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І. А. Кузьмич, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА 

ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ 

 

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

Постановка проблеми. Виплати працівникам були, є і залишаються 

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

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

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

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

Викладення основного матеріалу. Виплати працівникам підприємства – це 
всі форми компенсації, що їх надає суб'єкт господарювання в обмін на послуги, 
надані працівниками.  

Регулювання питань обліку і оподаткування розрахунків за виплатами 
працівникам здійснюється державою, а саме нормативно-правовими актами 
України. Враховуючи те, що Україна орієнтується на міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку П(С)БО 26 «Виплати працівникам» повністю відповідає 
МСБО 19 «Виплати працівникам». Відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» 
виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб'єкт 
господарювання в обмін на послуги, надані працівниками. Це такі зобов'язання, що 
виникають в наслідок того, що працівник надав послугу в обмін на виплати, які 
будуть сплачені в майбутньому.  

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

 

Для правильності розрахунку нарахувань і виплат заробітної плати на 
підприємстві важливу роль відіграє належна організація обліку, аудиту, 

оподаткування та їх аналізу. Кожен з цих елементів виконує певну функцію та 
вирішує відповідні завдання [1, c. 89]. 

Відповідно до законодавства України всі виплатам працівникам підлягають 
оподаткуванню. Оподаткування виплат працівникам здійснюється згідно до 
Податкового кодексу України. Відповідно до плану рахунків для обліку зобов’язань 
щодо податків, які нараховуються на заробітну плату та утримуються з неї 
використовують рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами». Податки на 
виплати працівникам включають: податок на доходи фізичних осіб та військовий 
збір. 

Висновки. Отже, методологічне регулювання та формування в 
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності даних про виплати працівникам 
здійснюються відповідно до П(С)БО 26 «Виплати працівникам», який ґрунтується 
на МСБО 19 «Виплати працівникам». П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та МСБО 
19 «Виплати працівникам» мають певні розбіжності, які потребують гармонізації. 
Крім того облік та оподаткування розрахунків за виплатами працівникам на 
підприємстві має багато практичних проблем, які повинні бути вирішенні шляхом 

вдосконалення законодавства. 
 

Список використаної літератури: 
1. Гудзь Н. В., Денчук П. Н., Романів Р. В. Бухгалтерський облік: навч. 

посіб. Київ : Центр учб. літ., 2016. С. 89. 
 

References: 

1. Ghudzj, N. V., Denchuk, P. N., Romaniv, R. V. (2016). Bukhghaltersjkyj oblik 

[Accounting]. Kyjiv : Centr uchbovoji literatury, 89.  

Виплати працівникам  

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

Виплати у разі звільнення 

Виплати після закінчення трудової діяльності 

Інші довгострокові виплати 

Виплати інструментами власного капіталу підприємства 
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О.А.Кулеша, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В 
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ  

 

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

Постановка проблеми. Основні засоби – найбільш вартісна частина в 
балансі організацій та установ державного сектору, їх стан, оцінка, процедура 
нарахування амортизації підлягають постійному контролю як із боку вище стоячих 
розпорядників бюджетних коштів, так із боку різних контролюючих органів і 
служб, як представників держави – фактичного власника бюджетних активів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вивчення 

проблеми обліку основних засобів зробили провідні вчені-економісти: М.Т. Білуха, 
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, А.П. Грінько, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, М.В. 
Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник. 

Метою статті є розглянути питання нормативного регулювання обліку 
основних засобів в державному секторі та встановити сутнісні характеристики 
основних засобів. 

Викладення основного матеріалу. Передусім, звернемо увагу на 
нормативне регулювання обліку основних засобів бюджетних установ. 

1. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 121 «Основні засоби» - визначає методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні 
засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в 
необоротні матеріальні активи.  

2. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів 
суб’єктів державного сектору - застосовуються суб’єктами державного сектору для 
відображення у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші 
необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції та необоротні 
матеріальні активи визнані відповідно до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»  

3. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного 
сектору - застосовуються суб’єктами державного сектору при визначенні облікової 
політики і складанні відповідного розпорядчого документа. Зазначено типові 
строки корисного використання основних засобів.  

4. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі - встановлює призначення і порядок ведення рахунків 
бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність і рух активів, 
капіталу, зобов’язань та факти діяльності суб’єктів бухгалтерського обліку в 
державному секторі  

5. Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів 
суб’єктами державного сектору та порядку їх складання. - застосовується при 
складанні типових форм з обліку та списання основних засобів розпорядниками 
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бюджетних коштів, Державною казначейською службою України та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.  

Згідно окреслених нормативних документів, основні засоби — це 

матеріальні активи, які бюджетна установа утримує для досягнення мети та/або 
задоволення своїх потреб шляхом: використання їх у виробництві чи діяльності; під 
час постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг; здавання в оренду 
іншим особам (юридичним чи фізичним).  

Для визначення належності обєктів матеріальних активів до основних 
засобів необхідно використовувати 2 критерії: 1) строк корисного використання. До 
засобів належать ті матеріальні цінності, які використовуються більше одного року. 
Термін експлуатації залежить від виду засобу. 2) вартісний - основні засоби це 
матеріальні активи, вартість яких за одиницю — 6000 грн (без ПДВ) або більша.  

Якщо строк використання матеріального активу більше року а вартість — 

менше 6000 грн, то це малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). Якщо за 
строком використання й вартістю матеріальні цінності можна віднести до основних 
засобів, але їх утримують для продажу в майбутньому, то це запаси.  

Крім того, не належать до основних засобів: невідтворювані природні 
ресурси; корисні копалини; довгострокові біологічні активи.  

Залежно від виду цінностей основні засоби поділяють на: будівлі, споруди 
та передавальні пристрої; земельні ділянки й капітальні витрати на поліпшення 
земель; транспортні засоби; машини й обладнання; тварини й багаторічні 
насадження; інструменти, прилади й інвентар; інші основні засоби. 

Якщо матеріальні цінності не можна віднести до однієї із цих груп, згідно з 
НП(с)БОДС 121 «Основні засоби» їх визнаємо як інші необоротні матеріальні 
активи залежно від виду: малоцінні необоротні матеріальні активи; музейні фонди; 
бібліотечні фонди; необоротні матеріальні активи спецпризначення; інвентарна 
тара; білизна, постільні речі, одяг і взуття; природні ресурси; інші необоротні 
матеріальні активи.  

Висновки. Оцінивши сучасний стан та особливості нормативно-правового 
забезпечення обліку основних засобів в державному секторі слід зазначити: 1) з 
початком адаптації нормативної бази обліку основних засобів до міжнародних 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, відбулися 
значні зміни в методології та практиці обліку бюджетної сфери економіки; 2) 
проведені порівняння НП(С)БО 121, Методичних рекомендацій з обліку основних 
засобів в державному секторі, МСБОДС 17 вказують на розбіжності в методиці та 
практиці обліку, що потребує їх усунення. 

 

Список використаної літератури: 
1. Шушлякова О. В. Сучасні питання обліку основних засобів у державному 

секторі. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика. 

2017.С. 38-41. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. Заробітна плата – це одна з найскладніших 
економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ, тому 
облік праці та заробітної плати є одним із найважливіших і складних у всій системі 
обліку господарюючих суб’єктів. Оплата праці є головним чинником ефективності 
діяльності підприємства, оскільки розмір заробітної плати, своєчасність і повнота 
розрахунків позитивно впливають на якість праці найманих працівників та на суму 
витрат підприємства. Зміни чинного законодавства потребують постійного 
вдосконалення та оперативного контролю розрахунків з оплати праці. Облік праці 
та заробітної плати є важливою ділянкою в усій системі обліку на підприємстві, а 
тому потребує впровадження заходів щодо вдосконалення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним 
питанням обліку розрахунків з оплати праці та напрямів їх удосконалення 
присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких: 
А.І. Радчук, А.О. Гордеюк, В.С. Василенко, О.С. Ветлужська, П.М. Матюшко, 
С.В. Цимбалюк, Т.В. Сизикова, Ю.М. Іванечко та ін. Незважаючи на численну 
кількість наукових праць, існують проблеми в обліку оплати праці, що потребують 
вирішення у вітчизняній обліковій системі. 

Метою статті є висвітлення сучасних проблем обліку розрахунків з оплати 
праці та напрямів їх удосконалення..  

Викладення основного матеріалу. Правильна організація обліку оплати 
праці має безпосередній вплив на повноту і своєчасність здійснення розрахунків із 
працівниками. Одним із напрямів удосконалення системи ведення обліку, на думку 
Ю.М. Кулик, є спрощення документообігу на підприємстві.  

Необхідно: 1) зменшити кількість документації шляхом упровадження 
накопичувальних документів;  

2) розробити аналітичну відомість за виплатами персоналу;  
3) змоделювати відомість складу персоналу підприємства, де основними 

показниками є: середньоспискова чисельність; прийнято в штат; вибуло, із них: 
кількість за власним бажанням, за прогули, інші дисциплінарні порушення, після 
досягнення пенсійного віку; структура персоналу; коефіцієнт плинності кадрів; 
коефіцієнт обороту за прийомом; коефіцієнт обороту за вибуттям працівників; 
коефіцієнт відповідності кваліфікації працівника до складності робіт; рівень 
дисципліни працюючих;  

4) скласти відомість стану кредиторської заборгованості з оплати праці 
працівників за певні періоди часу [1, с. 63]. 

У системі аналітичного обліку вирішальну роль має збір інформації про 
відпрацьований та невідпрацьований час, виконання норми працівником, склад 
працівників, структура фонду оплати праці. Інформація щодо витрат на оплату 



10 

 

праці має суттєвий вплив на формування фактичної собівартості продукції, що 
виробляється. До складу собівартості включають основну заробітну плату, 
додаткову оплату праці та інші нарахування та виплати працівникам. 

Враховуючи викладене вище, вважаємо за доцільне розширити аналітичні 
рахунки до рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», структурувавши 
аналітичні рахунки на субрахунку 661 наступним чином: 

661/1 Розрахунки за окладами і тарифами; 

661/2 Інші нарахування; 

661/3 Виплати за невідпрацьований час працівників; 

661/4 Премії;  
661/5 Інші заохочувальні виплати працівникам;  

661/6 Комісійні винагороди; 
661/7 Оплата при звільненні;  
661/8 Розрахунки за відпустками; 
661/9 Оплата по закінченню трудової діяльності працівника. 

Наведена класифікація аналітичних рахунків сприятиме можливості 
отримання управлінським персоналом оперативної інформації конкретних ситуацій. 

Висновки. Результати проведеного дослідження дають змогу надати такі 
рекомендації:  

1) ввести в систему виплати індивідуальної заробітної плати так званий 
«гнучкий тариф», що діє на підставі оцінки конкретних трудових досягнень 
працівника, що сприятиме підвищенню мотивації працівників та поліпшенню 
діяльності підприємства;  

2) деталізувати аналітичні рахунки до рахунка 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам», що дасть можливість отримати менеджерам усіх рівнів оперативну 
інформацію про конкретні ситуації для прийняття управлінських рішень;  

3) спростити документообіг на підприємстві шляхом виокремлення в наказі 
про облікову політику форм оплати праці та складників графіку документообігу 
щодо первинного відображення відпрацьованого часу та виконаних робіт 
працівниками підприємства 

 

Список використаної літератури: 
1. Безпалько О. С. Вдосконалення обліку заробітної плати працівників 

підприємства. URL: https://naub.oa.edu.ua/2018/вдосконалення-обліку-заробітної-
пла/.  

2. Кулик Ю. М. Шляхи вдосконалення обліку оплати праці. 
URL:https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/2252/1/20160428-29_TEZY_V3_ 
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

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

 

Постановка проблеми. Документування є основою бухгалтерського обліку, 
за допомогою нього бухгалтерський облік надає інформацію і як наслідок набуває 
все більшого значення в процесах прийняття рішень. Відображення операцій з 
наявності та руху продукції лісу в лісогосподарських підприємствах повинно 
максимально бути зафіксовано в первинних документах, оскільки первинні 
документи, реєстри обліку та відповідні форми звітності є доказовою базою при 
розгляді судових спорів та врегулюванні заборгованості. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. У дослідження питань теорії і 
методології обліку витрат вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: 
М.1. Білуха, І.О. Бланк, О.С. Бородкін, Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, Г.М. Давидов, 
В.П. Дудко, В.П. Завгородній, М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, Є.В. Мних, 
Л.В. Нападовська, Ю. Ю. Мороз, В. С. Ейсмонт, Т.С. Гайдучок, Н.І. Цегельник, 
Б.Ф. Усач, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, А.Д. Шеремет. Ю. С. Цал-Цалко, та iн. 

Метою статті є дослідження документів, які підтверджують факт 
здійснення господарських операцій на лісогосподарських підприємствах.  

Викладення основного матеріалу. Бухгалтерська документація 
багатофункціональна за своїм характером. Вона дає чітке уявлення про стан 
господарських операцій, а також використовується не тільки для бухгалтерських 
цілей, але й при проведенні аудиту, ревізії, для прийняття управлінських рішень. 

Формування інформаційної бази по витрати підприємства починається із 
складання первинних документів, якими оформляються господарські операції.  

Документування як спосіб первинного спостереження дозволяє виявити і 
зареєструвати господарську операцію у первинному документі, який є засобом 
обґрунтування облікових записів. 

Первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву 
документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено 
документ; зміст й обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської 
операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та 
правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що надають змогу 
ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

Розглянемо перелік форми первинних документів, які використовуються 
лісогосподарськими підприємствами для відображення господарських операцій  в 
обліку наявності та руху продукції лісу наведені в табл. 1. 

Висновки. Отже, з початку оформлення наведені первинні документи 
лісогосподарських підприємств проходять досить складний і тривалий шлях. І що 
скоріше документи потраплятимуть на етап узагальнення, то ліпше 

використовуватиметься їх інформація при здійсненні господарської діяльності, а 
відтак зростає дійовість і оперативність прийняття управлінських рішень. 
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Таблиця 1 

Перелік форм первинних документів для відображення господарських операцій  з 

обліку наявності та руху продукції лісу в лісогосподарських підприємствах 

№ 
форми 

Назва документа 

ЛГ-1 Наряд-акт на виконання робіт 

ЛГ-2 Журнал виконаних лісо господарських робіт 

ЛГ-3 Журнал інших виконаних робіт 

ЛГ-4 Щоденник приймання лісопродукції від заготівлі  
ЛГ-5 Щоденник приймання робіт по розкряжуванню деревних хлистів 

ЛГ-6 Рапорт про  рух лісопродукції 
ЛГ-7 Акт приймання-передачі робіт по заготівлі деревини  
ЛГ-8 Акт приймання-передачі інших лісогосподарських робіт 

ЛГ-9 Реєстр товарно-транспортних накладних 

ЛГ-10 Журнал надходження лісопродукції 
ЛГ-11 Наряд на відпуск лісопродукції 
ЛГ-12 Щоденник надходження сировини в цех переробки 

ЛГ-13 Наряд-акт на переробку деревини  
ЛГ-14 Змінний рапорт 

ЛГ-15 
Відомість обліку виготовленої продукції переробки деревини і 

витрат сировини 

ЛГ-16 Акт на зміну якості продукції 
ЛГ-17 Реєстр використаної на власні потреби лісопродукції 

ЛГ-18 
Специфікація-накладна поколодна на відправлення лісопродукції 

залізничним (водним шляхом) 
ЛГ-19 Журнал реалізації (відпуску) лісопродукції 
СПО Специфікація поколодного обліку 

СН Специфікація – накладна на деревину відпущену 

1-ТТН 
(ліс) 

Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини 
автомобільним транспортом 

Інв-1 Інвентаризаційний опис лісопродукції 
Інв-2 Відомість наявності лісопродукції 
Інв-3 Порівняльна відомість результатів інвентаризації лісопродукції 

 

Список використаної літератури: 
1. Мороз Ю. Ю., Цал-Цалко Ю. С., Ейсмонт В. С., Гайдучок Т.С., 

Цегельник Н.І. Бухгалтерський облік і аудит в управлінні лісогосподарським 
підприємством : підручник. Житомир : Рута, 2019. 372 с. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ВИТРАТ НА ЗБУТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

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

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найбільш глибоко проблеми 
бухгалтерського обліку аудиту витрат на збут висвітлено в працях таких 
вітчизняних учених, як А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, 

В.В. Сопка, та ін. 
Метою написання статті є розкриття теоретичних аспектів організації 

аудиту витрат на збут на підприємстві.  
Виклад основного матеріалу. Основою системи управління підприємством 

є здійснення ефективного контролю за ключовими напрямами його діяльності. 
Одним із елементів контролю є аудит, за допомогою якого виявляються незаконні 
та нецілеспрямовані витрати.  

Будь-яке підприємство має свої особливості системи управління, які 
першочергово необхідно враховувати при організації аудиту як взагалі, так і за 
окремими його об’єктами. Організація аудиту витрат на збут підприємства, 
насамперед, залежить від правильної організації їх обліку, яка ґрунтується на 
точній, достовірній, неупередженій, своєчасній бухгалтерській інформації.  

Метою проведення аудиту витрат на збут є одержання повної та достовірної 
інформації з обліку витрат на збут підприємства.  

Ефективний аудит витрат на збут сприяє функціонуванню ефективної 
системи бухгалтерського обліку, запобігає виникненню порушень, сприяє 

успішному розвитку компанії в умовах жорсткої конкурентної боротьби та 
посиленню впливу різного роду ризиків на діяльність підприємства. 

Аудит витрат на збут допомагає у встановленні правильності даних з 
акумуляції та списання цих витрат, їх повноти та вчасності відображення у 
зведених документах та облікових реєстрах, достовірності здійснення обліку витрат 
на збут та його відповідності затвердженій обліковій політиці, правильності 
відображення інформації про витрати діяльності у звітності підприємства тощо. 
Зміст аудиторських послуг наведено на рис. 1. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити, що на практиці 
облік та аудит витрат на збут ведеться із певними проблемами та недоліками, що, на 
наш погляд, може бути вирішено шляхом введення певних змін та вдосконалень.  
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Рис. 2. Зміст аудиторських послуг із витрат на збут 

 

Такими заходами можуть бути: ведення робочого плану рахунків на 
підприємстві з розмежуванням на маркетингові витрати та витрати на збут, а також 
у розрізі цих витрат їх поділ, враховуючи індивідуальний підхід; ведення на 
підприємстві внутрішніх документів та звітності щодо витрат на збут (одним із 
таких документів може бути «Методика аудиту витрат на збут»); запровадження на 
підприємстві бюджетування витрат на збут; створення та діяльність на підприємстві 
служби внутрішнього аудиту, яка сприятиме діяльності більш ефективної системи 
бухгалтерського обліку, попереджуватиме виникнення порушень, буде сприяти 
вдалому розвитку підприємства в умовах конкуренції. 
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1. Мулик Т.О., Мулик Я.І. Організація обліку та аудиту витрат на збут 

підприємства: стан та напрями вдосконалення. Глобальні та національні проблеми 
економіки. 2018.випуск 22. С. 965-971.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА  
ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

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

Постановка проблеми. Облік витрат виробництва сільськогосподарської 
продукції перманентно удосконалюється у зв’язку із поліпшенням забезпеченості 
аграрних підприємств технічними засобами, програмним забезпеченням та ін. Не 
дивлячись на це, є ряд проблемних аспектів, що гальмують цей процес. Однією із 
проблем є відсутність в більшості сільськогосподарських підприємств системи 
управлінського обліку, яка дає змогу ефективно управляти рівнем витрат та 
доходів, підвищувати економічну ефективність суб’єкта господарювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження щодо організації та 
методики ведення управлінського обліку у вітчизняних підприємствах займалися 
вітчизняні та зарубіжні вчені: П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. 
Гуцайлюк, К. Друрі, Р. Ентоні, Л.М. Нападовська, Н.М. Погребняк, В.В. Сопко та 
ін. Проте в своїх працях вони не акцентували увагу на специфіці організації 
управлінського обліку в окремих галузях економіки. 

