованої та виплаченої заробітної плати, інших 

виплат; правильність здійснених нарахувань на фонд оплати праці та відрахувань 
податків і зборів із заробітної плати, а також відповідність відображення операцій в 
бухгалтерському обліку і достовірність їх наведення у фінансовій звітності 
підприємства. Грамотна організація внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків з працівниками підприємства підвищує достовірність бухгалтерської 
фінансової звітності і дає змогу уникнути порушень і розбіжностей під час 
проведення аудиту і ревізії різними контролюючими органами. 
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(Представлено д. е. н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
 

Статтю присвячено питанням документування господарських операцій з 
надходження і руху молока коров’ячого – сировини на молокопереробних 
підприємствах. Визначено сутність первинних документів та їх значення в 
обліковому процесі підприємства. Систематизовано перелік документів для обліку 
господарських операцій з надходження і руху молока коров’ячого – сировини на 
молокопереробних підприємствах. Охарактеризовано призначення кожного 
документу для молокопереробних підприємств. Запропоновано використання 
неспеціалізованих форм документів для обліку надходження і руху молока 
коров’ячого – сировини на молокопереробних підприємствах.  

Ключові слова: господарська операція, документування, первинні 
документи, рух молока-сировини, спеціалізовані форми. 

 

Постановка проблеми. Початковим кроком здійснення бухгалтерських 
записів є реєстрація фактів господарського життя, а саме складання первинних 
документів. Первинні документи є перманентною складовою не тільки в системі 
бухгалтерського обліку, але й в процесі здійснення економічного аналізу діяльності 
суб‘єкта господарювання, при прийнятті управлінських рішень, проведенні 
податкових та аудиторських перевірок тощо. Інформація про підприємство для усіх 
цілей формується на основі даних, які містяться в первинних документах, і в 
результаті процесів збору, групування та обробки вона задовольняє потреби 
користувачів бухгалтерського обліку [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації 
документування на підприємстві розглядалися у працях таких вітчизняних вчених 
С.В. Бардаш, М.І. Бондар, О.М. Брадул, Ф.Ф. Бутинець, Т.А. Бутинець, 
З.В. Гуцайлюк, В.А. Дерій, В.В. Євдокимов, В.М. Жук, З.-М.В. Задорожний, 
С.А. Кузнецова, П.О. Куцик, О.А. Лаговська, С.О. Левицька, С.Ф. Легенчук, 
О.М. Петрук, С.В. Свірко, В.А. Шпак та ін. 

Однак, питання документування господарських операцій з надходження і 
руху молока коров‘ячого – сировини на молокопереробних підприємствах не 
підлягало комплексному дослідженню. Тому дане дослідження є актуальним. 

Метою статті є дослідження системи документування, яка 
використовується в процесі обліку господарських операцій з надходження і руху 
молока коров‘ячого – сировини на молокопереробних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Первинні документи відіграють важливу 
роль  у формуванні інформації у фінансовому, податковому і управлінському 
обліку. Зокрема,  Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні" визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських 
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операцій є первинні документи. Положенням про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку передбачено, що господарські операції 
відображаються в бухгалтерському обліку методом їх суцільного та безперервного 
документування.  

Велику роль відіграє первинний документ в податковому обліку. Про 
обов‘язок ведення обліку на підставі первинних документів наголошує Податковий 

кодекс України (далі - ПКУ):  «Для цілей оподаткування платники податків 

зобов‘язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов‘язаних з 

визначенням об‘єктів оподаткування та/або податкових зобов‘язань, на підставі 
первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, 
інших документів, пов‘язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення 

яких передбачено законодавством» (п. 44.1 ПКУ). 

Платникам податків заборонено формування показників податкової звітності, 
митних декларацій на підставі даних, не підтверджених первинними документами. 
До того ж на сьогодні  податковий облік податку на прибуток напряму залежить від 
бухгалтерського обліку.  

Крім того, згідно з п. 121.1 ПКУ, за незабезпечення платником податків 

зберігання первинних документів, облікових й інших регістрів, бухгалтерської та 
статистичної звітності, інших документів із питань обчислення та сплати податків і 
зборів протягом установлених ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання 
платником податків контролюючим органам оригіналів документів або їх копій у 
разі здійснення податкового контролю у випадках, прописаних ПКУ, 

передбачено штраф.  

Господарські операції, пов‘язані з надходженням і рухом молока 
коров‘ячого – сировини, що надходить від товаровиробників на молокопереробні 
підприємства супроводжуються відповідними документами.  

Ці документи умовно можна розділити на три групи: 
 договори на поставку продукції; 
 документи що є підставою для оприбуткування і обліку руху молока при 

виробництві продукції; 
 документи, що підтверджують відповідність молока встановленим нормам 

і стандартам. 
Щодо первинних документів, які забезпечують облік надходження та руху 

молока-сировини на молокопереробних підприємствах, то до них належать: 
1. Спеціалізована товарна накладна на перевезення молочної сировини 1-

ТМ(МС), затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 01.12.2015 р. № 457. Накладна складається з двох частин, одна з яких 
містить відомості про вантаж, інша - про відповідальних осіб, реквізити, підписи 
осіб, які беруть участь у процесі переміщення молочної сировини, та оформлюється 
на кожну партію вантажу. Додається до форми 1-ТН. 

2. Товарно-транспортна накладна 1-ТН, затверджена наказом Міністерства 
транспорту України від 14.10.1997 року № 363. Призначена для списання ТМЦ, 
обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та 
бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу й обліку 
виконаної роботи. 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
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3. Прийомна квитанція на закупівлю молочної сировини 3-ПК (МС), 
затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
01.12.2015 р. № 457. Документ, у якому приймальник на підставі форми № 1-ТН 
(МС) вказує кількість і вартість молочної сировини та розрахунки з продавцем за 
минулий місяць. 

4. Акт про розходження кількісних або якісних показників молочної 
сировини між даними суб‘єкта господарювання і молокопереробного підприємства, 

затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 01.12.2015 р. № 457. Складається при наявності розходжень кількісних та/або 
якісних показників молочної сировини між даними суб‘єкта господарювання і 
молокопереробного підприємства. 

5. Прийомно-розрахункова відомість про закупівлю молочної сировини від 
суб‘єкта господарювання, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 01.12.2015 р. № 457. Призначена для ведення обліку 
руху закупленої молочної сировини в приймальних пунктах. Складається на 
підставі форми № 1-ТН (МС). 

6. Прийомно-розрахункова відомість про видачу грошей за закуплену 
молочну сировину від фізичних осіб, затверджена наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 01.12.2015 р. № 457. Складається при видачі 
грошей здавальникам за закуплену молочну сировину від фізичних осіб. 

7. Прийомно-розрахункова відомість про видачу грошей за закуплену 
молочну сировину від фізичних осіб (у разі неможливості визначення якісних 
показників молока), затверджена наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 01.12.2015 р. № 457. Складається при видачі грошей 
здавальникам за закуплену молочну сировину від фізичних осіб (у разі 
неможливості визначення якісних показників молока). 

8. Реєстр про закупівлю молочної сировини, затверджений наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.12.2015 р. № 457. 

Ведеться на підставі Прийомної квитанції  протягом поточного місяця або певного 
періоду місяця по кожному суб‘єкту господарювання. 

9.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів М-11, 

затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193. Складаються для ведення 
обліку руху молока-сировини в процесі первинної обробки . 

10. Лімітно-забірні картки М-8, М-9, затверджена наказом Мінстату від 
21.06.96 р. № 193. Складаються для ведення обліку руху молока-сировини в процесі 
первинної обробки. 

11. Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск матеріалів) М-10, затверджена 
наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193. Складаються для ведення обліку руху 
молока-сировини в процесі первинної обробки. 

12. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей М-20, затверджена 
наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193. Складаються для ведення обліку руху 
молока-сировини в процесі первинної обробки. 

13. Забірна картка З-5, затверджена наказом Держказначейства від 
19.12.2000 р. № 130 (пропонується як рекомендація). Складаються для ведення 
обліку руху молока-сировини в процесі первинної обробки. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n3
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n30
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n30
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n33
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n33
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n36
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n36
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n36
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n39
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n39
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n39
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n36
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n36
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1582-15#n108
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14. Рапорт про переробку сировини і виготовлення готової продукції П-20 

мол, визначена Листом Міністерства м‘ясної і молочної промисловості СРСР від 
14.04.1981 року № 1-10-2449. Складається для списання молока сировини в 
переробку при виготовлені готової продукції. 

Разом з тим, сьогодні не є обов‘язковим використання затверджених 
форматів первинних документів. Важливо лише дотримуватися вимог 
законодавства щодо наявності в них  обов'язкових реквізитів:      

 назву документа (форми); 
 дату складання;      
 назву підприємства, від імені якого складено документ; 
 зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської 

операції; 
 посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і 

правильність її оформлення; 
 особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка 

брала участь у здійсненні господарської операції.  
Крім того, неістотні недоліки в документах, що містять відомості про 

господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за 
умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка 
брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату 
складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст 
та обсяг господарської операції тощо. 

Висновки.  Основним джерелом інформації в бухгалтерському обліку є 
первинні документи, що потребують уточнення та вдосконалення для підприємств 
молокопереробної промисловості. Використання запропонованої системи 

первинних документів з обліку операцій по надходженню та руху молока-сировини 
на молокопереробних підприємствах дасть змогу вдосконалити первинний облік та 
сприятиме формуванню оптимальної обліково-контрольної інформації для потреб 
управління. 
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