Метою статті є ознайомлення із теоретичними аспектами організації 
управлінського обліку в умовах виробництва сільськогосподарської продукції. 

Викладення основного матеріалу. Історично, управлінський облік не 
з'явився як джерело інформації про діяльність підприємства. Спочатку його 
основним призначенням було накопичення даних про витрати виробництва та вихід 
продукції. Такий облік мав назву виробничий. Проте з часом відбулася його 
трансформація і основною метою ведення такого виду обліку стало сприяння 
досягненню поточних та стратегічних цілей підприємства через інформаційне 
забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

Управлінський облік має свої особливості, які чітко його відрізняють від 
фінансового обліку. З нашої точки зору, такими головними відмінностями є: 
закритість інформації управлінського обліку, адресність його даних, відсутність 
нормативно-правового регулювання з його організації. Відсутність єдиного 
стандарту з організації та вибору методологічного інструментарію управлінського 
обліку зумовлено перш за все великим впливом специфіки діяльності кожного 
конкретного підприємства на цей процес. Неможна знайти два підприємства, де 
управлінський облік організований однаково, використовується таж сукупність 
методів. Особливо це стосується сільськогосподарських підприємств. 

Розглядаючи роль управлінського обліку, потрібно відмітити, що історично 
він часто мав другорядне значення після фінансового. Однак зміни в технологіях, 
державне регулювання, а також підвищення освітнього рівня менеджерів за останні 
десятиріччя прискорили розвиток управлінського обліку і призвели до широкого 
визнання його як спеціальної області дослідження [1]. 

На організацію управлінського обліку витрат на виробництво продукції 
прямо впливають галузеві особливості сільського господарства, а саме: головним 
засобом виробництва є земля, у виробничих процесах приймають участь живі 



16 

 

організми, у вітчизняних агарних підприємств є великі проблеми із автоматизацією 
виробничих процесів, велика територіальна розосередженість, вплив кліматичних 
умов на процес виробництва. В зв’язку з цим, при організації управлінського обліку 
в сільськогосподарських підприємствах потрібно враховувати ці чинники.  

Організацію управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах 
доцільно здійснювати в такій послідовності: визначити організаційну структуру 
підприємства, розробити організаційну схему управлінського обліку, розробити 
схему документообігу, визначити біологічні активи за групами та видами продукції, 
які виробляє сільськогосподарське підприємство, організувати центри 
відповідальності, розробити бюджети для центрів відповідальності, визначити 
систему обліку витрат і калькулювання продукції, зробивши перелік постійних та 
змінних витрат на виробництво сільськогосподарської продукції та порядок 
контролю цих витрат, розробити систему контролю витрат [2]. 

Таким чином, для того щоб система управлінського обліку в аграрних 
підприємствах була ефективною, доцільним є окреслення класифікаційних ознак за 
якими можна поділити всі витрати суб’єкта господарювання з метою ефективного 
управління їх рівнем та пошуку шляхів зниження їх розміру. Також науково-

обґрунтована класифікація витрат дає змогу посилити дію контрольної та 
аналітичної функцій обліку. При цьому ступінь деталізації класифікаційного поділу 
витрат знаходиться у прямій залежності від рівня автоматизації облікового процесу: 
при повному циклу автоматизації ступінь деталізації може бути максимальною. 
Система управлінського обліку має забезпечувати акумулювання інформаційного 
масиву про кількісні та якісні показники діяльності, фіксувати рівень витрат і 
доходів з метою управління їх рівнем за для досягнення бажаного показника 
прибутковості діяльності. 

Висновки. Важливою умовою ведення управлінського обліку є вибір 
прогресивних елементів його методу. Одним з найважливіших завдань 
управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах повинно бути 
формування повної і достовірної облікової інформації про результати діяльності 
виробничих і функціональних підрозділів підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В 
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

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

Постановка проблеми. Діяльність підприємства нерозривно пов’язана з 
наявністю та використанням основних засобів, які повинні характеризуватися 
відповідним складом та структурою для здійснення процесу виробництва. Для 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства та отримання необхідної 
величини прибутку необхідно здійснювати постійний аналіз ефективності 
використання основних засобів та досліджувати фактори, які впливають на цю 
зміну. 

Забезпеченість вітчизняних підприємств основними засобами є важливим 
фактором, від якого залежать якість, повнота та своєчасність виконання робіт, обсяг 
виробництва продукції і фінансовий стан підприємства в цілому. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблему аналізу ефективності 
використання основних засобів досліджували ряд вчених, серед яких можна 
виділити: Бондар Н.М., Бондар Т. П., Волинець С.М., Геращенко І.О., Ковальов А. 
І., Кругляк Б. С., Подольська В.О., Стрижко А.О., Юрчишена Л. В. та інші. 

Метою статті є дослідження методики проведення аналізу основних засобів 
в підприємствах газопостачання та газифікації. 

Викладення основного матеріалу. Діяльність будівельного підприємства 
нерозривно пов’язана з наявністю й використанням основних засобів, які повинні 
характеризуватися відповідним складом та структурою для здійснення процесу 
виробництва. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства й 
отримання необхідної величини прибутку необхідно здійснювати постійний аналіз 
ефективності використання основних засобів та досліджувати фактори, які 
впливають на цю зміну [2].  

Основними завданнями аналізу основних засобів на будівельних 
підприємствах є:  

забезпеченість основними засобами підприємства і його структурних 
підрозділів – відповідність величини, складу і технічного рівня засобів потребам в 
них;  

виконання завдання зі зростання і оновлення основних засобів; оцінка 
технічного стану основних засобів;  

ступінь використання основних засобів і факторів, що впливають на її 
рівень;  

оцінка ступеня використання виробничої потужності, площ та устаткування.  
Джерелами інформації для проведення аналізу основних засобів на 

підприємстві є: 
– дані первинного обліку, а саме: Акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів, акт приймання-здачі відремонтованих, 
реконструйованих та модернізованих обкатів, Акт на списання основних засобів, 
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Інвентарна картка обліку основних засобів, Картка обліку руху основних засобів, 
Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації), 
Розрахунок амортизації основних засобів тощо; 

- дані рахунків бухгалтерського обліку10, 13, 15; 

- облікові регістри – Журнал 4, відомість 4.1; 

- фінансова звітність Ф. №1 «Звіт про фінансовий стан», ф. №2 «Звіт про 
сукупний дохід», ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів», ф.№4 «Звіт про власний 
капітал», ф.№5 «Примітки до фінансової звітності»;  

- інші джерела – дані проведених інвентаризацій, інвентарні картки, договір 
лізингу, план технічного розвитку, паспорт будівлі, патенти і ліцензійні договори, 
дані попередніх аудиторських перевірок, дані попередніх аналітичних досліджень.  

Під час аналізу ефективності використання основних засобів вивчається 

обсяг наявності основних засобів, темпи її зростання за відповідні періоди, 
співвідношення окремих груп у загальній вартості фондів (їх структуру), 
визначається активна частина фондів, причини зміни їх обсягів та структури, шляхи 

покращення структури. 
При аналізу обсягу, структури та динаміки основних засобів необхідно 

враховувати, що різні види основних засобів беруть різну участь у процесі 
господарської діяльності підприємства. Виробнича потужність визначається лише 
величиною промислово-виробничих основних засобів. Невиробничі основні засоби 
у виробництві безпосередньої участі не беруть, вони лише обслуговують 
культурно-побутові потреби колективу [1]. 

Висновок. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що аналіз основних засобів є важливою частиною формування системи 
управління основними засобами на будівельних підприємствах, оскільки стан та 
ефективність використання основних засобів безпосередньо впливає на виконання 
виробничої програми підприємства й можливість отримання прибутку.  
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АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ В АГАРАРИНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що управління 
витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями 
та носіями та постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання 
економії. Щоб забезпечити ефективне управління витратами на підприємстві, слід 
сформувати відповідну систему аналізу витрат. Від аналізу витрат істотно залежать 
ефективність функціонування підприємства та його конкурентоспроможність. Тому 
аналіз системи витрат є важливою функцією економічного механізму кожного 
суб’єкта господарювання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам аналізу витрат 
виробництва продукції у сільському господарстві присвячені праці багатьох 
українських вчених-економістів: Ю.П. Воскобойніка, М.В. Зубця, Г.Г. Кірейцева, 
М.Ф. Кропивка, О.Є. Лугідіна, Ю.О. Лупенка, П.Т. Саблука, О.Г. Шпикуляка та ін. 

Метою статті є дослідження системи аналізу витрат на виробництво 
продукції рослинництва в аграрних підприємствах 

Викладення основного матеріалу. Аналіз витрат діяльності підприємства 
полягає в інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів, 
їх оптимізації та обґрунтуванні управлінських рішень щодо подальшої 
раціоналізації [1].  

Головним завданням періодичного аналізу витрат підприємства є виявлення 
основних напрямків найраціональнішого використання виробничих ресурсів, 
внутрішньовиробничих резервів зниження витрат  

Аналіз витрат здійснюється за такими основними напрямками 

– аналіз структури витрат, її динаміки та оптимальності для отримання 
прибутку; 

– аналіз динаміки витрат за узагальненими показниками та факторів їх змін, 
пошук можливостей усунення факторів зростання витрат; 

– аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції; 
– аналіз загальних факторів зміни собівартості за статтями; 
– аналіз собівартості одиниці продукції з метою їх здешевлення (без 

зниження якісних параметрів) та підвищення конкурентоспроможності; 
– виявлення резервів зниження собівартості. 
Враховуючи дані статистичної форми звітності 50-сг «Звіт про основні 

економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2017 та 2018 
рр. проаналізуємо величину витрат на збут у загальній структурі собівартості за 
видами продукції сільського господарства. Дані аналізу представлено у табл. 1. 

Аналізуючи дані табл. 1 варто відмітити певні зміни у собівартості продукції 
рослинництва ТОВ «Каміньське», які відбулися протягом досліджуваного періоду. 
Так велична виробничої собівартості виробленої продукції рослинництва (вцілому) 
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зросла на 9499,3 тис. грн. При цьому витрати на оплату праці при виробництві 
продукції рослинництва зросли на 88,4 тис. грн. 

Таблиця 1 

Аналіз собівартості за видами продукції рослинництва в  
ТОВ «Каміньське», тис. грн. 

Показники 
Роки Відхилення 2018 

р., до 2017 р. +/– 2017 2018 

Виробнича собівартість виробленої продукції, у 
т.ч. 46514,1 56013,4 9499,3 

Прямі матеріальні витрати усього з них: 32822,0 45103,6 12281,6 

вартість насіння та посадкового матеріалу/ 
вартість кормів 3556,7 4803,5 1246,8 

вартість мінеральних добрив 8928,8 9926,0 997,2 

вартість пального і мастильних матеріалів 7561,0 12950,0 5389 

вартість решти матеріальних витрат 12775,5 17424,1 4648,6 

Прямі витрати на оплату праці 2591,7 2680,1 88,4 

Інші прямі витрати та загальновиробничі 
витрати усього, з них: 11100,4 8229,7 -2870,7 

відрахування на соціальні заходи 570,8 589,6 18,8 

амортизація необоротних активів 442,2 1771,2 1329 

оплата послуг сторонніх організацій 5176,7 2671,2 -2505,5 

решта інших прямих та загальновиробничих 
витрат 4910,7 3197,7 -1713 

Собівартість реалізованої продукції  37017,6 46329,8 9312,2 

 

При аналізі загальної оцінки ефективності використання витрат до складу 
об'єкта необхідно ввести всі види витрат відповідно до нормативних документів 
підприємства, а також кінцевий результат діяльності підприємства. У цьому 
випадку використовують класичну схему формування витрат (за економічними 
елементами та статтями калькуляції) і показники прибутку від виробництва і 
реалізації продукції.  

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження визначено, що 
основною метою аналізу витрат підприємств є пошук резервів зниження витрат, а 
також розробка заходів по їх використанню. В процесі аналізу вивчають ступінь 
виконання плану витрат, виявляють та вимірюють вплив основних факторів. Аналіз 
витрат проводять у взаємодії з дослідженням інших показників виробничої 
діяльності підприємства. Все це дозволяє дати глибоку оцінку дотриманню 
кошторису витрат, їх динаміки і виявити резерви підвищення ефективності 
господарювання. 
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ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

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

Постановка проблеми. Формування оптимального розміру доходу 
підприємства, необхідного для покриття його поточних витрат, сплати податків і 
отримання прибутку, який дозволяє забезпечити розширене відтворення, є вкрай 
важливою передумовою функціонування будь-якого суб’єкта господарювання. 
Отже, облік доходів від реалізації послуг потребує особливої уваги та додаткових 
наукових досліджень. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням питання 
методології аналізу доходів від реалізації послуг підприємства приділяли увагу 
низка вітчизняних науковців і практиків, зокрема М. І. Баканов, С. Б. Барнгольц,  
В. В. Ковальов, А. Ш. Маргуліс, М. В. Мельнік, Е. В. Мних, М. Я. Коробов та ін. 

Метою статті є дослідження завдань та етапів  аналізу  доходів від реалізації 
послуг як основної функції управління підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Сучасний етап розвитку економіки 
України зумовлює високі вимоги щодо оцінки ефективності функціонування 
підприємств, зокрема у секторі обслуговування. Найбільш повну уяву щодо 
ситуації на виробництві можна отримати за допомогою детального аналізу витрат, 
доходів та результатів господарської діяльності підприємства сфери 
обслуговування. Важливим елементом проведення аналізу є формування завдань 
економічного аналізу та використання аналітичних процедур у процесі 
внутрішнього контролю. 

Аналіз доходів від реалізації послуг — це частина економічної стратегії 
підприємства. Він спрямований на створення економічних умов, що забезпечують 
відшкодування постійних витрат підприємства, покриття змінних витрат, які 
залежать від обсягу реалізації послуг, повної і своєчасної оплати всіх видів 

податків, обов'язкових платежів та забезпечення отримання прибутку. Досягнення 
цих умов пов'язане з: 1) обґрунтуванням цін на послуги, які надаються; 2) 

раціональністю умов комерційних угод що укладаються між суб’єктами 
господарювання; 3) встановленням економічно обґрунтованих цін надання послуг, 
які стимулюють збільшення попиту і, відповідно, реалізації; 4) формуванням 
оптимального асортименту послуг для реалізації, які відповідали б структурі 
споживчого попиту та забезпечували б отримання необхідного обсягу доходів. 

Основними завданнями аналізу доходів від реалізації послуг є: 
 об'єктивна оцінка ступеня виконання плану і динаміки доходів 

підприємства за загальним обсягом, складом і структурою (в цілому і в розрізі 
видів діяльності, періодів часу і структурних підрозділів); 

 виявлення і кількісна оцінка причин зміни доходів (в цілому і в розрізі 
видів діяльності, періодів часу і окремих структурних підрозділів) підприємства; 

 аналіз окремих видів доходів звичайної діяльності і виявлення резервів їх 
збільшення (в розрізі видів діяльності); 
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 підрахунок резервів збільшення доходів і розробка заходів з їх практичної 
реалізації.  

Етапи аналізу доходів від реалізації послуг представлено на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Етапи аналізу доходів від реалізації послуг 

 

Важливе місце в інформаційній базі економічного аналізу займає система 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Економічний аналіз на основі даних 
первинних документів та форм звітності забезпечує прийняття ефективних 
управлінських рішень. Інформаційне забезпечення економічного аналізу доходів від 
реалізації послуг представляє собою систему аналітичних даних і способи їх 
обробки, що в свою чергу дозволяють виявити реальну діяльність суб’єкта 
господарювання, вплив дії факторів, що його визначають, а також можливості 
здійснення необхідних керівних дій щодо вдосконалення системи обліково-

аналітичного забезпечення. 
Висновки. Отже, основною метою діяльності підприємства є забезпечення 

конкурентоспроможності, де процес реалізації послуг відіграє значну роль, оскільки 
істотно впливає на фінансовий результат. В процесі дослідження визначено, що 
аналіз доходів від реалізації послуг підприємства має велике значення в системі 
загальної оцінки роботи суб'єкта господарювання. Це пов'язано з тим, що доходи та 
витрати мають безпосередній вплив на загальний фінансовий результат діяльності 
підприємства, який може мати як позитивний, так і негативний характер. 
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(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
 

Постановка проблеми. Основною метою діяльності будь-якого 
сільськогосподарського підприємства є одержання такого рівня доходу, який би 
забезпечив прибутковість. Формування доходів в сільськогосподарських 
підприємствах - це складний процес, якому передує виконання великого обсягу 
облікових робіт, від якості яких буде залежати ефективність прийняття 
управлінських рішень. В зв’язку з цим, розгляд особливостей організації обліку 
доходів в сільськогосподарських підприємствах є особливо актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемними аспектами 
організації обліку доходів у вітчизняних підприємствах займалися вчені, серед яких 
І. Білоусова, Ф. Бутинець, С Голов, В. Ластовецький, Т. Маренич, Л. Сук та ін. 
Проте слід відмітити в своїх працях вони давали загальну характеристику 
організації обліку доходів без урахування галузевих особливостей діяльності 
вітчизняних підприємств. 

Метою статті є розгляд особливостей організації обліку в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Основним нормативним актом, в якому 
закладено організаційні засади обліку доходів є  П(С)БО 15 «Доходи». Проте даний 
документ не дає відповіді на всі питання, які постають перед головним бухгалтером 
при формуванні ним облікової політики щодо доходів. Порівнюючи організаційні 
засади ведення обліку доходів наведені в П(С)БО та МСБО можна відмітити, що 
вони різняться. В МСБО 18 деякі терміни сформульовані більш точно: не «дата 
балансу», а «кінець звітного періоду», не «визначення доходів», а «оцінка доходів». 
Також є відмінності по визнанню та класифікації доходів, а це прямо впливає на 
організацію їх обліку. ГКУ та ПКУ, з нашої точки зору, не конкретизують порядок 
визнання доходів для цілей обліково-контрольної практики. Проте наведені 
стандарти не враховують галузевих особливостей сільськогосподарського 

виробництва. Порядок визнання доходів у сільському господарстві регламентується 
П(С)БО 30 «Біологічні активи» та МСФЗ 41 «Сільське господарство». 

Основною проблемою обліку доходів в підприємствах України, є повнота та 
своєчасність їх відображення у системі обліку. Ця проблема складна й стосується 
всього нашого суспільного ладу, особливо системи влади, системи оподаткування й 
тіньового сегмента економіки. Нині переважна більшість вітчизняних підприємств 
відображує власні доходи неповністю. На нашу думку, рівень не відображення 
доходів коливається від 30 до 70%. З доходів підприємства насамперед занижується 
виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно звужується 
база для оподаткування підприємств податком на додану вартість [2].  

При організації обліку доходів в сільськогосподарських підприємствах 
потрібно чітко окреслити завдання, які будуть стояти перед обліковою системою, 
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адже від того на скільки правильно, із врахуванням галузевих особливостей, 
порядку формування собівартості продукції і доходів, буде залежати прибутковість. 
Пропонуємо виокремити наступні завдання: виокремлення ознак та складових для 
класифікаційного поділу доходів; вивчення сили впливу особливостей 
сільськогосподарського виробництва на порядок формування доходів; визначення 
шляхів удосконалення шляхів ведення синтетичного та аналітичного обліку 
доходів, можливостей запровадження управлінського обліку; розробка практичних 
рекомендацій щодо застосування інформаційного моделювання та запровадження 
автоматизованого обліку доходів. 

Проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення полягає в 
тому, наскільки достатньо підприємство забезпечене сучасними матеріально-

технічними засобами і який рівень організації та ефективності ведення первинних 
документів, який рівень організації та ефективності ведення первинного та 
зведеного обліку, внутрішнього контролю, формування звітної інформації [1]. 

На нашу думку, інформацію стосовно доходів від первісного визнання 
біологічних активів за справедливою вартістю слід розкривати лише в річній 
звітності, оскільки відображення доходів від первісного визнання в квартальній 
звітності буде фактично недоцільним та некоректним. До того ж такий підхід буде 
суперечити загальновизнаним принципам GAAP, а саме: принципу реалізації, 
принципу історичної собівартості, повного розкриття, галузевої практики. 

Висновки. Таким чином, основними проблемами в організації обліку 
доходів в сільськогосподарських підприємствах є своєчасність та 
повнотавідображення їх в обліку та звітності. Проблемним питанням для 
управлінського персоналу є низький рівень аналітичності облікових даних. 
Вирішенню цих проблем буде сприяти поглиблена класифікація доходів 
сільськогосподарського підприємства в розрізі видів діяльності та деталізації 
порядку бухгалтерського обліку доходів в обліковій політиці підприємства. 
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(Представлено д.е.н., проф. Малюга Н.М.) 
 

Постановка проблеми. Для здійснення ефективного управління діяльністю 
підприємств лісового господарства важливого значення набуває питання  
методологічного, організаційного й інформаційного забезпечення системи 
внутрішньогосподарського контролю. Реалії сьогодення свідчать, що оперативне 
управління виробничою діяльністю вимагає формування належної інформації, 
проведення її своєчасного аналізу та відповідно прийняття на цій основі своєчасних 
та правильних рішень. Водночас, наявність повної, достовірної, неупередженої 
інформації ще не означає отримання позитивного результату від господарської 
діяльності підприємства. Тому при прийнятті того чи іншого управлінського 
рішення перш за все необхідно застосовувати найдосконаліші форми та методи 
контролю й управління витратами. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання 
внутрішньогосподарського контролю висвітлювались у працях зарубіжних та 
вітчизняних науковців, таких як: В.Д. Андрєєв, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
А.В. Гриліцька, Л.В. Мельянкова, М.М. Коцупатрий, С.О. Шохін, В.М. Яценко, ін.  

Метою статті є дослідження питання формування ефективної системи 

внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах лісового 
господарства.  

Викладення основного матеріалу. Лісове господарство – галузь 
матеріального виробництва, що веде облік і відтворення, охорону та захист лісів, а 
також регулювання їх використання у цілях задоволення потреб в лісових ресурсах. 
Важливого значення в сучасних умовах господарювання набуває питання 
внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах лісового 
господарства. 

На думку Калюги Є.В. внутрішньогосподарський контроль – це 
систематичне спостереження за ефективністю використання активів і зобов’язань 
підприємства, законністю та доцільністю господарських операцій і процесів, 
збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей [1]. 

Внутрішньогосподарський контроль є важливим механізмом управління для 
підприємств лісового господарства, який має на меті своєчасно забезпечувати 
інформацією всі рівні керівництва, що в свою чергу, дозволяє контролювати 
виконання господарських планів і завдань, а також раціонально використовувати 
матеріальні, трудові і фінансові ресурси.  

Основними завданнями внутрішньогосподарського контролю витрат 
підприємств лісового господарства, на наш погляд, є:  систематичне дослідження 
динаміки витрат і факторів, які на неї впливають;  виявлення відхилень фактичних 
показників витрат від запланованих або нормативних;  аналіз виявлених відхилень; 
розроблення коригуючих заходів та планування витрат. 
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Методика здійснення внутрішньогосподарського контролю витрат 
підприємств лісового господарства представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Методика внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах 

лісового господарства 

Запропонована методика здійснення внутрішньогосподарського контролю 
витрат на підприємствах лісового господарства спрямована не лише на 
вдосконалення системи організації обліку витрат, а й на формування фінансової, 
статистичної та податкової звітності, яка буде розкривати точні, реальні та 
достовірні дані про діяльність підприємств лісового господарства. 

Висновки. Отже, система внутрішньогосподарського контролю витрат на 
підприємствах лісового господарства – це сукупність облікових і контрольних 
процесів, які формують своєчасну, достовірну, повну та правдиву інформацію про 
проведення виробничого процесу та результати господарської діяльності, яка є 
необхідною для оперативного управління суб’єктом господарювання. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ТОВАРІВ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Постановка проблеми. Для управління підприємствами торгівельної галузі 
в сучасних умовах господарювання необхідна своєчасна, достовірна, повна та 
якісна інформація про формування доходів від реалізації товарів. Управління 
діяльністю торгівельних підприємств напряму залежить від рівня інформації, яка 
наводиться в первинних та зведених облікових документах. Водночас, первинний 
облік є основним джерелом економічної інформації, як про діяльність торгівельного 
підприємства в цілому, так і про діяльність окремих підрозділів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 
питання первинного обліку здійснили такі вчені як Ф. Ф. Бутинець, А. Василенко,  
І. Г. Волошин, А. М. Кузьмінський, М. Б. Кулинич, О. В. Лишиленко та ін. 

Метою статті є дослідження сутності організації документування доходів 
від реалізації товарів торгівельного підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Первинний облік – це складова 
(початкова стадія) системи бухгалтерського обліку, на якій здійснюється 
оформлення активів, зобов’язань і господарських операцій бухгалтерськими  

документами [1]. 

Дохід від реалізації товарів підприємство може отримати реалізовуючи свої 
товари, вступаючи у взаємовідносини з юридичними та фізичними особами - 

покупцями і замовниками, а отже здійснює з ними у певному порядку розрахунки. 
Взаємовідносини з покупцями (замовниками) пов’язані з укладанням договорів, 
контрактів на продаж своєї продукції (товарів). У цих договорах відображаються 
зобов’язання  підприємства-продавця про обсяги і терміни відвантаження продукції 
(товарів) і зобов’язання покупця про приймання продукції (товарів). Особлива увага 
в договорах приділяється ціні товару, термінам поставки, порядку розрахунків, 
терміну оплати. 

В більшості випадків накладна є документом при продажу, на основі якого 
складають решту документів. В даному документі зазначаються реквізити сторін, 
між якими виникли розрахункові взаємовідносини, дані про осіб, через яких 
здійснюється операція купівлі – продажу, номер і серія довіреності на отримання 
цінностей від постачальника, підстава здійснення операції. В табличній частині 
накладної зазначаються найменування товарів, одиниці виміру, кількість, ціна, сума 
без ПДВ, сума ПДВ та загальна сума. В кінці документу проставляються підписи 
осіб, які приймали участь у здійсненні господарської операції. 

Обов’язковим документом при реалізації має бути податкова накладна (за 
умови, що продавець є платником ПДВ), яка дає право підприємству-покупцю 
отримати податковий кредит. Податкова накладна містить такі обов’язкові 
реквізити: дату складання, номер, назви організацій або прізвища, ім’я та по-

батькові (для фізичних осіб) покупця і продавця, їх індивідуальні податкові номери, 
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номери свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, юридичні 
адреси місцезнаходження, номенклатуру та кількість товарів, ціну поставки без 
ПДВ, ставку податку та його суму, загальну суму, що підлягає сплаті з ПДВ. 

У разі доставки продукції покупцеві автотранспортом підприємства важливе 
значення має товарно-транспортна накладна, в якій повинні бути наявні записи з 
підписами і відбитком печатки одержувача, які засвідчують доставку продукції. 
Товарно-транспортна накладна призначена для обліку поставок запасів та 
розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Використовується для 
якісного та кількісного приймання запасів. Залежно від типу товарів, що 
перевозяться ТТН мають специфічні форми. В ТТН записують відомості про місця 
відправки і прибуття вантажу, назву організації-перевізника, марку та номер 
автомобіля, прізвище водія, клас вантажу, його масу, час відправлення і прибуття 
до пункту призначення тощо. 

Рахунок-фактура – це документ, що поєднує в собі дві частини: рахунок, 
який є вимогою оплатити товар і накладну, що підтверджує поставку товару. Він 
може бути виписаний лише за умови наступної оплати. В іншому випадку разом з 
накладною окремо виписується рахунок. Рахунок або рахунок-фактура містять 
інформацію про постачальника і покупця, реквізити обслуговуючих їх банків, назви 
товарів, їх кількість, ціну, суму до оплати. 

З метою своєчасності й ефективності ведення первинного обліку на в 
торгівельних підприємствах слід забезпечити порядок організації складання й 
опрацювання первинних документів, або графік документообігу підприємства. 

Мета документообігу — прискорення руху носіїв інформації, а чим коротше і 
швидше організованим буде процес документообігу, тим він буде ефективнішим 
для користувачів, які зможуть вчасно отримати інформацію й ефективно впливати 
на ситуацію управлінськими рішеннями та здійснювати постійний контроль за 
фінансово-господарською діяльністю.  

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження, можна зробити 
висновок, що первинні документи і рахунки бухгалтерського обліку є носіями 
інформації про доходи від реалізації товарів. Використовуючи інформацію, що 
формується у системі первинного обліку, керівний склад підприємства має 
можливість вибирати управлінські рішення з типових альтернативних і приймати 
для виконання і впровадження найбільш ефективне рішення. 

 

Список використаної літератури: 
1. Макарук Ф. Первинний облік у системі управління доходами і витратами 

ринків. URL: http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_2_2014_11_25/ 

pervinnij_oblik_u_sistemi_upravlinnja_dokhodami_i_vitratami_rinkiv/68-1-0-1112. 

 

References: 

1.  Makaruk, F. Pervynnyi oblik u systemi upravlinnia dokhodamy i vytratamy 

rynkiv [Primary accounting in the system of income and expense management of 

markets]. Retrieved from http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/ 

sekcija_2_2014_11_25/pervinnij_oblik_u_sistemi_upravlinnja_dokhodami_i_vitratami_ri

nkiv/68-1-0-1112. 

 

http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_2_2014_11_25/%20pervinnij_oblik_u_sistemi_upravlinnja_dokhodami_i_vitratami_rinkiv/68-1-0-1112
http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_2_2014_11_25/%20pervinnij_oblik_u_sistemi_upravlinnja_dokhodami_i_vitratami_rinkiv/68-1-0-1112
http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/%20sekcija_2_2014_11_25
http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/%20sekcija_2_2014_11_25


29 

 

Н.М. Невмержицька, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

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

Постановка проблеми. Важливою умовою функціонування суб’єкта 
господарювання є наявність основних засобів. Це вимагає постійного контролю за 
ефективністю використання основних засобів для потреб управління виробничою 
діяльністю. Одним із основних завдань обліку основних засобів є надання повної, 
правдивої та неупередженої інформації щодо них. Однак інформація, що міститься 
у фінансовій звітності відносно основних засобів, не завжди є такою через 
недосконалість вітчизняного законодавства та постійні зміни в ньому, тому основні 
засоби потребують подальшого дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми організації 
бухгалтерського обліку та ефективного використання основних засообів на 
підприємстві вивчали відомі вітчизняні та закордоні вчені: С.К. Черненко, 
Є.О.Югас, О.В. Турлакова, І.Я. Чалий, І.П. Тарасова, В.М. Орлов, Г.В. Корнійчук, 
А.І. Ковальов та ін. Аналіз праць вказаних авторів показав, що разом з достатньою 
глибокою спрацьованістю, має місце суперечливість підходів до цієї проблеми. 

Метою статті є проблеми організації обліку основних засобів та шляхи їх 
вирішення. 

Викладення основного матеріалу. Облік основних засобів є важливою 
ланкою в сфері бухгалтерського обліку та звітності. Його вдосконалення значною 
мірою може призвести до позитивних змін в діяльності підприємств та соціально-

економічному житті країни в цілому.  
На сьогодні існує проблема того, що на підприємствах або зовсім не 

формується облікова політика, або має суттєві недоліки: наказ про облікову 

політику складається формально; більшість підприємств, не зважаючи на 
затвердження нових П(С)БО, до своїх Наказів не вносилися зміни і доповнення; 
Накази не мають визначеної структури; окремі питання висвітлені частково або 
зовсім не наводяться; не висвітлюється питання щодо організаційно-технічних 
аспектів обліку, а саме: відсутній графік документообігу; перелік первинних 
документів і регістрів обліку, порядок проведення інвентаризації, котрий 
застосовується на підприємстві, адже, без цих елементів ефективне здійснення 
облікової політики неможливе.  

На наш погляд, облікова політика повинна розкривати усі методологічні 
принципи та прийоми, які використовує підприємство для обліку і відображення у 
фінансовій звітності основних засобів. Для цього вкрай необхідно, щоб у розробку 
політики було закладено принцип повноти та реальності облікових даних. Тому, 
формуючи облікову політику щодо обліку основних засобів, необхідно висвітлити 
такі питання як: одиниця обліку необоротних активів; організація класифікації 
основних засобів ліквідаційна вартість; методи амортизації, які застосовуються; 
вартісна межа для віднесення об’єктів до складу основних засобів та до складу 
малоцінних необоротних матеріальних активів; порядок переоцінки (визначення 
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порога суттєвості); первинні документи і графік документообігу; порядок 
проведення інвентаризації. Адже, вдало обрана облікова політика позитивно 
впливає на діяльність підприємства в цілому, забезпечуючи ефективну роботу 
бухгалтерії. 

Отже, за результатами дослідження можна порадити наступні шляхи 
удосконалення обліку основних засобів:  

1) вибір оптимальної за складом і обсягом облікової інформації, яка 
забезпечить реалізацію тих завдань, які поставлені перед обліком основних засобів; 

2) розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що 
дозволяли би своєчасно виконувати поставлені завдання при мінімальних витратах 
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів;  

3) удосконалення змісту та складу носіїв інформації з обліку основних 
засобів. Провівши аналіз змін у законодавчій базі, яка стосується обліку основних 
засобів, було доведено, що окремі графи типових форм первинних документів 
втратили свій зміст і на підприємствах не використовуються. Це, наприклад, такі 
реквізити, як код норми амортизаційних відрахувань, джерело придбання, дата 
початку сплати за основні засоби;  

4) повна комп’ютеризація обліку основних засобів. Викликано це 
необхідністю оперативного одержання відомостей про рух основних засобів, 
своєчасного та правильного розрахунку сум амортизації, визначення зносу у 
відповідності до встановлених норм тощо. 

Висновки. Таким чином, саме облікова інформація дозволить 
сформулювати загальну концепцію ефективності управління основними засобами у 
сільськогосподарських підприємствах. Запропоновані шляхи удосконалення 
бухгалтерського обліку основних засобів дозволять зменшити невідповідності й 
проблемні питання обліку основних засобів. 
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АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
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Постановка проблеми. Реформування вітчизняної економіки беззаперечно 
впливає на систему бухгалтерського обліку. Використання окремими видами 
підприємств міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності зумовили 
необхідність використання нових понять, до яких певною мірою відноситься і 
амортизаційна політика підприємств. Особливості ведення діяльності 
сільськогосподарськими  підприємствами та недостатній обсяг професійних знань 
керівництва в сфері амортизаційної політики зумовлюють необхідність проведення 
подальших досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальними аспектами порядку 
нарахування та обліку амортизації, як складової облікової політики, займався ряд 
вітчизняних вчених, а саме: Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Кіндрацька, В.В. Сопко, П.Л. Сук, 
Л.К. Сук та інші вчені. В своїх працях вони заклали основи формування 
амортизаційної політики у вітчизняних підприємствах. 

Метою статті є ознайомлення із особливостями формування амортизаційної 
політики в сільськогосподарських підприємствах.  

Викладення основного матеріалу. Для забезпечення ефективності своєї 
діяльності кожне сільськогосподарське підприємство зобов’язане підтримувати 
працездатність та проводити оновлення своєї матеріально-технічної бази. Без 
наявності необхідного обсягу основних засобів неможливим є забезпечення 
розширеного відтворення в окремо взятому підприємстві. Одним із джерел такого 
оновлення є амортизаційні відрахування. Суми амортизаційних відрахувань в 
межах амортизаційної політики будуть виконувати дві функції: податкову 
(виведення витрат з оподаткування на придбання основних засобів) та економічну – 

перехід основних засобів до складу оборотних активів через нарахування 
амортизації. 

Проведені дослідження з питань формування амортизаційної політики у 
сільськогосподарських підприємствах свідчать, що амортизаційна система не 
виконує своєї головної функції – не забезпечує процес оновлення основних засобів, 
спостерігається майже повна відсутність процесів по запровадженню ноу-хау, 
новітніх технологій. Саме умови списання вартості необоротних активів разом з 
податковими пільгами є для підприємців важливими орієнтирами в процесі 
прийняття рішень про інвестування в реальний сектор економіки [1]. 

Бухгалтерський облік прямо впливає на порядок формування амортизаційної 
політики. Адже в П(С)БО 7 «Основні засоби» та ПКУ визначено основні методи 
нарахування амортизації у вітчизняних підприємствах, системою бухгалтерського 
обліку проводиться оцінка об’єктів, що відносяться до основних засобів, 
визначається строк їх корисного використання, вплив амортизаційних відрахувань 
на формування фінансового результату. Саме облікова інформація враховується при 
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прийнятті рішень щодо здійснення капітального інвестування, проведення 
ремонтів, переоцінки об’єктів основних засобів.  

Суми нарахованої амортизації сільськогосподарськими підприємствами 
відповідно до чинних нормативно-правових актів не направляються на формування 
амортизаційного фонду. Хоча до 1999 року для нього в старому Плані рахунків був 
виділений окремий синтетичний рахунок. Тим самим держава дає свободу 
сільськогосподарським підприємствам у прийнятті рішень щодо створення або ж не 
створення амортизаційного фонду. У випадку відсутності останнього 
спостерігається використання амортизаційних відрахувань не за цільовим 
призначенням. Їх використовують не на відтворення, а на споживання в 
господарській діяльності. Це спричиняє погіршення стану основних засобів. 
Прийняття рішення про формування амортизаційного фонду дасть змогу 
направляти в нього суми нарахованої амортизації, одержаний дохід 
сільськогосподарського підприємства у вигляді процентів на інвестиції та вклади. 

Удосконалення системи нарахування амортизації здійснюється через 
прийняття управлінських рішень за допомогою узагальнюючої методики стосовно 
вибору з усієї сукупності оптимального методу її нарахування, а системи її 
використання – за даними відомості нарахування й використання через прийняття 
управлінських рішень про розподіл за напрямками використання [2]. 

Розмір амортизаційних відрахувань розраховується таким чином, щоб до 
кінця терміну служби основних засобів амортизаційний фонд дорівнював їх 
первинній вартості (віднімаючи ліквідаційну вартість). Амортизаційна політика є 
дієвим інструментом активізації інвестиційних процесів в умовах ринкової 
трансформації економіки. Вона повинна забезпечити надійне внутрішнє джерело 
фінансування капітальних вкладень. Саме за рахунок амортизації в розвинутих 
країнах формується до 70% - 80% інвестицій. 

Висновки. Відсутність законодавчих вимог щодо обов’язкового 
формування амортизаційного фонду не сприяє ефективності застосування 
амортизаційної політики в сільськогосподарських підприємствах. Вважаємо 
перспективним обов’язкове формування амортизаційного фонду у кожного суб’єкта 

господарювання, що сприятиме ефективності процесу оновлення основних засобів. 
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ГОСПОДАРСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

 

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

Постановка проблеми. Невід’ємною частиною діяльності будь-якого 
навчального закладу є нарахування та виплата заробітної плати педагогічному та 
адміністративно-господарському персоналу. Для того, щоб правильно нарахувати 
зарплату обліковому працівнику потрібно бути обізнаним із вимогами нормативно-

правових актів щодо нарахування заробітної плати в бюджетній сфері. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу досліджень 

щодо розрахунків по заробітній сфері складають праці вітчизняних і зарубіжних 
вчених: Н.Л. Вачевської, І.Л. Петрова, Н.О. Білика, В. Петі, В.І. Прокопенко, 

В.І. Миронова,А.В. Калини та ін. 
Метою статті є дослідження головних інструментів нарахування заробітної 

плати адміністративно-господарському персоналу навчального закладу. 
Викладення основного матеріалу. В усі часи матеріальні блага і духовні 

цінності, які створювалися працею людей завжди були оплачуваними. Тому оплата 
праці мала завжди мала високу суспільну оцінку, була джерелом зростання добробуту.  
Тільки завдяки оплаті праці люди можуть задовольняти свої матеріальні та 
моральні потреби. Більшість людей одержують винагороду, наймаючись на роботу 
в якості робітників і службовців. Цю винагороду прийнято називати заробітною 
платою. В кожному навчальному закладі є працівники адміністративно-

господарської сфери, а саме: бухгалтера, секретарі, фельдшері, двірники, 
прибиральники службових приміщень  та ін. 

Згідно з приміткою 1 додатка 1 до постанови КМУ від 3.08.2002 р. № 1298 
посадові оклади (тарифні ставки, ставки зарплати) з 1 січня 2017 року 
розраховують, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
1-го тарифного розряду, установленого в розмірі прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб станом на 1 січня календарного року. Тобто, посадовий оклад 
(тарифна ставка) працівника 1-го тарифного розряду з 01.01.2019 р. становить 
1921,00 грн. Мінімальна зарплата на 2019 р. становить 4173,00 грн. Це та цифра, яку 
має пам’ятати кожний бухгалтер.  

У 2019 році чинним законодавством встановлено, що розмір мінімальної 
зарплати працівника за повністю виконану місячну (годину) норму праці не може 
бути нижчий розміру мінімальної зарплати (ст.. 31 Закону України про працю). У 
кінці кожного місяця проводиться нарахування працівникам зарплати, яка має бути 
не нижчою розміру мінімальної зарплати. Перелік виплат, які не включаються до 
мінімальної заробітної плати, а нараховують «зверху» перераховані в ст. 31 Закону 
про оплату праці. При обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її 
мінімального розміру не враховують: доплати за роботу в несприятливих умовах 
праці і підвищення ризику для здоров’я, за роботу в нічний і надурочний час, за 
роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.  Усі інші виплати 
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включають до мінімальної зарплати. Тобто, їх «з’їдає» доплата до мінімальної 
зарплати.  

Розглянемо на прикладах нарахування заробітної плати. Так, двірнику, який 
має 1 тарифний розряд згідно наказу в зимовий період нарахована премія в розмірі 
100% посадового окладу  за сумлінне виконання своїх обов’язків. 1 т.р. оклад-

1921,00 грн., премія 100%-1921,00 грн., 
ДдМЗ=МЗП-(1921,00+1921,00)=4173,00-3842,00=331,00 грн. 
нарахована з/п=1921,00+1921,00+331,00=4173,00 грн. 
Якби не було премії, то 1 т.р. оклад-1921,00 грн., 
ДдМЗ=МЗП-1921,00=4173,00-1921,00=2252,00 грн. 
нарахована з/п=1921,00+2252,00=4173,00 грн. 
на руки=4173,00 грн.-19,5%=3359,27 грн. 
Розглянемо ще один приклад: бухгалтеру, який має 8 тарифний розряд 

згідно наказу нарахована квартальна премія у розмірі 30 % посадового окладу.  8 
т.р. оклад-3150,00 грн., премія 30%-3150,00 грн.*30 %= 945,00 грн., 

ДдМЗ=МЗП-(3150,00+945,00)=4173,00-4095,00=78,00 грн. 
нарахована з/п=3150,00+945,00+78,00=4173,00 грн. 
Якби не було премії, то 1 т.р. оклад-3150,00 грн., 
ДдМЗ=МЗП-3150,00=4173,00-3150,00=1023,00 грн. 
нарахована з/п=3150,00+1023,00=4173,00 грн. 
на руки=4173,00 грн.-19,5%=3359,27 грн. 
На прикладах ми бачимо, що відбувається «зрівнялівка» (заробітна плата 

бухгалтера дорівнює зарплаті двірника МЗП=4173,00 грн.), не беруться до уваги 
професійно-ділові якості працівника, його освіта, результати його праці тощо.   

Висновки. В даній статті розглянуто поняття зарплата, мінімальна зарплата, 
єдина тарифна сітка, доплата до мінімальної зарплати. Проблема полягає в тому, що 
ЄТС, яка діє сьогодні застаріла і її треба змінювати. Спочатку потрібно вносити 
зміни в законодавство нашої держави, а саме, необхідно розраховувати зарплату, 
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного 
розряду, установленого в розмірі мінімальної зарплати на 1 січня календарного 
року. Тоді б зникло поняття доплата до мінімальної зарплати і було б справедливим 
нарахування зарплати, утворилися б «реальні сходинки» між тарифними розрядами. 
Це б стимулювало працівників до навчання, підвищення кваліфікації (тарифного 
розряду) тощо. Це хороша мотивація для якісного та швидкого виконання своїх 
трудових обов’язків тому, що всі премії, заохочення та доплати нараховувалися б 
«зверху» мінімальної зарплати. Розмір зарплати реально залежав би від складності 
та умов виконання роботи, професійно-ділових якостей працівника та ін. 
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Постановка проблеми. Правильне, ефективне та своєчасне проведення 
розрахунків з постачальниками на основі достовірної обліково-аналітичної 
інформації, її використання для здійснення ефективного внутрішнього контролю 
набуває великого значення та обумовлює необхідність постійного вдосконалення.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми організації, контролю 
та оптимізації обліку розрахунків з постачальниками, а також їх достовірне 
відображення у фінансовій звітності висвітлено у працях багатьох науковців. Серед 
вітчизняних вчених проблемні аспекти стосовно обліку і контролю розрахунків з 
постачальниками досліджували Н. М. Бондаренко, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, 
В. М.Добровський, В. В.Мушинський, О. М. Петрук, П. Я. Хомин та інші. Також 
серед опублікованих наукових праць недостатньо досліджена та сформована 
система ознак виявлених помилок при контролі розрахунків з постачальниками, 
тому цей напрямок підлягає подальшому вдосконаленню. 

Метою статті є обґрунтування методичних аспектів 
внутрішньогосподарського контролю розрахунків із постачальниками та 
розроблення рекомендацій щодо їх удосконалення в сучасних умовах 
господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Облік розрахунків на підприємствах має 
бути чітко контрольований. Причому не тільки на кінцеві звітні дати, що 
забезпечується засобами фінансового обліку, а й у будь-який момент за потреби 

управління. Отже, виникає потреба поглиблення інформативності обліку за цими 
об’єктами.  

Система внутрішньооблікового контролю визначається внутрішніми 
правилами та процедурами контролю, які запроваджуються власником 
підприємства для досягнення поставленої мети. На ефективність контролю 

господарської діяльності, зокрема, операцій щодо розрахунків з постачальниками 
підприємства впливає його організація та чіткість сформованої методики, яка 
повинна складатись з послідовного переліку етапів, методів та прийомів контролю 
та відповідного пакету розроблених робочих документів контролера для 
проведення внутрішньогосподарського контролю обраного об’єкта [1, с. 263].  

Завданням контролю розрахунків з постачальниками є перевірка 
достовірності даних обліку про стан розрахунків, дотримання розрахункової 
дисципліни і впливу її на платоспроможність підприємства, яка забезпечує його 
нормальну фінансово-господарську діяльність.  

Основними елементами контролю операцій із забезпечення здійснення 
розрахунків з постачальниками підприємства та фактів їх зміни є: 

 об'єкти – договори, укладені підприємством; розрахункові операції; 
записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності; господарські 
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операції з обліку фактів зміни зобов’язань в контексті розрахунків тощо; 

 суб'єкти – власник та підрозділи підприємства, які виконують 
контрольні функції за формуванням розрахунків з постачальниками та 
підрядниками (юридичний відділ, відділ постачання, бухгалтерія, планово-

фінансовий відділ, відділ маркетингу і т.д.). 
Методичні прийоми контролю розрахунків із постачальниками включають: 
– інвентаризацію (використовують під час контролю стану розрахунків із 

постачальниками та його відповідності даним бухгалтерського обліку); 
– економічний аналіз та економіко-математичні методи (дають можливість 

оцінити й виявити динаміку кредиторської заборгованості та дослідити причини 
утворення нереальних сум заборгованості); 

– документальні прийоми (дослідження інформації за сутністю та змістом, 
перевірка на нормативно-правову відповідність, зустрічна перевірка, зіставлення, 
логічна перевірка розрахункових регістрів, взаємний контроль операцій) – 

застосовують під час дослідження суті й змісту розрахункових операцій для 
з’ясування повноти, законності та правильності відображення останніх в обліку; 

– методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів контролю 
(систематизація та групування виявлених порушень, складання проміжних актів, 
додатків до актів та висновків Ревізійної комісії, оформлення результатів 
контролю) [2]. 

Висновки. Таким чином, раціональна організація 
внутрішньогосподарського контролю потенційних постачальників та стану 
розрахунків з ними сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, 
виконанню зобов'язань по поставках продукції в заданому асортименті і якості, 
підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченню 
дебіторської та кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності обігових 
коштів а, відтак, поліпшенню фінансового стану підприємства. 
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Постановка проблеми. В умовах дефіциту державного фінансування 
необхідно багато уваги приділяти пошуку шляхів по зниженню рівня видатків в 
бюджетних установах. Щоб досягти цієї мети, обліковцями використовуються різні 
специфічні методи функцій управління. Для оптимізації процесу пошуку шляхів 
зниження розміру видатків в бюджетних установах доцільним є використання 
елементів методу управлінського обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації та 
методології управлінського обліку розглядали вітчизняні вчені: П.Й. Атамас, 
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Добровський, О.В. Карпенко, В.С. Лень, 
Л.В. Нападовська, І.Б. Садовська та  ал. Проте мало хто з них приділяв увагу саме 
особливостям запровадження управлінського обліку в бюджетних установах. 

Метою статті є розгляд особливостей організації управлінського обліку 
видатків в бюджетних установах. 

Викладення основного матеріалу. Організація управлінського обліку в 
бюджетних установах має на меті забезпечити ефективне функціонування власне 
підсистеми управлінського обліку, мета якої (відповідно до специфіки діяльності 
вказаних суб’єктів господарювання) полягає у формуванні та передачі 
інформаційних даних управлінському персоналу внутрішнього поля управління 
бюджетних установ для обґрунтування вибору, підготовки та забезпечення 
прийняття управлінських рішень в сфері контролю, планування, прогнозування 
економічної ефективності діяльності вказаних суб’єктів господарювання, в частині 
ціноутворення продуктів діяльності (послуг, робіт, продукції) бюджетних установ 
та оцінки ефективності прийняття рішень [1]. 

Відповідальним за організацію управлінського обліку в бюджетній установі 
є головний бухгалтер та керівник. При запровадженні системи управлінського 
обліку видатків доцільним є зосередження уваги на виокремленні структурних 
підрозділів у якості центрів відповідальності, класифікаційних ознак видатків та їх 
складових, методів калькулювання робіт, послуг, що надає бюджетна установа за 
плату та встановлення періодичності проведення калькуляційних розрахунків. На 
наш погляд, доцільним є виокремлення структурних підрозділів в якості центрів 

відповідальності, а саме – центрів видатків, керівники яких будуть нести 
відповідальність за понесені видатки. Особливістю центру видатків є те, що 
виникає можливість планування видатків за кожним структурним підрозділом та 
посилюється прояв контрольної функції обліку в частині перевірки окремих статей 
кошторису.  

Як свідчить практика бюджетних установ, у працівників облікової служби 
або ж навіть у керівника, не завжди існує раціональне бачення стосовно 
призначення системи управлінського обліку, які особливості його організації в 
бюджетній сфері, які елементи методу управлінського обліку можна 
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використовувати. Тому перш ніж запроваджувати управлінський облік в облікову 
практику доцільним є проведення навчання персоналу, попередньої апробації 
методів управлінського обліку та встановлення доцільності їх використання, 
затвердження регламентів, можливостей автоматизованого ведення управлінського 
обліку. 

Первинна організація управлінського обліку в бюджетних установах полягає 
у визначенні організаційної форми управлінського обліку, встановленні основних 
позицій управлінського обліку, що мають бути закріплені у Положенні про 
управлінський облік та виборі підходів до побудови підсистеми рахунків 
управлінського обліку. У разі створення служби управлінського обліку необхідним 
є визначення її структури, в межах якої слід виокремлювати групи: планування, 
матеріальну, обліку витрат праці та її оплати, виробничо-калькуляційну, обліку 
реалізації та аналітичну [2]. 

Управлінський облік видатків в бюджетній установі має забезпечувати 
перманентний оперативний збір, узагальнення, опрацювання та передачу даних 
щодо видатків, враховуючи інформаційні запити, управлінську ієрархію із 
прийняття рішень. При цьому потрібно пам’ятати, що дані управлінського обліку є 

комерційною таємницею. Тому захист облікових даних щодо розміру та структури 
видатків є пріоритетним завданням. Використання електронно-цифрового підпису 
сприятиме конфіденційності управлінської інформації. Адже доступ до неї можна 
персоналізувати відповідно до відповідальності управлінського працівника та його 
професійних обов’язків. 

Щодо облікового відображення видатків на рахунках бухгалтерського 
обліку, то доцільним є виокремлення аналітичних рахунків в розрізі кодів 
економічної діяльності (на вимогу фінансового обліку) та центрами видатків (для 
потреб управлінського обліку). 

Висновки. Таким чином, запровадження в облікову практику бюджетних 
установ управлінського обліку видатків дасть змогу досягти рівня кошторисних 
показників, підвищить аналітичність та інформативність облікових даних. Дасть 
змогу оптимізувати структуру видатків, що сприятиме економії бюджетних коштів. 
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Постановка проблеми. Сьогодні популярними стають підприємства, які 
займаються бухгалтерським супроводом, тобто підприємці віддають усі свої 
фінансові питання приватним фахівцям. Здебільшого аутсорсинг бухгалтерії 
використовують ті підприємства, у яких не вистачає часу займатися фінансовими 
справами, у яких не вистачає коштів на утримання бухгалтерії та ведення 
документації. Аутсорсинг бухгалтерії стає популярним, так як перелік послуг, що 
надаються іншими підприємствами, досить великий.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення 
поняття «аутсосрингу» зробили А. В. Чмут, О. Д. Осадчий, Дж. Хейвуд, 
С. Календжян, О. М. Зорій, Т. В. Коваленко, Ж.-Л. Бравар, Р. Морган, О.І. Микало 
та ін. Дослідження вітчизняного ринку здійснювали Т. А. Смирнова, Ю. М. Голей 
та Є.Л. Кошкарьов. 

Метою статті є теоретичне обгрунтування до організації аутсорсингу 
бухгалтерського обліку у відповідності до сучасних вимог підприємств.  

Викладення основного матеріалу. Бухгалтер – одна з точних і 
найважливіших професій. Без бухгалтерів зараз не можливо уявити собі життя, 
адже бухгалтерія так чи інакше стосується кожної цивілізованої людини. Від 
блискучих знань і досвіду наших бухгалтерів залежить функціонування будь-якої 
економіки. 

У західній практиці схема, при якій бухгалтерські функції передано 
сторонній компанії, є досить популярною. В Україні ж поки цей напрям діяльності в 
стані бурхливого розвитку. Усе більше компаній відмовляються від послуг одного 
бухгалтера на користь сторонньої бухгалтерської фірми, заощаджуючи свої витрати 
на утримання бухгалтерії і отримуючи більш високу якість бухгалтерського 
обслуговування. Рентабельність бізнесу на бухгалтерському аутсорсингу сьогодні 
становить близько 30%, але зі зростанням ринку щорічно додає по 10-15% [1]. 

Ведення бухгалтерського обліку (аутсорсинг) на сьогодні є одним з 
найбільш поширених видів аудиторських послуг і займає до 30% в загальному 
обсязі робіт аудиторських фірм. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори 
(аудиторські фірми), визначається Аудиторською палатою України відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту. 

До таких послуг може включатися наступне:  
– перевірка отриманих первинних документів та їх відображення в обліковій 

системі. Для цього застосовуються найбільш поширені бухгалтерські продукти;  
– підготовка фінансової звітності відповідно до вітчизняних П(С)БО, а 

також у разі необхідності відповідно до МСФЗ та МСБО. 
– підготовка та подача обов’язкової статистичної звітності;  
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– розробка та впровадження бухгалтерської облікової політики для 
підприємства;  

– комунікація та проведення звірок з контрагентами, збір вхідної первинної 
документації;  

– оформлення внутрішньої первинної документації;  
– казначейські послуги (адміністрування банківських рахунків – підготовка 

банківських платіжних доручень та / або заявок для проведення необхідних виплат, 
а також комунікація з обслуговуючими банками).  

Найпопулярнішою послугою бухгалтерського аутсорсингу експерти 
називають обслуговування «під ключ», яке включає ведення бухгалтерського та 
податкового обліку, здачу звітності в усі контролюючі органи, роботу з клієнт-

банком, сплату яких контроль сплати всіх податкових зобов’язань, супровід 
перевірок, спілкування з контролюючими органами, архівування та зберігання 
документів та ін. 

Бухгалтерський облік на аутсорсингу має переваги: це, зокрема, підвищення 
рівня якості і достовірності звітності, мінімізація витрат на організаційні аспекти 
ведення бухгалтерії, що дозволяє керівництву акцентувати свою увагу на ключових 
аспектах розвитку діяльності, оскільки йому необхідно здійснювати контроль за 
результатом, а не за процесом [2]. 

Лідируючі позиції серед країн – виконавців аутсорсингових послуг займають 
Індія та Китай, у які надходять замовлення з держав Європи, США, Японії. 
Порівняно високі показники розвитку ринку вдалося досягнути через розвиток 
офшорного аутсорсингу в державах-сусідах із меншими ресурсними витратами. 

Україна як країна, орієнтована на експорт аутсорсингу, поставляє свої послуги 
здебільшого у США, країни Євросоюзу та Ізраїль. Можна виділити низку найбільш 
популярних видів аутсорсингових послуг в Україні. 

Вибір високопрофесійної аутсорсингової фірми допоможе мінімізувати всі 
можливі недоліки аутсорсингу бухгалтерії. Перш ніж укласти договір з 
аутсорсинговою фірмою, доцільно запросити документи про атестацію фахівців 
цього суб’єкту, а також зібрати інформацію про його ділову репутацію, можливо, 
отримати відгуки від ділових партнерів. 

Висновки. Таким чином, бухгалтерський аутсорсинг поступово знаходить 
своє застосування у вітчизняній практиці. 
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Постановка проблеми. Реалії конкурентного середовища діяльності 
підприємств висувають потребу пристосування обліково-аналітичного забезпечення 
до нових методів менеджменту. Саме тому виявлена об'єктивна необхідність у 
розробці організаційно-методичних аспектів формування обліку прибутку 
підприємств для потреб управління в умовах прийняття управлінських рішень. 
Однією з таких ключових проблем є практична відсутність на всіх підприємствах 
лісового господарства належного управлінського обліку.  

Необхідно зазначити, що управлінський облік не є частиною 
бухгалтерського обліку. Він є самостійним напрямком інформаційного 
забезпечення управління, що використовує в рівній мірі методи та принципи 
стратегічного та оперативного менеджменту та бухгалтерського обліку. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням, пов'язаним з 
практичним впровадженням управлінського обліку, присвячено праці П. Атамас, 
О. Бородкіна, Ф. Бутинця, С. Голова, В. Лень, Л. Нападовської, М. Пушкара та ін., 
які здійснили значний внесок у розвиток теорії і практики. Також ці вітчизняні 
науковці, поряд з зарубіжними (Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Друрі К., Хендриксен 
Е.С., М. Ван Бред та інших), розглядали проблеми управлінського обліку за 
центрами відповідальності. Однак, в більшості випадків увага приділялася в 
основному теоретичним засадам обліку витрат. 

Метою статті є обґрунтування необхідності запровадження методики 
управлінського обліку фінансових результатів для потреб менеджменту 
підприємств з метою посилення аналітичності та інформативності облікового 
забезпечення управління для отримання високого ефекту діяльності 
лісогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. У даний час українські нормативні акти 
з бухгалтерського обліку не мають офіційного визначення та рекомендацій з 
ведення управлінського обліку і не приділяють належної уваги поясненню функцій 
та задач обліку взагалі, а також трактуванню понять, що застосовуються у 
професійній бухгалтерській мові. Це можливо виправдати тим, що організація 
управлінського обліку це внутрішня справа кожного підприємства, держава не 
може зобов’язати підприємства вести управлінський облік чи написати єдині 
правила для його ведення, що характерно для практики розвинутих країн [1]. 

Міжнародна практика свідчить, що управлінський облік на підприємстві 
може бути організований за двома основним напрямками: 

– без спеціального відображення операцій на рахунках із застосуванням 
подвійного запису, а саме без застосування синтетичного обліку. Рівень 
конфіденційності такого внутрішньогосподарського обліку, на нашу думку, є 
досить низьким;  
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– з окремим відображенням операцій на рахунках синтетичного обліку (у 
тому числі із застосуванням різних варіантів кореспонденції рахунків). Рівень 
конфіденційності у цьому випадку є достатньо високим. 

Сучасний управлінський облік повинен концентрувати інформацію не 
тільки про витрати, але й про запаси, доходи і результати діяльності у таких 
розрізах, які потрібні для прийняття своєчасних тактичних і стратегічних рішень. 
Проте чинний План рахунків підприємств і організацій та Інструкція до його 
використання такої можливості не надають в достатній мірі, оскільки призначені 
виключно для потреб ведення бухгалтерського фінансового обліку та 
нагромадження інформації з метою зручності складання фінансової звітності. 

Багато підприємств лісового господарства не досягають основної мети 
діяльності – отримання прибутку, тому, що не тільки є збитковими, але й не мають 
фінансування. Для усіх неприбуткових підприємств важливим питанням є не тільки 
подолання збитковості, а й досягнення фінансової стійкості. Це можливо, в першу 
чергу, шляхом аналізу структури собівартості послуг та пошуку варіантів 
зменшення розміру окремих видів витрат, що складають цю собівартість, а також 
досягнення оптимального обсягу виробництв.  

Велику роль в управлінні прибутком на основі управлінського обліку 
відіграє операційний аналіз або система «взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і 
прибутку». Операційний аналіз – це елемент управління витратами підприємства, за 
допомогою якого визначають вплив структури витрат і виручки на рентабельність 
продукції або підрозділів підприємства. 

Висновки. На нашу думку, під управлінським обліком як системою 
бухгалтерського обліку слід розуміти спосіб узагальнення, збору і обробки 
інформації, необхідної для виконання процесу управління виробничим процесом і 
контролю за формуванням і списанням витрат підприємства. 

За наявності достатньої якості даних бухгалтерського обліку керівництво 
може приймати ефективні управлінські рішення щодо збільшення суми фінансового 
результату для досягнення поточних та стратегічних цілей.  
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Постановка проблеми. Процеси економічної інтеграції у світовий простір 
та інтернаціоналізація економіки України призвели до необхідності гармонізувати 
національну систему обліку з вимогами міжнародних стандартів. Такі зміни будуть 
сприяти формуванню привабливого інвестиційного клімату в країні та прискорять 
інтеграційні процеси в економічних відносинах. Багато підприємств України, 
рухаються вперед, ведуть паралельний облік та складають звітність не лише за 
національними вимогами та правилами, а й у відповідності до міжнародних 
стандартів. 

Таким чином, існує постійна потреба в аналізі, систематизації та 
узагальненні нововведень. Адже питання, що стосуються формування власного  
капіталу, зачіпають інтереси не лише фізичних, юридичних осіб, а й держави в 
цілому.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми бухгалтерського 
обліку формування та зміни власного капіталу досліджуються в працях багатьох 
провідних вчених-економістів, таких як, зокрема, М. Д. Алексеєнко, Ф. Ф.Бутинець, 
С. Ф. Голов, М. М. Мосійчук, О. І. Пилипенко, І. Р. Поліщук, М. С. Пушкар, 
Н. М. Ткаченко, В. В. Сопко. 

Метою статті є порівняння вітчизняних П(С)БО та міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, проведення їх критичного аналізу відносно розкриття 
принципів і методики обліку власного капіталу  на сучасному етапі функціонування 
міжнародних і національних стандартів. 

Викладення основного матеріалу. Власний капітал є важливою складовою 
серед джерел формування ресурсів підприємства.  

Згідно до національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», власний капітал – це частина в активах 
підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Нажаль в 
міжнародних стандартах не подано визначення власного капіталу. Еквівалентом 
терміну «власний капітал» є термін «чисті активи». 

У національних та міжнародних стандартах обліку власний капітал 
зазначається як однин з основних елементів фінансової звітності. Величина та 
структура власного капіталу мають принципове значення для управлінського 
персоналу та стейкхолдерів фінансової звітності. Інформація про зміни у власному 
капіталі за міжнародними стандартами розкривається в спеціальній формі звітності 
– Звіті про зміни у власному капіталі, а за національними – у Звіті про власний 
капітал. 

Застосування МСФЗ для суб’єктів господарювання характеризується 
можливістю отримання необхідної інформації для ухвалення управлінських рішень, 
залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки; 
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надійністю інформації; прозорістю інформації, що забезпечується шляхом 
дотримання правил її складання, а також численними поясненнями до звітності. 

Міжнародні стандарти детально не регламентують питання обліку власного 
капіталу у силу специфічності національних законодавств, що визначають вимоги 
до формування власного капіталу для різноманітних форм організації бізнесу і, 
відповідно, відмінностей національних правил його обліку [1]. 

Національні стандарти передбачають обчислення власного капіталу шляхом 
зменшення вартості активів на суму зобов’язань підприємства на звітну дату. 
Загалом така послідовність відповідає МСФЗ, оскільки згідно з п. 4.4 
Концептуальної основи капітал визначається, як частка в активах підприємства, яка 
залишається після того, як будуть погашені всі його зобов’язання. Проте, на відміну 
від НП(С)БО, міжнародні стандарти трактують власний капітал, як чистий капітал 
або чисті активи суб’єкта господарювання, адже вони є базовим джерелом 
фінансування. Достовірне та повне висвітлення у фінансовій звітності величини та 
складових власного капіталу є принциповим для оцінки ефективності підприємства 
та прийняття подальших інвестиційних рішень як власниками, так і користувачами 
звітності 

В процесі управління підприємством окреме місце займає походження 
власного капіталу. 

У зарубіжній практиці власний капітал підприємства за часом та джерелами 
утворення може бути розділений на дві складові: 

1) вкладений (інвестований) капітал;  
2) зароблений капітал:  
– доходи і витрати, що відносяться безпосередньо на капітал,  
– накопичений нерозподілений чистий прибуток,  
– резерви, створені з чистого прибутку. 
У вітчизняній практиці власний капітал підприємства, залежно від джерела 

формування, також поділяється на дві групи.  
Класифікація власного капіталу за джерелами його утворення є досить 

важливою при визнанні його елементів, тому враховуючи різницю у джерелах 
формування у міжнародній та вітчизняній практиці, також існують відмінності у 
компонентах фінансової звітності за МСФЗ та ПСБО. 

Висновки. Таким чином, існують відмінності в складі та структурі власного 
капіталу за національними стандартами обліку та міжнародними стандартами. 
Зокрема, на нашу думку, тому що поняття власного капіталу в міжнародній 
практиці розглядається в основному стосовно акціонерних компаній та акціонери є 
найбільш зацікавленими особами у повній інформації про капітал. 
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ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 
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(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О.) 

 

Постановка проблеми. Основні засоби є важливою умовою 
функціонування будь-якого підприємства, тому бухгалтерський облік повинний 
забезпечувати систему управління якісною інформацією для подальшого вирішення 
проблем ефективного та раціонального використання матеріальних активів.  

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

Тому питання удосконалення теоретичних і практичних засад організації 
обліку основних засобів повинне здійснюватись шляхом розширення її 
управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до практичних потреб 
підприємств, що виникають у процесі прийняття стратегічних управлінських 
рішень.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання бухгалтерського обліку 
операцій з основними засобами стали предметом дослідження таких вчених, як: 
Ф. Ф. Бутинець, Н. В. Довгалюк, Н. Т. Кулікова, А. М. Михайлов, О. А. Наумчук, 
Є. С. Пиріжок, М. Ф. Огійчук, А. А. Гнатюк, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, 
Л. К.Сук, Н. О. Ткач, Б. Ф. Усач та інших вітчизняних і зарубіжних провідних 
вчених та економістів. 

Метою статті є обґрунтування теоретико-практичних підходів щодо 
удосконалення обліку, аналізу, аудиту та оподаткування основних засобів на 
сільськогосподарських підприємствах в сучасних умовах господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Облік основних засобів є надзвичайно 
важливою ланкою в сфері бухгалтерського обліку та звітності. Його вдосконалення 
значною мірою може призвести до позитивних змін в господарській діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Організація будь-якої підприємницької 
діяльності розпочинається з формування матеріально-технічної бази, відсутність 
якої робить неможливим ведення господарської діяльності підприємства. 

Проблемним на сьогодні є питання ведення первинного обліку основних 
засобів, точніше типових форм первинної документації з обліку наявності та руху 
основних засобів. Так, з часу затвердження пакету типових первинних документів з 
обліку основних засобів відбулися істотні зміни в організації бухгалтерського 
обліку основних засобів. Проте змін у типових документах з обліку основних 
засобів не спостерігається [1]. 

Важливою ділянкою облікової роботи є формування облікової політики 
основних засобів. Облікова політика підприємства в частині основних засобів полягає 
у виборі і реалізації оптимального варіанту терміну їх корисного використання, 
оцінки та методу нарахування амортизації. 
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На більшості підприємств не завадило б посилити контроль за збереженням та 
використанням основних засобів, а також контроль за документальним оформленням 
операцій з ними. До того ж, необхідно взяти до уваги запропоновані в літературі 
шляхи удосконалення обліку основних засобів [2, c.49]. 

Таким чином, можна запропонувати наступні напрями удосконалення 
організації обліку, оподаткування та аудиту основних засобів на підприємстві. 

З метою контролю ефективності і раціональності експлуатації об’єктів 
основних засобів на підприємстві потрібно запроваджувати впровадження 
внутрішнього аудиту. Саме внутрішній аудит допоможе захистити інтереси як 
держави щодо розподілу суспільного продукту, так і власника щодо збереження його 
власності. Доцільність його впровадження на підприємствах пояснюється тим, що 
його наслідки в кінцевому результаті носитимуть попереджувальний характер щодо 
встановлення необґрунтованих та незаконних дій, невірних і неефективних 
управлінських рішень. Вважаємо, що з метою підвищення достовірності обліку 
основних засобів необхідно організовувати систематичне проведення внутрішнього 
аудиту, для чого доцільно створювати спеціальну службу внутрішнього аудиту.  

Висновки. Основні засоби – один з найважливіших факторів будь-якого 
виробництва. Їх стан і ефективне використовування прямо впливають на кінцеві 
результати господарської діяльності підприємств.  

Таким чином, необхідно удосконалювати теоретичні і практичні засади 
організації обліку основних засобів в напрямку розширення її управлінських 
можливостей, максимально пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів 
підприємницької діяльності, що виникають у процесі прийняття управлінських 
рішень щодо руху основних засобів та ефективності їх використання. Основними 
шляхами удосконалення організації обліку основних засобів є раціоналізація як 
кожної форми документів і регістрів обліку, так і методів, і способів збирання, 
обробки і узагальнення облікової інформації, адаптованих до сучасних умов. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В 
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(Представлено к.е.н., доц. Гайдучок Т. С.) 

 

Постановка проблеми. Сучасне суспільство без бюджетних установ навряд 
чи можна уявити, як би стрімко не розвивались ринкові відносини з їх приватною 
власністю і комерційними інтересами. 

Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні 
завдання, має специфічні об'єкти, ведеться за окремим планом рахунків і балансу, 
який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств. Тому тема обліку і 
контролю заробітної плати в бюджетних установах особливо актуальна. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням питанням 
контролю розрахунків з оплати праці в бюджетних установах займалися відомі 
вітчизняні вчені: В. М. Божко, О. М. Бондаренко, Ф. Ф. Бутинець, Н. В. Вітвіцька, 
Л. В. Дікань, Є. В. Калюга, О. С. Макоєв, Б. Ф. Усач та інші. 

Метою статті є дослідження особливостей контролю розрахунків з оплати 
праці в бюджетних установах, та окреслення напрямків його вдосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Заробітна плата – це одна з 
найскладніших економічних категорій і важливих соціально-економічних явищ. 
Оплата праці є найвагомішою складовою усіх видатків бюджетних установ, а їх 
облік є однією з найважливіших ділянок облікового процесу. 

У бюджетній сфері процес праці та її оплати має певні особливості: 
1) результатом виконуваної роботи є часто не річ (продукція), а послуги 

(діяльність); 
2) праця носить переважно розумовий характер; 
3) у складі сукупних витрат бюджетних установ на оплату праці припадає 

від 60 до 85 % усіх витрат; 
4) у бюджетній сфері досить високий рівень кваліфікації працюючих, а в 

деяких галузях (освіта, охорона здоров'я, мистецтво) частка спеціалістів вищої 
кваліфікації сягає близько 50 % загальної чисельності працівників [1]. 

Основними завданнями бухгалтерського обліку заробітної плати в 
бюджетних установах є:  

– контроль за дотриманням штатного розпису й фонду заробітної плати;  
– контроль за використанням робочого часу;  
– своєчасне й достовірне нарахування заробітної плати та соціальної 

допомоги та контроль утримань з них;  
– контроль за використанням виділених на заробітну плату коштів 

загального і спеціального фондів;  

– забезпечення різних рівнів управління інформацією про працю й заробітну 
плату. 

Контроль нарахування оплати праці спрямований на доцільне та 
раціональне використання коштів на виплату заробітної плати, зниження 
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собівартості продукції завдяки підвищенню продуктивності праці. Зокрема під час 
нарахування заробітної плати за додатково виконані операції бухгалтер, аби не 
допустити подвійного нарахування заробітної плати, повинен проконтролювати, чи 
не включені ці витрати часу (операції) в основні відрядні розцінки [2, с. 125].  

При проведенні контролю в бюджетній установі однією з найважливіших і 
складних ділянок перевірки є контроль заробітної плати, оскільки безпосередньо 
зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників установи, що 
перевіряється.  

Контроль заробітної плати – це дуже трудомістке і відповідальне завдання з 
надання впевненості, бо поєднує в собі елементи фінансового контролю й контролю 
на відповідність, що пов’язано з необхідністю дотримання трудового та 
податкового законодавства при формуванні фінансової інформації про заробітну 
плату та інші виплати працівникам. 

Здійснюючи контроль за операціями з оплати праці потрібно, перш за все, 
детально вивчити внутрішні розпорядницькі документи, що регулюють дане 
питання. 

Висновки. Вдосконаленням контролю за розрахунками з оплати праці 
досягається не тільки прозорість, точність даних і повнота їх відображення у 
відповідних документах, але й інформованість кожного працівника в питаннях 
трудового навантаження, заробітної плати, компенсаційних виплат, утримання 
преміальних та інших положень. Це є досить важливо, оскільки бюджетним 
установам відведена особлива роль у вирішенні завдань соціально-економічного 
розвитку держави. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

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

Постановка проблеми. У процесі господарської діяльності підприємства 
вступають у взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання щодо 
придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг із метою забезпечення 
їх безперервного функціонування. Основними наслідками проведення 
господарських операцій є виникнення зобов’язань, що призводить до появи 
кредиторської заборгованості, у тому числі перед постачальниками та 
підрядниками. Негативні явища у вітчизняній економіці (зокрема, її тінізація) 
значно погіршують розрахункову дисципліну суб’єктів господарювання та 
створюють проблеми платежів. Система бухгалтерського обліку є чи не єдиним 
джерелом інформації про фактичний стан розрахунків між підприємствами. А тому, 
вирішення проблем із значними сумами поточної заборгованості перед 
постачальниками лежить у площині обліково-аналітичних процедур. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням теоретико-

методологічних і практичних аспектів щодо обліку розрахунків з постачальниками 
приділяли увагу такі вітчизня- ні вчені: М.Ф. Огійчук, Н.М.Ткаченко, Л.М. Братчук, 
Ю.А. Верига, Г.В. Власюк, С.Ф. Голов, О.Є. Гудзь, В.М. Добровський, 
О.М. Петрук, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, Е.Ф. Югас та інші. 

Метою статті є пошук раціональних напрямів удосконалення організації 
аналітичного обліку  розрахунків з постачальниками. 

Викладення основного матеріалу. Розрахункові взаємовідносини 
виникають у процесі господарської діяльності підприємств. Таким відносинам, як 
правило, передує укладення договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних 
цінностей, договорів підряду на виконання робіт, надання послуг тощо. Це 
найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення зобов'язань, основна 
форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці. 

При укладенні договору з постачальниками та підрядниками виникає 
юридичне зобов’язання, яке не відображається на рахунках бухгалтерського обліку 

та в балансі. Його відображення в обліку розпочнеться тоді, коли суб’єкти 
господарювання, що уклали договір, перейдуть до виконання взятих на себе 
обов’язків, та за наявності умов відповідно до П(С)БО 11: оцінка зобов’язання має 
бути достовірно визначена; існує ймовірність зменшення економічних вигод у 
майбутньому внаслідок погашення зобов’язання. Постачальник для списання 
коштів з покупця оформляє платіжні вимоги на безакцептне списання коштів, 
платіжні вимоги-доручення. 

У разі невиконання укладеного договору, така ситуація може призвести до 
штрафних санкцій. Ця заборгованість також має відображатися в обліку. 
Виникнення неузгодженості правового та облікового законодавства негативно 
впливає на формування звітної інформації щодо фінансового стану підприємства, 
тобто відбувається її викривлення. Для вирішення цієї проблеми доцільно 
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відображати юридичні зобов’язання в позабалансовому обліку на рахунку 042 

«Непередбачені зобов’язання». Доцільним є зазначення інформації про юридичні 
зобов’язання у примітках до фінансової звітності. Після перетворення зобов’язань 
на такі, що відповідають усім критеріям бухгалтерського обліку, запропоновано 
проводити їх виключення з позабалансового обліку та відображати як на 
балансових рахунках, так і у балансі підприємства. Це сприятиме забезпеченню 
інформацією користувачів звітності про борги та платоспроможність підприємства. 

Що стосується відображення в обліку розрахунків з постачальниками зa 
одержані ТМЦ, виконані роботи, надані послуги використовують субрахунок 631 

―Розрахунки з вітчизняними постачальниками‖ рахунку 63 ―Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками‖. Аналітичний облік ведеться окремо за кoжним 
постачальником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату. 

На нашу думку, потрібно враховувати терміни погашення заборгованості та 
виконання умов погашення, для цього пропонуємо субрахунки другого порядку до 
субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»: 631.1 

«Заборгованість, термін сплати якої ще не настав»; 631.2 «Відстрочена 
заборгованість перед постачальниками»; 631.3 «Прострочена заборгованість перед 
постачальниками». Застосування в обліку цих рахунків сприятиме контролю за 
кредиторською заборгованістю, термінами її сплати, що дасть змогу правильно 
планувати розрахунки з постачальниками. Щодо заборгованості за надані послуги, 
то її доцільно акумулювати на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами». 

Організація та управління відносинами з постачальниками ґрунтуються на 
цілому ряді стратегічних дій: розробці політики відносин із постачальниками, 
маркетингу зі зворотним зв’язком, концепції впливу на постачальників тощо. 

Висновки. Таким чином, запропоновані субрахунки дозволяють не тільки 
удосконалити організацію аналітичного обліку  розрахунків з постачальниками, а й 
сприяють ефективному управлінню ними. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах становлення та розвитку 
ринкової економіки та реформування системи бухгалтерського обліку видатків на 
оплату праці є одним з головних інструментів управління діяльністю організацій та 
установ. 

Питання обліку, контролю та аналізу видатків на оплату праці посідають 
особливе місце в роботі бухгалтерії кожної бюджетної установи. З одного боку, це 
зумовлено відношенням до цього питання самих працівників бюджетної сфери, для 
яких заробітна плата є джерелом матеріальних благ. Водночас, з іншого боку, - 

кошти, які спрямовані бюджетною установою на оплату праці, виділяються з 
бюджету держави (місцевого бюджету), мають цільове призначення і не можуть 
бути використані на інші потреби установи, відповідно до затвердженого 
Кошторису доходів і видатків бюджетної установи.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичне і практичне 
зацікавлення обліковими аспектами праці та її оплати у бюджетних установах  
знайшло своє відображення у працях вітчизняних вчених-економістів, серед яких: 
П. Й. Атамас, Р. Т. Джога, Є. В. Калюга, Л. М. Кіндрацька, І. О. Кондратюк,  
С. В. Свірко, О. В. Юрченко та ін. 

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

Викладення основного матеріалу. Формування видатків на оплату праці є 
одним з центральних питань докорінної перебудови управління економікою. 
Головний напрямок удосконалення всієї системи оплати праці - забезпечення 
прямої і жорсткої залежності оплати праці від кінцевих результатів діяльності 
трудових колективів. 

Видатки на заробітну плату є захищеною статтею бюджету і мають 
найбільшу питому вагу в складі поточних видатків бюджетної установи. Їх 
класифікація наведена на рис. 1.  

Видатки бюджетних установ, що здійснюються за рахунок коштів 
державного або місцевого бюджетів, називаються видатками загального фонду. 
Видатки, здійснені за рахунок позабюджетних надходжень, називаються видатками 
спеціального фонду [1].  

Під касовими видатками маються на увазі всі суми, перераховані банком чи 
органами Держказначейства (далі - ДКУ) з поточних бюджетних, реєстраційних 
рахунків установи освіти в безготівковій і готівковій формі. Підставою для 
здійснення касових видатків є платіжні доручення, виписані установами освіти 
(вузом, технікумом і т.д.) і оплачені банком чи ДКУ іншим юридичними особам за 
виконані роботи, надані послуги, отримані матеріали, а також виплата зарплати, 
стипендії, матеріальної допомоги та інше. 
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Рис. 1. Класифікація видатків на оплату праці в бюджетних установах  

Під фактичними видатками маються на увазі нараховані видатки установи, 
оформлені відповідними документами, включаючи видатки по нарахованій зарплаті 
і стипендії. Підставою для здійснення фактичних витрат є документи, що 
підтверджують цільовий напрямок коштів (розрахункові відомості, трудові угоди, 
договори на виконання робіт (крім договорів на оплату комунальних послуг, послуг 
зв’язку, охорони, оренди приміщень, тому що ці договори є довгостроковими і 
розрахунки по них здійснюються по мірі надання рахунків чи актів за надані 
послуги), акти виконаних робіт, тендерна документація, договори про закупівлю). 

Отже, ефективність системи організації обліку видатків на оплату праці в 
бюджетних установах значною мірою залежить від дотримання норм чинного 
законодавства щодо праці та її оплати, що потребує постійного доопрацювання в 
частині матеріального стимулювання працівників бюджетної сфери, відповідності 
рівня зарплати працівників рівню відповідальності за виконання ними 
функціональних обов’язків.  

Висновки. В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
в сучасних умовах господарювання облік видатків на оплату праці займає одне з 
центральних місць у всій системі обліку бюджетної установи. Для досягнення 
основних завдань обліку видатків на оплату праці виникає необхідність створення 
якнайбільш зручного організаційного, кадрового та інформаційного забезпечення.  

Список використаної літератури: 
1. Ватуля І. Д., Ватуля І. М., Левченко З. М., Романченко Ю.О. Облік у 

бюджетних установах К.: Центр учбової літератури, 2009. 368 с. 

 

References: 

1. Vatulia, I. D., Vatulia, I. M., Levchenko, Z. M., Romanchenko, Yu.O. (2010). 

Oblik u biudzhetnykh ustanovakh [Accounting in budgetary institutions]. Kyiv : Tsentr 

uchbovoi literatury, 368. 

Залежно від структури 
фонду оплати праці 

Видатки на заробітну плату в бюджетних установах 

Залежно від джерел 
покриття 

Залежно від етапу руху 
грошових коштів  

Касові видатки на 
оплату праці  

Фактичні видатки 
на оплату праці  

Видатки 
загального фонду 
на оплату праці  

Видатки 
спеціального 

фонду на оплату 
праці  

видатки на 
додаткову зарплату 

видатки на основну 
зарплату  

видатки на оплату 
заохочувальних і 

компенсаційних виплат 



53 

 

М.В. Рябчун, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
ДОХОДІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

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

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що ефективне 
функціонування сільськогосподарського підприємства неможливе без контролю за 
всіма напрямами його діяльності. Одним із важливих аспектів діяльності 
підприємства є отримання доходів від реалізації продукції як основного виду 
діяльності. 

Формування та розвиток результативної системи внутрішньогосподарського 
контролю в сучасних умовах ринкових відносин можливо забезпечити лише в 
контексті управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського 

підприємства на зовнішньому ринку та розвитку ефективних 
внутрішньогосподарських відносин [1].  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Окремі питання теорії та 

методології внутрішньогосподарського контролю знайшли відображення у працях 
вітчизняних науковців, таких як М.Т. Білуха, Й.С. Завадського, Г.Г. Кірейцева,  
В.К. Савчука, В. Яцури та ін. 

Метою статті є аналіз системи внутрішньогосподарського контролю 

доходів в сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Внутрішньогосподарський контроль – 

це незалежний контроль з боку зацікавлених осіб – власників та управлінського 
персоналу підприємства з метою недопущення фактів порушення законності, 
нераціонального використання та перевитрат виробничих ресурсів, невиконання 
передбачених виробничо-господарських планів діяльності і розвитку підприємства. 

Основна мета проведення оцінки доходів від реалізації продукції в 
сільськогосподарських підприємствах — підвищення ефективності господарювання 
і пошук резервів такого підвищення, здобуття певної кількості ключових 
параметрів, які дають об’єктивну й точну характеристику фінансового стану 
підприємства, його прибутків. При цьому в оцінюванні поточного фінансового 
стану підприємства особливу роль відіграє його прогноз на найближчу та більш 
віддалену перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану. 

Програма внутрішньогосподарського контролю доходів від реалізації 
продукції в сільськогосподарських підприємствах представлена в табл. 1. 

Отже, слід своєчасно, повно та об’єктивно виконувати вищеописані 
контрольні процедур задля виявлення можливих порушень і попередження їх у 
майбутньому щодо управління фінансово-господарською діяльністю 

сільськогосподарського підприємства.  
Висновки. В результаті здійсненого дослідження визначено, що 

внутрішньогосподарський контроль доходів від реалізації сільськогосподарського 
підприємства – це система, яка включає сукупність контрольних заходів суб’єкта 
внутрішньогосподарського контролю на підконтрольний об’єкт, спрямована на 
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вміння своєчасно фіксувати помилки та виправляти їх до того, як вони завадять 

досягненню поставлених цілей і завдань. 
Таблиця 1 

Програма внутрішньогосподарського контролю доходів в сільськогосподарських 
підприємствах 

Напрям контролю Процедури контролю 

Вивчення  основних 
положень облікової 
політики щодо фінансових 
результатів 

- перевірка законності здійснення видів діяльності відповідно до 
КВЕД; 
- перевірка визнання доходів, витрат та фінансових результатів; 
- визначення методів амортизації та строків експлуатації; 
- встановлення використання рахунків; 
- визначення порядку та строків інвентаризації; 
- визначення порядку документування 

Вивчення внутрішніх 
нормативних документів 
щодо проведення 
контролю фінансових 
результатів 

- визначення порядку отримання доходів, а також визначення 
понесених витрат відповідно до статей витрат; 
- планування обсягів капітальних вкладень 

Перевірка наявності 
об’єктів нерухомості 

- проведення інвентаризації, спостереження; 
- перевірка первинних документів щодо доходів, витрат та 
фінансових результатів; 
- визначення відхилень фактичних даних від даних обліку 

Аналіз ефективності 
господарської діяльності 

- аналіз основних показників розвитку підприємства; 
- аналіз собівартості за елементами операційних витрат; 
- аналіз структури бухгалтерського балансу; 
- аналіз фінансового стану підприємства; 
- аналіз рентабельності продукції. 

Перевірка даних 
синтетичного та 
аналітичного обліку 

- перевірка правильності відображення господарських операцій 
в обліку; 
- перевірка достовірності відображення інформації у звітності 

Прийняття рішень - аналіз виявлених недоліків; 
- визначення винних осіб; 
- прийняття відповідних управлінських рішень 

Контроль виконання 
прийнятих рішень 

- контроль виконання прийнятих рішень керівництва та 
управлінського персоналу 

 

Запропонована методика внутрішньогосподарського контролю доходів 
сільськогосподарського підприємства забезпечуватиме інформаційні потреби 
власників та керівників суб’єкта господарювання. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В  
КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

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

Постановка проблеми. Реорганізація закладів охорони здоров'я на 
комунальні некомерційні підприємства передбачає зміну підходів до планування їх 
діяльності та звітності. Перетворившись на суб'єкта господарювання заклад 
охорони здоров'я має дотримуватись порядку планування та звітності, передбаченої 
для суб'єктів господарювання, який відмінний від планування та звітності 
бюджетних установ. Особливості господарської діяльності комунальних 
некомерційних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених 
Господарським кодексом України щодо діяльності державних комерційних або 
казенних підприємств. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. За останні роки в вітчизняній 
фінансово-економічній літературі з’явилися нові публікації, які висвітлюють 
проблеми обліку і контролю в комунальних некомерційних підприємствах, що 
виникли при реорганізація закладів охорони здоров'я. Серед вчених які займалися  
вирішенням цих проблем варто виділити: С.І. Дорогунцова, Е.А. Гриневича, 
Б.І. Адамова, В.І. Павлова, В.А. Петрук, Н. І. Гордієнко, Н. Г. Краснікова та ін. 

Метою статті є дослідження витрат відповідно до фінансового плану 
комунальних некомерційних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Інформацію про дохід та витрати 
комунальне некомерційне підприємство щомісячно зазначає в звіті про 
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.  

Відповідно до Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів 
охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства 
неприбуткова організація здійснює витрати відповідно до фінансового плану, до 
витратної частини якого можуть бути віднесені такі статті:  

 y заробітна плата працівників (за штатним розписом, трудовими 
договорами, нарахуванням на заробітну плату);  

 y витрати на утримання неприбуткової організації (опалення, освітлення, 
водопостачання, водовідведення, телекомунікаційні послуги оренда приміщень, 
транспортних засобів, обладнання та інше утримання виробничих приміщень);  

 y витрати на проведення ремонту, службові відрядження, оплату послуг 
зв’язку, оплату послуг за цивільно-правовими договорами, канцелярські товари, 
господарські товари, банківські послуги (розрахунково-касове обслуговування).  

Видатки на заробітну плату в закладі охорони здоров’я - комунальному 
некомерційному підприємстві не вважатимуться видатками загального фонду 
бюджету, а тому вона (заробітна плата) не буде розраховуватись захищеною 
статтею. 

Зазвичай тарифи на комунальні послуги для комунальних підприємств 
більше ніж для бюджетних установ. Тому, після перетворення закладів охорони 

https://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf
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здоров’я ‒ бюджетної установи в комунальне некомерційне підприємство може 
збільшитися обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг. 

Детальніше розглянемо основні складові витрат Комунального підприємства 
«Стоматологічна поліклініка» Житомирської міської ради, до яких віднесено: 
витрати на оплату праці основного медичного персоналу; нарахування на заробітну 
плату; матеріали (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення); 
інші прямі витрати (витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний 
медичний інвентар тощо); амортизаційні відрахування; загальновиробничі витрати; 
адміністративні витрати; прибуток. 

Повна планова собівартість послуги (витрати) розраховується з 
застосуванням нормативно-витратного методу на підставі державних і галузевих 
норм використання матеріальних ресурсів, норм часу, норм оплати праці, цін на 
лікарські засоби і вироби медичного призначення. 

Шляхами забезпечення оптимальності структури витрат комунальних 
некомерційних підприємств можуть бути, зокрема:  

 перегляд організаційної структури та штатного розпису закладу;  
 розгляд можливості економії коштів на допоміжних функціях шляхом 

укладання договорів (в тому числі спільно з іншими закладами) про надання послуг 
із третіми сторонами для здійснення, зокрема, таких функцій: телефонний запис на 
прийом до лікаря (кол-центр), прибирання приміщень, утримання території тощо;  

 розгляд можливості економії коштів шляхом впровадження технологій 
енергозбереження (може потребувати інвестицій за рахунок місцевого бюджету або 
міжнародних проектів технічної підтримки);  

 аудит використання приміщень закладу з метою визначення площ, які не 
використовуються (або використовуються неефективно). 

Висновки. Таким чином, комунальні некомерційні підприємства складають 
план використання бюджетних коштів та фінансовий план комунальних 
некомерційних підприємств, у зв’язку з чим виникає необхідність розмежування 
видатків. Крім того, деталізація витрат сприятиме контролю за їх рівнем, надає 
можливість аналізувати, оцінювати та планувати витрати з метою їх економного та 
ефективного використання.  
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АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ  

 

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

 

Постановка проблеми. Аудит фінансових результатів виконує важливу 
роль відносно встановлення достовірності та повноти відображення інформації для 
її стейкхолдерів, на основі якої вони зможуть приймати стратегічні управлінські 
рішення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні та методичні засади 
проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємств постійно 
знаходяться в полі зору українських та закордонних науковців, таких як 
М. Т.Білуха, Бутинець Ф. Ф., Г. М. Давидов, Р. П. Булига, О. А. Петрик, 

В. Я.Савченко, Д. Е. Свідерський, К. О. Утенкова, Б. Ф. Усач, Я. А. Гончарук, 
В. С.Рудницький та ін. Окремі аспекти аудиту фінансових результатів діяльності 
знайшли своє відображення у працях Т. В. Мултанівської, С. А. Бурлан, 

Л. А.Гончар, Л. М. Алієвої, І. О. Селіверстової. 
Метою статті є  узагальнення та аналіз методичних підходів до проведення 

аудиту фінансових результатів діяльності та розробка рекомендацій щодо їх 
удосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Перевірка фінансових результатів та 
визначення реального фінансового стану діяльності суб’єкта господарювання є 
одним із найскладніших та найбільш відповідальним видом аудиторської перевірки, 
який має найвищий ступінь аудиторського ризику. При цьому, даний вид перевірки 
є найпоширенішим, оскільки зацікавленість в об’єктивності обліку і звітності 
виникає як у підприємства, в особі власника, так і в держави, в особі контролюючих 
органів. 

Аудит як одна із форм фінансового контролю – це оцінка фінансової 
діяльності господарюючого суб’єкта за даними бухгалтерського обліку, а також 
надання аудиторських послуг, консультацій з питань бухгалтерського, фінансового 
та управлінського обліку, фінансової звітності, оподаткування, інших видів 
економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності. 

Аудит фінансових результатів є не тільки однією з найважливіших 
процедур, але й найбільш трудомісткою, оскільки потребує багато зусиль та 

глибоких знань аудитора. Метою аудиту фінансових результатів відповідно до 
МСА 200 «Ціль та основні принципи аудиту фінансової звітності» є висловлення 
незалежної професійної думки аудитора щодо правильності відображення 
фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності підприємства та 

відповідності даної звітності у всіх суттєвих аспектах чинному законодавству 
України. 

Завданнями аудиту фінансових результатів є: оцінка динаміки показників 
формування прибутку; виявлення і визначення впливу різних факторів на величину 
прибутку; виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення прибутку і 
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підвищення рентабельності; визначення шляхів і напрямків раціонального 
використання резервів [1]. 

Джерелами інформації для здійснення аудиту фінансових результатів є дані 
фінансової звітності, які дають загальне уявлення про фінансові результати, в тому 
числі від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 

Умовно процес перевірки фінансових результатів можна поділити 
на наступні етапи:  

– попереднє дослідження форми № 2 фінансової звітності – Звіту про 
фінансові результати;  

– перевірка доходів періоду, які використовувалися для визначення 
фінансового результату;  

– перевірка витрат, що були витрат понесені для отримання цих доходів; – 

перевірка правильності визначення фінансових результатів періоду [2]. 

Відсутність єдиної інформаційної та методологічної бази аудиту значно 
знижує ефективність роботи відповідних перевіряючих органів та суб’єктів 
господарювання. Тому для вирішення цієї проблеми, доцільним буде створення 
єдиної інформаційної бази, узгодження та вдосконалення законодавства, 
відпрацювання та удосконалення методики проведення аудиторських перевірок. 

Щоб сформулювати обґрунтовані висновки, аудитор має отримати 
достовірні докази. Для того, щоб одержати достовірні докази, потрібно виконати 
ряд процедур. Міжнародними стандартами аудиту визначено види робіт, які 
потрібно виконати аудитору для того, щоб сформулювати обґрунтовані висновки. 
На нашу думку, наведені процедури у МСА 500 «Аудиторські докази» є достатніми 
для аудиторських доказів. 

Ефективність аудиторської перевірки, в першу чергу, залежить від рівня 
інформаційного забезпечення аудиту, досконалості програми та вірно вибраних 
процедур аудиту. Чим якісніше буде проведено аудиторську перевірку, тим більш 
чітким, обґрунтованим та виваженим буде аудиторський висновок. 

Висновки. Процес аудиторської перевірки фінансової звітності не повинен 
зводитись лише до виконання встановлених стандартних аудиторських процедур. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЧАСТИНІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

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

 

Постановка проблеми. Важливим етапом складання наказу про облікову 
політику є формування облікової політики щодо основних засобів, від чого 
залежить якість наданої інформації, а також визначення фінансового результату 
діяльності підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з 
формуванням облікової політики, знайшли відображення в наукових роботах 
вітчизняних та іноземних науковців і практиків. Серед вітчизняних фахівців, які 
досліджували питання облікової політики, В. Гаврилюк, В. Жук, М. Михайлов, Н. 
Боярко, О. Бірюк, О. Подолянчук, Т. Кучеренко, І. Чалий, Л. Пантелейчук та ін. 
Проте більшість науковців розглядають загальні питання формування облікової 
політики підприємства.  

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів облікової політики з 
точки зору впливу на ефективність управління основними засобами суб’єктів 
господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Облікова політика – це фундамент, на 
якому базується бухгалтерський облік підприємства. Закон про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні (ст. 1) визначає облікову політику як 
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством 
для: ведення бухгалтерського обліку і складання та подання фінансової звітності. 

За Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО 8) облікова 
політика – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансових звітів. 
У методичних рекомендація щодо облікової політики наведено три складові, що 
стосуються обліку основних засобів, відповідно:  

– методи амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів;  

– вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 
матеріальних активів;  

– підходи до переоцінки необоротних активів. 

Питання встановлення облікової політики на підприємстві належать до 
компетенції його власника (власників) або органу, уповноваженого управляти 
державним майном та корпоративними правами держави.  

Формування облікової політики в частині основних засобів має важливе 
значення в організації ефективної системи управління підприємством. Адже вдалий 
та обґрунтований вибір складових облікової політики підвищить рівень 
достовірності та корисності обліково-економічної інформації. Під час формування 
облікової політики щодо основних засобів важливо визначати одиницю обліку 
основних засобів. Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» одиницею обліку основних 

https://i.factor.ua/ukr/law-70/section-390/article-22159
https://i.factor.ua/ukr/law-70/section-390/article-22159
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засобів є об’єкт основних засобів. Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій 
з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно 
відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій. 
В тому випадку коли один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають 
різний строк експлуатації, то кожна з частин може визнаватись у бухгалтерському 
обліку як окремий об’єкт основних засобів. 

Ще одним із елементів облікової політики основних засобів є визначення 
термінів корисного використання об’єктів основних засобів. Термін корисного 
використання визначається, як період часу, на протязі якого підприємство планує 
застосовувати відповідний об’єкт або кількість продукції (послуг), яку 
підприємство очікує одержати від використання основного засобу. При цьому 
термін корисного використання об’єктів основних засобів можна переглядати. 

Не менш важливим елементом формування облікової політики щодо 
основних засобів є встановлення ліквідаційної вартості об’єктів. Так як в кінці 
терміну їх корисного використання або залишаються придатні для обліку і 
подальшого використання у виробництві деталі, або ж брухт, при продажі якого 
можна отримати економічні вигоди, або збитки, якщо буде висока вартість робіт з 
утилізації. 

Важливим елементом облікової політики є також переоцінка основних 
засобів. Згідно з ПСБО 7 «Основні засоби» переоцінка здійснюється тоді, коли 
залишкова вартість об’єкту основних засобів суттєво відрізняється від його 
справедливої вартості на дату балансу. Діючі стандарти не відносять переоцінку до 
обов’язкових заходів, саме тому підприємство самостійно приймає рішення. При 
цьому при переоцінці певного об’єкта основних засобів необхідно здійснити 
переоцінку всіх об’єктів групи основних засобів, до яких належить даний об’єкт. 

Проте, на сьогоднішній день формування облікової політики на 
підприємствах України має низку таких проблем: вибір інформаційної бази для 
побудови облікової політики; визначення користувачів облікової інформації; 
обґрунтування факторів впливу, що виникають під час складання облікової 
політики; узагальнення сфери застосування облікової політики [1]. 

Висновки. Формування облікової політики щодо основних засобів має 
велике значення в організації ефективної системи управління підприємством, а 
обґрунтований та вдалий вибір складових облікової політики підвищить рівень 
достовірності та корисності інформації, надасть можливість більш ефективно 
здійснювати підприємству його фінансово-господарську діяльність. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В ЧАСТИНІ ЗАПАСІВ 

 

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

Постановка проблеми. Необхідність розробки ефективної облікової 
політики бюджетних установ диктується завданнями, що ставляться як перед 
системою управління в цілому, так і перед організацією бухгалтерського обліку як 
інформаційної системи. Надання своєчасної, повної, релевантної облікової 
інформації користувачам для прийняття ефективних управлінських рішень можливо 
лише за наявності жорсткого виконання чітко ідентифікованих спеціальних 
облікових процедур, що базуються на розроблених загальних принципах. Таким 
чином, облікова політика бюджетної установи є інструментом підвищення 
ефективності як самого обліку, так і використання державних коштів, тобто, 

діяльності конкретної установи. 
Однією з важливих ділянок побудови облікової політики бюджетної 

установи є облік запасів, що визначає актуальність досліджень в цьому напрямі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування облікової 

політики в державному секторі в цілому та запасів, зокрема, було присвячено 
публікації таких вчених як О. Дорошенко, Т. Єфіменко, С. Левицька, Л. Ловінська, 

Н. Сушко, А. Фаріон. Значна кількість досліджень у цій сфері належить С. Свірко 
[1].  

Метою статті є систематизація та аналіз інформації щодо облікової 
політики бюджетних установ в частині запасів з метою формування достовірної та 
якісної інформації в обліку та звітності.  

Викладення основного матеріалу. Складові облікової політики щодо 
запасів бюджетних установ визначені в НП(С)БОДС 123 «Запаси». Розглянемо 
елементи облікової політики та їх змістовне наповнення. 

1. Одиниця обліку – найменування або однорідна група (вид). 
2. Критерій визнання активом – якщо вартість запасів можливо достовірно 

визначити, існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх 
економічних вигід, пов’язаних з їх використанням, та/або вони мають потенціал 
корисності. 

3. Класифікація – сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі 
вироби та інші матеріальні цінності, призначені для забезпечення звичайної 
діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта 
державного сектору; готова продукція або незавершене виробництво;  матеріальні 
цінності, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються суб’єктом державного 
сектору з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, в тому числі вироби з 
дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й 
інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо; активи, що 
становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна 
тощо); малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються не більше 
одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року; 
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поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим Національним 
положенням (стандартом), а також сільськогосподарську продукцію і продукцію 
лісового господарства науково-дослідних закладів після її первісного визнання. 

4. Первісна оцінка – первісна вартістю або відновлювальна вартості. 
5. Оцінка на дату балансу – первісною вартістю або чистою вартістю 

реалізації; за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або 
вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну 
вигоду. 

Порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат – сума транспортно-

заготівельних витрат щомісяця розподіляється між сумою залишку запасів на 
кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, 
безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних 
витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього 
відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з 
відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими 
відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних 
витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на 
початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на 
суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць. 

Оцінка вибуття – ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 
середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів 
(ФІФО). 

Періодичність визначення середньої собівартості одиниці запасів – 

щомісяця; періодично. 
Отже, бюджетні установи мають малу варіантність вибору облікової 

політики на відміну від інших господарюючих суб’єктів. Так, за  НП(С)БОДС 123 
«Запаси» існує лише 3 варіанти оцінки запасів при їх вибутті (ідентифікованої 
собівартості; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом 
надходження запасів (ФІФО)). Натомість П(С)БО 9 «Запаси» пропонує ще для 
використання оцінку за методами нормативних затрат та ціни продажу. 

Висновки. Облікова політика є основою формування ефективної системи 
бухгалтерського обліку у державному секторі. Іі положення визначаються на основі 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 
та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в 
державному секторі.  
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Постановка проблеми. Виробничі запаси є однією із найважливіших 
складових активів підприємства, їм належить особливе місце у складі його майна та 
до того ж вони мають значну питому вагу в структурі витрат діяльності. Наявність 
виробничих запасів обов’язково враховується при визначенні результатів 
господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його 
фінансовий стан. Все це, у свою чергу, вимагає повної, об’єктивної, своєчасної та 
достовірної інформації про наявність, надходження та вибуття виробничих запасів, 
яку може надати раціонально організована система документообігу. 

Актуальність теми полягає у тому, що добре побудований, належним чином 
організований облік виробничих запасів, тобто якісна поінформованість про їх 
наявність та рух мають суттєве значення в управлінні виробничою діяльністю 
кожного підприємства. Тому сьогодні об'єктивно виникає необхідність для 
перегляду існуючої практики документування операцій з виробничими запасами. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання раціонального 

використання виробничих запасів, їх обліку і контролю розглядали у своїх працях 
такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 

Я. А.Гончарук, З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, В. І. Єфіменко, М.В. Кужельний, 
А. М. Кузьмінський, Б. М. Литвин, Є. В. Мних, В. С. Рудницький, Б.Ф. Усач, 
І. Д.Фаріон, В.Г. Швець, С.І. Шкарабана, І.Г. Яремчук, так і зарубіжні: 
Є. В.Алтухова, Х. Андерсон, С.Б. Барнгольц, С.І. Волкова, Є.П. Козлова, 

Д. Колдуелла Б. Нідлз та інші. 
Метою статті є дослідження проблем документування господарських 

операцій з наявнсоті та руху виробничих запасів суб’єктів господарювання. 

Викладення основного матеріалу. В економічній та обліковій літературі 
існують різні підходи щодо важливості документування та документального 
оформлення виробничих запасів.  

Господарські операції щодо руху виробничих запасів відображаються у 
бухгалтерському обліку методом їх суцільного та безперервного документування. 
Документування – це спосіб первинного спостереження і відображення 
господарських операцій у первинних бухгалтерських документах. Це початок і 
основа облікового процесу, без якого бухгалтерський облік неможливий. Кожна 
господарська операція щодо руху виробничих запасів фіксується за допомогою 
документів, заповнених з дотриманням певних вимог, що надають їм юридичної 
сили. 

Документообіг підприємств повинен містити таку інформацію: 1) кількість і 
назви підрозділів, через які проходить кожний первинний документ; 2) посади 
виконавців, які працюють з ним; 3) мінімальний і максимальний строки 
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перебування первинних документів у підрозділі або у виконавця; 4) в який момент 
кожен вид первинних документів складають, приймають до обліку, передають в 
обробку і здають в архів. 

Належно організоване документування виробничих запасів забезпечує 
правильність списання їх вартості на виробництво, оцінку незавершеного 
виробництва, відображення у звітності. Існують типові первинні документи з обліку 
руху виробничих запасів, зокрема, журнал обліку вантажів, що надійшли; 
довіреність та журнал реєстрації довіреностей; прибутковий ордер (заповнюється 
на складі під час отримання запасів у разі відсутності розбіжностей). Підприємства 
самостійно визначають, які документи слід використовувати з урахуванням 
розмірів та специфіки галузі (матеріальне виробництво, будівництво, транспорт). 

Документальне оформлення надходження, наявності і витрачання 
матеріальних ресурсів є досить відповідальним процесом, який повинен 
забезпечити необхідну інформацію як для обліку, так і для контролю та 
оперативного управління рухом матеріальних цінностей [1]. 

У той же час, залишаються невирішеними питання вдосконалення 
документації оперативного та аналітичного обліку виробничих запасів, особливо 
нагальною постає проблема автоматизації їх обліку. Вирішення цих питань полягає 
в розробці основних напрямів і конкретних рекомендацій з удосконалення 
методики обліку виробничих запасів, в їх оцінці при вибутті, методики проведення 
аналізу ефективного використання виробничих запасів, а також посиленні 
інформаційної та контрольної функцій обліку в управлінні виробництвом [2]. 

Висновки. Документування виробничих запасів є складним та 
багатогранним процесом, що має надзвичайно важливе значення для 
бухгалтерського обліку та контролю, оскільки від раціональності його організації 
залежить повнота, швидкість та якість відображення облікової інформації. 
Дослідженням встановлено, що документальне оформлення виробничих запасів на 
підприємствах України в сучасних умовах господарювання є недосконалим через 
наявність в первинних документах несуттєвої інформації, дублювання записів, 
громіздкості форм та розмаїття документів на один і той самий тип операції. 
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(Представлено к.е.н., ст. викл. Дмитренко О. М.) 

 

Постановка проблеми. Важливим інструментом забезпечення найбільш 
повного надходження коштів до державного бюджету та їх раціонального 
використання, управління державним майном та боротьби зі злочинами у сфері 
фінансових відносин є державний фінансовий контроль. 

На сучасному етапі реформування державного фінансового контролю в 
Україні актуальною є проблема утвердження аудиту як найбільш ефективної його 
форми, оскільки він дає змогу своєчасно та повністю виявляти різні порушення, 
помилки та зловживання, які виникають у процесі ведення господарської діяльності 
бюджетними установами, у подальшому запобігати їм, а також забезпечує 
досягнення високих результатів використання фінансових ресурсів держави [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
теорії та практики організації фінансового контролю за діяльністю бюджетних 
установ України зробили такі вітчизняні науковці, як, зокрема, В. Бортняк, 
Л. Будник, Н. Владімірова, Є. Дейнеко, Л. Дікань, Д. Долбнєва, О. Дорошенко, 
Д. Калінкін, О. Кожушко, М. Романів, І. Труш, В. Піхоцький, І. Чугунов.  

Метою статті є визначення сутності та дослідження особливостей 
організації фінансового контролю діяльності бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. В сучасній науковій літературі не існує 
єдиного підходу до тлумачення поняття «державний фінансовий контроль». Варто 
погодитись із твердженням Піхоцького В., який зазначає, що державний фінансовий 
контроль з усіма його складовими в практичному аспекті необхідно розглядати як 
багатоаспектну систему спостереження та перевірки законності, доцільності, 
раціональності та ефективності процесів формування та використання фінансових 
ресурсів на будь-якому рівні управління для оцінювання ефективності прийнятих 
управлінських рішень і досягнення на цій основі економічного прогресу. Для 
повноти та цілісності він повинен доповнюватися контролем використання 
державної власності [2, с. 32] 

Особливістю фінансового контролю бюджетних установ є те, що він 
базується на категорії контролю як функції системи управління суспільними 
процесами. Будучи однією із функцій управління, контроль є об’єктивно 
необхідним. За його допомогою процес управління спрямовується до встановленої 
ідеальної моделі, коригуючи поведінку підконтрольного об’єкта.  

Організація контролю потребує чіткого визначення суб’єкта контролю. 
Суб’єктами фінансового контролю виступають органи державної влади залежно від 
рівня ініціювання, а також інститути незалежного фінансового контролю. В системі 
державного фінансового контролю – Рахункова палата України, Міністерство 
фінансів України, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державна митна 
служба України, Державна податкова адміністрація України, Державне 



66 

 

казначейство України, Національний банк України, регіональні рахункові палати, 
органи внутрішнього відомчого фінансового контролю в системі виконавчої влади. 
Державний фінансовий контроль здійснюють органи державної влади, державного 
управління, фінансовий апарат держави та міжгалузеві органи управління. 

Система державного фінансового контролю в Україні функціонує згідно 
Конституції та чинного законодавства України, регламентується підзаконними 
актами, що розроблено за видами або формою здійснення відповідних повноважень, 
а також стандартам та методичним рекомендаціями з організації та проведення 
відповідного контролю. 

Фінансовий контроль в цілому є зовнішнім тоді, коли здійснюється 
суб’єктами, що не входять до складу підконтрольних організацій. Так, наприклад, 
будь-який державний фінансовий контроль стосовно приватної організації є 
зовнішнім, тоді як аналіз господарської діяльності підприємства власниками є 
формою внутрішнього фінансового контролю. 

Здійснюючи аналіз ефективності фінансового контролю в Україні, можна 
виявити низку важливих проблем, що стосуються розбудови системи державного 
фінансового контролю. Найважливіша з них – методологічна проблема, пов’язана з 
недостатньою з’ясованістю природи внутрішнього та зовнішнього фінансового 
контролю. На сьогоднішній день існують спроби штучного об’єднання 
внутрішнього і зовнішнього фінансового контролю, що в цілому призводить до 
зниження ефективності системи фінансового контролю. Зрештою все це призводить 
до втрати державою контролю над важливою ланкою фінансової системи – 

грошовими заощадженнями, використанням фінансових ресурсів як інвестицій.  
Висновки. Виходячи з викладеного матеріалу, розглянувши стан 

фінансового контролю в Україні, можна дійти висновку про недооцінку ролі 
фінансового контролю в Україні для забезпечення фінансової дисципліни у державі. 
Такий стан призводить до фінансових порушень, які мають тенденцію до стрімкого 
зростання протягом останніх років, що спричинено рядом проблем у цій галузі.  
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Постановка проблеми. Бюджетні установи забезпечують виконання 
соціальних функцій держави шляхом виконання робіт, надання послуг. Це можливо 

лише за наявності необхідної бази матеріально-технічного забезпечення. Основу 
такої бази складають необоротні активи. Тому збір даних про наявність, стан і 
використання необоротних активів, чим займається система обліку, є важливим для 
підтримання нормального режиму роботи бюджетної установи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблемних 
аспектів обліку та пошуку шляхів удосконалення обліку необоротних активів у 
бюджетній сфері займалися відомі вітчизняні вчені, серед яких: Р.Т. Джога, Л.М. 
Кіндрацька, С.В. Свірко, Н.І. Сушко та ін. Проте ряд дискусійних питань 
потребують проведення подальших досліджень. 

Метою статті є пошук шляхів удосконалення обліку необоротних активів у 
бюджетній сфері. 

Викладення основного матеріалу. Реформування бухгалтерського обліку в 
бюджетній сфері, що розпочалося із введенням в дію затверджених Міністерством 
фінансів України НП(С)БОДС зумовили неоднозначність трактування окремих його 
положень та необхідність додаткового вивчення проблемних аспектів обліку з 
метою його удосконалення.   

Нововведенням є те, що витрати на поліпшення об’єкта необоротних активів 
(реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують 
первісну вартість основних засобів протягом усього строку використання, якщо 
існує ймовірність отримання суб’єктом бухгалтерського обліку в державному 
секторі майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень 
його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об’єкта. 
Раніше ж такі витрати відносили на фактичні видатки за відповідними кодами 
економічної класифікації видатків. Отже, вважаємо, що сформована вартість 
необоротних активів буде достовірною, окрім того, спостерігатиметься певна 
схожість положень бюджетного і комерційного обліку та узгодженість з 
міжнародною практикою [2]. 

Ще одним цікавим моментом є те, що інвентарним необоротним активам 

присвоюється інвентарний номер, який має бути незмінним протягом всього 
терміну їх використання. Більше того, після ліквідації такого необоротного активу 
інвентарний номер такого об’єкту не повинен використовуватися терміном 3 роки. 
Хоча передбачено випадки, коли номер змінюють, а саме - у разі помилки в 

інвентарному номері; якщо об’єкт не перебуває у групі необоротних активів 
відповідно своєму техніко-виробничому призначенню. 

Основними напрямками удосконалення обліку необоротних активів в 
сучасних умовах бюджетного фінансування можуть бути: 
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 застосування професійного програмного забезпечення з обліку 
необоротних активів. Причому автоматизація даної ділянки обліку має бути 
частиною загальної комплексної автоматизації всієї системи обліку в бюджетних 
установах; 

 важливим є формування облікової політики в кожній бюджетній установі. 
Одним із документів облікової політики є Робочий план рахунків, в якому 
обліковець або ж інший користувач бухгалтерської інформації зможе побачити, які 
необоротні активи  є в конкретній установі, що полегшить процес управління ними. 
Також в наказі про облікову політику мають бути обов’язково відображені ті 
невизначені питання, що залишаються неврегульованими на законодавчому рівні; 

 формування єдиної нормативно-правової бази, адаптованої до 
міжнародних норм та вимог. 

Також доцільним є удосконалення сукупності документів, призначених для 
відображення інформації про необоротні активи. Так, наприклад, О.О. Жарікова 
вважає: «…форма документа має бути простою, зрозумілою, зручною для 
подальшого опрацювання і водночас з усією повнотою характеризувати відповідну 
операцію, задовольняючи при цьому вимоги не тільки бухгалтерського, а й 
оперативного і статистичного обліку», що відповідає потребам сьогодення. Тим 
більше, з початком переходу України на ведення бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах на МСБОДС питання удосконалення типових форм 
первинного обліку основних засобів набуває все більшої актуальності [1, c.55]. 

Удосконалення звітності державного сектору сприятиме підвищенню рівня 
прозорості управління державними фінансами, чіткості використання та розподілу 
бюджетних ресурсів, удосконаленню планування бюджетної політики та 
бюджетних програм. 

Висновки. Отже, питання удосконалення обліку необоротних активів в 
бюджетних установах залишається актуальним у зв’язку із запровадженням 
новітніх підходів до організації обліку та вибору його методології у бюджетній 
сфері. Наведені шляхи удосконалення сприятимуть посиленню ролі 
бухгалтерського обліку в процесі управління необоротними активами в установах 
державного сектору економіки. 
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Постановка проблеми. Для здійснення ефективної господарської діяльності 
підприємствами використовуються виробничі запаси, які є важливою частиною 
активів підприємства. Для усунення таких проблем, як несвоєчасного забезпечення 
виробництва необхідною сировиною та матеріалами або надлишкового їх 
накопичення, в результаті чого зростає ризик одержання збитку, на підприємствах 
слід розробити шляхи удосконалення обліку виробничих запасів. Адже, від 
правильної організації та ведення обліку виробничих запасів залежить точність 
визначення прибутку підприємства, його фінансовий стан, конкурентоспроможність 
на ринку та в цілому ефективність роботи підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку та 
удосконалення обліку виробничих запасів перебувають в центрі уваги багатьох 
економістів. Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі відомі вчені, як: 
О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, М.В. Кужельний, С.Ф. Голов, 
А.І. Кузьмінський, Л.В. Жилкіна, З.В. Гуцайлюк, В.Г. Лінник, В.В. Ластовецький, 
В.С. Рудницький, Н.М. Ткаченко та інші. Проте, не зважаючи на значний внесок 
попередників, й досі лишається багато дискусійних положень та важливих питань 
обліку виробничих запасів, які є актуальними та потребують вирішення. 

Метою статті є розробка шляхів удосконалення організації обліку 
виробничих запасів. 

Викладення основного матеріалу. Головною передумовою успішного 
здійснення виробничого процесу як основної ланки діяльності господарського 
суб’єкта є наявність та раціональне використання виробничих запасів. 

Основними напрямами удосконалення обліку виробничими запасами є: 
узагальнення теоретико-методологічних основ обліку, аналізу і контролю 
виробничих запасів, удосконалення методико-організаційних основ фінансового та 
управлінського обліку запасів, а також їх контролю; проектування системи 
економічного аналізу ефективності використання виробничих запасів; розробка 
системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими 
запасами; перехід на комп’ютеризовану форму обліку [1, с.100 ]. 

Актуальним напрямом удосконалення обліку наявності та руху виробничих 
запасів на підприємствах є спрощення оформлення операцій, які пов’язані з 
оприбуткуванням та витратами матеріальних цінностей. Необхідно стежити за 
ретельним і своєчасним проведенням інвентаризацій, контрольних та вибіркових 
перевірок, які мають велике значення у збереженні матеріалів.  

Для забезпечення збереження виробничих запасів, правильного приймання, 
зберігання та відпуску велике значення має наявність на підприємстві в достатній 
кількості складських приміщень, оснащених ваговими та вимірювальними 
приладами, мірною тарою тощо. Важливим напрямом удосконалення процесу 
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формування запасів та підвищення ефективності управління ними в умовах 
реформування економічної системи є визначення оптимальної потреби в них. Для 
того, щоб уникнути помилок і порушень при зборі та реєстрації оперативних фактів 
про виробничі запаси, що підлягають обліку, доцільно розробити детальні 
інструкції конкретним виконавцям (у вигляді посадових інструкцій, виписок з 
графіків документообігу) про порядок і терміни реєстрації даних, а також 
використовувати систему заохочень і покарань за виконання своїх обов’язків 
виконавцями. Проведення контрольних заходів (ревізії, звірки, інвентаризації) 
знижують ризик неефективної системи збору і реєстрації оперативного факту [3]. 
На підприємствах повинен бути забезпечений суворий порядок приймання, 
зберігання й витрат сировини, матеріалів, комплектуючих виробів тощо. 

Для поліпшення організації обліку виробничих запасів необхідно 
удосконалити процес документування, тобто ширше використовувати 
накопичувальні документи (лімітно-забірні картки, відомості), картки складського 
обліку як витратний документ по відпущених матеріалах. Покращенню 
документуванню сприяє використання на всіх ділянках обліку уніфікованих форм 
документації; створення графіків документообігу і доведення до виконавців їх 
функцій при створенні і перевірці первинного документа; видача розпорядчої 
документації відповідальним особам; контроль із боку працівників бухгалтерії 
правильності оформлення первинної документації з обліку запасів (включення в 
обов'язок бухгалтера, що робить обробку документа, цієї функції) [2, с.589 ]. 

Висновки. Таким чином, реалізація запропонованих напрямів 
удосконалення організації обліку виробничих запасів на підприємствах можуть 
стати головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу, значним 
підвищенням результативності та оптимізації фінансово-економічної діяльності, 
дозволить налагодити більш дієвий і менш трудомісткий облік, контроль за 
наявністю, рухом і раціональним використанням виробничих запасів, а також 
досягти мінімізації затрат на придбання, списання у виробництво. 
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Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин, підвищення 
економічної ефективності виробництва в аграрному секторі залежить від таких 
факторів, як: виробничі витрати, собівартість, продуктивність праці, рівень 
автоматизації виробничих процесів і т.д. Досвід роботи багатьох аграрних 
підприємств показує, що для досягнення підвищення ефективності виробництва 
важливою є належна організація системи бухгалтерського обліку в частині витрат 
виробництва, вибір науково обґрунтованої класифікації витрат для обчислення 
собівартості продукції відповідно до зростаючих вимог управління підприємством в 
цілому, положеннями чинних нормативно-правових актів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальними питаннями 
організації обліку витрат в умовах сільськогосподарського виробництва та пошуком 
шляхів його удосконалення займалися ряд вітчизняних вчених, серед яких слід 
особливо відмітити: В.М. Жука, В.Г. Лінника, Ю.Я. Литвина, М.Ф. Огійчука, 

П.Т. Саблука та ін. Зміни, що відбуваються у нормативно-правовому забезпеченні 
виробничого обліку зумовлюють потребу у проведені подальших досліджень. 

Метою статті є характеристика ролі собівартості у формуванні економічної 
ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Собівартість являє собою інструмент 
оперативного і поточного впливу на виробництво, орієнтир для прийняття 
управлінських рішень, планування і прогнозування. У зв'язку з цим особливої 
актуальності, в умовах розвитку ринкових відносин, набуває подальше вивчення 
економічної природи собівартості, її структури і ролі в економіці підприємства. 
Відповідно до Методичних рекомендацій з обліку, планування та калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг) в умовах аграрного підприємництва, 

собівартість являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва 
продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних 
фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію. 
Собівартість є, по-перше, категорією виробництва, а по-друге - відбиває виробничі 
відносини з розподілу готової продукції, оскільки заробітна плата - це категорія 
розподілу, яка входить до вартості продукту, а це - категорія саме виробництва [2]. 

Собівартість як показник ефективного господарювання, вимагає перш за все 
визначення її економічної природи, тому необхідною є розробка рекомендацій із 

науково-обґрунтованого розмежування витрат, що включаються в собівартість 
продукції в сільському господарстві. За цих умов велике значення має питання 
економічного змісту витрат виробництва та собівартості продукції, оскільки досить 
часто в одне і теж економічне поняття закладається різний зміст, що веде до 
неправильного тлумачення економічних процесів. В умовах переходу до ринкової 
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економіки роль і значення зниження собівартості продукції підприємств різко 
зростають. Як показують статистичні дані, у більшості підприємств на 
сьогоднішній день темпи зростання собівартості виробленої продукції 
випереджають темпи зростання виручки від її реалізації, тому прибуток виробника з 
кожним роком має тенденцію до зниження. Максимізація прибутковості діяльності 
- основна мета діяльності підприємства в умовах ринку. Зростання собівартості 
більшості видів продукції пов'язана в першу чергу із удорожчанням сировини, 
палива і ППМ, збільшенням заробітної плати та інших статей витрат. Тому в якості 
мети управління собівартістю підприємства виділяють оптимізацію структури 
витрат і зниження їх розміру без шкоди для якості продукції. А в умовах кризи дані 
цілі стають все більш актуальними для виробників. 

Собівартість вкладена в ціну товару, який продається споживачеві. Різниця 
між цими поняттями в наступному. Ціна - це грошовий вираз вартості товару. А 
собівартість - це вираз у грошовій формі витрат на її виробництво і реалізацію. По-

перше обчислювати собівартість потрібно для виявлення резервів зниження її 
розміру, що на сьогоднішній день просто необхідно виробникам. Для цього 
управляють рівнем собівартості продукції, тобто займаються формуванням витрат 
на виробництво всієї продукції і собівартості окремих виробів, контролюють 
виконання заходів, які призводять до  зниження собівартості продукції. 

Найбільш ефективними шляхами зниження собівартості продукції є 
впровадження економних технологій виробництва, використання світового досвіду 
щодо зменшення собівартості. Саме ресурсоекономні, ресурсозберігаючі технології 
– це вихід для українського товаровиробника. Не менш важливим чинником, що 
сприятиме скороченню витрат підприємств, є дотримання всіх головних принципів 
ефективного розміщення продуктивних сил: це скорочення шляхів між виробником 
та покупцем, між виробництвом і сировинною базою [1]. 

Висновки. Собівартість характеризує ступінь використання всіх ресурсів. 
Чим інтенсивніше підприємство використовує ресурси, тим нижчою є собівартість 
його продукції, яка є найважливішим показником ефективності діяльності. 
Взаємозв'язок собівартості і ціни виявляється у тому, що собівартість є основою 
ціни товару і водночас обмежником для виробництва. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

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

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання одним із 
найважливіших показників, що характеризує ефективність фінансової діяльності 
підприємства, є фінансовий результат, тобто прибуток чи збиток. Основною метою 
діяльності підприємства в умовах глобальних економічних перетворень є 
одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у формування 
теоретичних та організаційно-методичних питань обліку фінансових результатів 
діяльності підприємств зробили як вітчизняні вчені та науковці: С.Ф. Голов, А.М. 
Герасимович, З.В. Гуцайлюк, М.В. Кужельний, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, М.Г. 
Чумаченко, О.В. Назаренко, Р.В. Лукаш, Д.В. Шлапак, Н.М. Селіванова. 

Метою статті є систематизувати та узагальнити порядок відображення 
фінансового результату на рахунках бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. Фінансовий результат (прибуток або 
збиток) характеризує всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Він є частиною доходу суспільства і повинен використовуватись для подальшого 
розвитку виробництва і поліпшення матеріального становища всіх працівників, 
зайнятих у виробництві. 

Визначимо сутність формування фінансового результату відповідно до 
НП(С)БО 1, розглянувши окремі статті форми № 2 «Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід)»: − валовий прибуток – різниця між чистим доходом від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг); − прибуток (збиток) від операційної діяльності, 
визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного 
доходу, адміністративних, витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; − 
прибуток (збиток) до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку 
(збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), 
фінансових та інших витрат (збитків); − чистий прибуток (збиток) розраховується 
як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та 
прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування [2]. 

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій, для обліку фінансових результатів призначено рахунки 7 класу 
"Доходи і результати діяльності" та 9 класу "Витрати діяльності", а також рахунок 
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".  

Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення 
інформації про фінансові результати діяльності підприємства. За кредитом рахунку 
79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку 
доходів, за дебетом – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також 
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належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його закритті 
списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Рахунок 79 
"Фінансові результати" має такі субрахунки: 791 "Результат операційної 
діяльності"; 792 "Результат фінансових операцій"; 793 "Результат іншої діяльності".  

На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік 
нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а 
також використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунку 
відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом — збитки 
та використання прибутку. Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті 
збитки)" має такі субрахунки: 441 "Прибуток нерозподілений"; 442 "Непокриті 
збитки", 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".  

На основі критичного аналізу нормативно-правової бази визначено ряд 
проблем законодавчого характеру, які ускладнюють об’єктивне визначення 
фінансового результату і є причиною неоднозначного тлумачення необхідних для 
його визначення понять. Критично оцінено діючий порядок відображення доходів 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у зарубіжних країнах та вітчизняній 
практиці, в ході якого зроблено висновок про доцільність введення в систему 
рахунків бухгалтерського обліку субрахунку 790 «Валовий прибуток» з 
відповідними субрахунками третього порядку 7901 «Відстрочений валовий 
прибуток» та 7902 «Отриманий валовий прибуток» для реальності оцінки, 
відповідальності за її проведення та відображення тимчасової різниці в сумі доходу.  

Висновки. Отриману інформацію, яка відображається на рахунках 
бухгалтерського обліку, можна використовувати підприємством для аналізу 
внутрішньогосподарської діяльності підрозділів підприємства опираючись на 
затверджену облікову політику, визначення податку на прибуток та оперативного 
складання фінансової звітності. 
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АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
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(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
 

Постановка проблеми. В умовах економічної трансформації заробітну 

плату слід використовувати як найважливіший засіб для стимулювання до 
зростання продуктивності праці, прискорення науково-технічного прогресу, 
поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва для суспільної 
злагоди. Від її стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті 
залежать можливості розвитку економіки загалом. 

Ефективність праці відображає співвідношення обсягу вироблених 
матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці. 
Зростання ефективності праці означає збільшення обсягу вироблених благ при тих 
самих або менших витратах праці. Основними показниками, які характеризують 
ефективність використання трудових ресурсів, є дані про чисельність персоналу, 
його кваліфікацію й освітній рівень, про витрати робочого часу, кількість 
виробленої продукції чи виконаних робіт, а також дані про рух особового складу 
підприємства 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні та 
економіко-організаційні проблеми оплати праці були предметом наукових 
досліджень провідних українських та зарубіжних вчених-економістів: 
О.О. Терещенко, К. В. Крищенко, Р. Б. Попівняк, Н. В. Шульга, А. В. Линенко, 
О. Л. Шевченко, Л. М. Чернелевський, Т. А. Кривенко, А. С. Пасєка, ін. 

Метою статті є дослідження аналізу оплати праці на промислових 
підприємствах України. 

Викладення основного матеріалу. Аналіз впливу трудових факторів на 
господарську діяльність будь-якого підприємства починається з вивчення 
забезпеченості підприємства працівниками за кількістю, структурою, кваліфікацією 
і культурно-освітнім рівнем та характеристики руху робочої сили.  

Аналіз чисельності персоналу проводиться в цілому і за кожною категорією 
окремо, оскільки роль і значення окремих категорій персоналу у виробничій 
діяльності підприємства різні. Аналізуючи чисельність працівників, визначають 
абсолютну і відносну забезпеченість підприємства робочими кадрами, а також 
вплив зміни чисельності робітників на виконання виробничої програми [1]. 

На рис. 1 та 2 наведено середньооблікову кількість штатних працівників та 
середньомісячну заробітну плату за видом економічної діяльності «Промисловість». 

За аналізований період відбувалося скорочення чисельності зайнятих працівників. 
Так, середньооблікова кількість штатних працівників у січні 2018 р. порівняно з 
груднем 2018 р. зменшилась на 24,3 тис. осіб. Рівень середньооблікової кількості 
штатних працівників у  2018 р. змінився негативно, у серпні 2018 року цей показник 

становив 1831,3 тис.осіб. При цьому середньомісячна заробітна плата у розрахунку 
на одного штатного працівника зростала з 8318 грн. до 9633 грн. 
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Рис. 1. Середньооблікова кількість штатних працівників за видом 

економічної діяльності «Промисловість» в України у 2018 році (тис. осіб) 
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Рис. 2. Середньомісячна заробітна плата за видом економічної діяльності 

«Промисловість» за період з початку року у 2018 році (у розрахунку на одного 
штатного працівника) (грн) 

 

Висновки. За останні роки заробітна плата по Україні характеризується 
помірним зростанням, а також помітна тенденція до скорочення потреби в 
працівниках, причому, у розрізі всіх категорій. Керівництво підприємства, 
приймаючи рішення про впровадження або вдосконалення системи мотивації, має 
враховувати тенденції, які характерні для країни в цілому. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Постановка проблеми. Власний капітал є основним джерелом формування 
та збільшення обсягів активів будь-якого суб’єкта господарювання. Водночас,  його 
зміни не повинні бути стихійними, а вони мають чітко регулюватись у процесі 
управління діяльністю підприємства. Ефективне управління власним капіталом 
неможливе без формування обґрунтованої системи контролю за змінами його 
величини та структури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню наукових і 
практичних аспектів теорії, методології та організації контролю власного капіталу 
присвячені праці таких українських вчених як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
Н.М. Воськало, Н.І. Дорош, М.Д. Корінько, М.В. Мельник, В.П. Пантелеєв, ін. 

Метою дослідження є обґрунтування організаційних та методичних 
положень з проведення внутрішнього контролю операцій з власним капіталом, що 
забезпечить підвищення рівня якості його проведення та ефективність фінансово-

господарської діяльності підприємства.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Надзвичайно важлива 
роль в забезпеченні фінансової стійкості і ліквідності підприємства належить 
власному капіталу як одному з найбільш важливих фондів підприємства. Власний 
капітал забезпечує фінансову стабільність розвитку підприємства. Він є основою 
для початку та продовження господарської діяльності будь-якого підприємства.  

Проведення внутрішнього контролю власного капіталу є важливим як в 
інтересах власників, інвесторів, інших вкладників у підприємство, так і будь-яких 
інших користувачів фінансової інформації, потенційних інвесторів з метою 
забезпечення мінімальних гарантій щодо достовірності, реальності, повноти і 
законності наведеної інформації.  

Об'єктом внутрішнього контролю власного капіталу підприємства є його 
складові, а також операції, пов'язані з його формуванням і використанням.  

Воськало Н.М. в своїх дослідженнях до основних завдань формування 
процесу контролю власного капіталу будь-якого суб’єкта господарювання 
відносить: 

- визначення фактичного стану об’єкта дослідження на певний момент;  
- перевірка складу та структури джерел фінансування (власного капіталу) 

стратегічним напрямкам розвитку підприємства, обсягам та видам його діяльності;  
- контроль операцій, спрямованих на формування джерел утворення 

грошових коштів;  
- контроль оптимізації вартісної структури капіталу, виходячи з потреб 

підприємства у створенні додаткових джерел фінансування;  
- контроль доходів і витрат як наслідку залучення і використання капіталу 

підприємства загалом та за окремими операціями;  
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- організація моніторингу показників фінансової стійкості,  
платоспроможності та рентабельності власного капіталу з метою мінімізації 
фінансових ризиків та запобігання банкрутству;  

- забезпечення виконання управлінських рішень стосовно формування,  
розміщення і використання капіталу, своєчасне усунення відхилень у ході 
виконання цих рішень, запобігання кризовим ситуаціям і банкрутству підприємства 
[1]. 

Системність контролю власного капіталу обумовлюється взаємним зв'язком 
і взаємною залежністю елементів цієї системи. Етапи проведення внутрішнього 
контролю операцій з власним капіталом представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Етапи проведення внутрішнього контролю операцій з власним капіталом 

 

Таким чином, внутрішній контроль власного капіталу доцільно здійснювати 
відповідно до стадій його проходження.  

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що у системі внутрішнього контролю діяльності підприємства необхідно 
більше уваги приділяти розвитку підсистеми внутрішнього контролю власного 
капіталу. З цією метою нами було узагальненого завдання, визначено джерела 
інформаційного забезпечення, об'єкти, суб'єкти та етапи проведення внутрішнього 
контролю власного капіталу підприємства. 
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І. Організаційно-підготовчий 

(вибір об’єктів контролю, підготовка 
документації, інструктаж членів перевірки, 
постановка основних завдань, вивчення звіту 
про попередню перевірку) 

ІІ. Етап планування 
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прийомів перевірки, розподіл 
обов’язків) 

ІV. Завершальний етап 

(визначення кінцевих результатів 
контролю, доведення інформації до 
керівництва)  

ІІІ. Фактична перевірка 
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