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Д.А. Вітюніна, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 

 

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

Постановка проблеми. В системі економічних відносин важливе значення 
набувають платежі за користування ресурсами лісу як основи відшкодування затрат 
лісогосподарського виробництва, вирівнювання умов роботи лісових підприємств, 
поповнення бюджету за рахунок додаткового доходу від рубки лісу в кращих 
природно економічних умовах. 

У відповідності з поставленими цілями в основу механізму платного 
лісокористування покладений рентний підхід до економічної оцінки лісових 
ресурсів, а його принципи спрямовані на поліпшення економічних взаємовідносин 
між власниками лісів і лісокористувачами, що визначається на основі ренти, яка 
обчислюється різницею між ціною лісу на корені у віці рубки і індивідуально 
зведеними затратами, пов’язаними з їх відновленням в даних умовах 
місцезростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні є напрацювання вчених 
і практиків щодо визначення напрямів реформування оподаткування 
природокористування, зокрема, ці питання досліджували Веклич О.О., Мороз 
Ю. Ю., Цал-Цалко Ю. С., Ейсмонт В. С., Гайдучок Т.С., Цегельник Н.І. [1; 2]. 

Метою статті є визначення сутності рентного характеру платежів 
лісогосподарських підприємств за користування лісовими ресурсами.  

Викладення основного матеріалу. Основою механізму платного 
лісокористування є різні форми власності на ліси, рентний підхід, існуючі 
закономірності ринкових форм господарювання. 

Існує два види оплати: 
– платежі за право користування лісовими ресурсами; 
– платежі за відшкодування витрат на охорону і відтворення лісових 

ресурсів. 
Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових 

ресурсів є: 
 деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування; 
 деревина, заготовлена під час проведення заходів щодо поліпшення якісного 

складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей  
Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

визначаються Податковим кодексом України. 
Розглянемо приклад. Лісогосподарське підприємство розміщене в першому 

поясі лісів здійснювало заготівлю деревини в порядку рубок головного 
користування породи сосна, за розрядом першим нижнього складу, великих 
сортиментів обсягом 20 м3, середніх – 40 м3, дрібних – 10 м3, дров’яних – 5 м3. 

Ставка рентної плати за 1 щільний куб.метр деревини, відповідно, 463,80 грн., 
296,63 грн., 144,06 грн., 11,76 грн. 



5 

 

РПД = ∑ ОЗСі х СРПі 

де РПД – рентна плата за заготовлену деревину; ОЗСі – обсяг заготовленої 
деревини і-го сортименту, м3; СРП – ставка рентної плати за деревину і-го 
сортименту. 

РПД =20 х 463,80 + 40 х 296,63 + 10 х 114,06 + 5 х 11,76= 22340,60 грн. 
За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових 

користувань та використання корисних властивостей лісів ставки рентної плати 
встановлюються обласними та Київською міською радою.  

Щороку наростаючим підсумком може здійснюватися індексація ставок за 
заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових 
користувань та використання корисних властивостей лісів за формулою: 

ПНП = НПП х ІЦП : 100, 

де ПНП – проіндексований норматив рентної плати на поточний рік, гривень за 

відповідну одиницю виміру; НПП – норматив ставки рентної плати у попередньому 

році, гривень за відповідну одиницю виміру; ІЦП – індекс цін виробників 

промисловості продукції за попередній календарний рік, офіційно визначений та 

оприлюднений Державною службою статистики України. 
Якщо значення ІЦП за попередній календарний рік не перевищує 100 %, 

індексація в поточному році не проводиться. 
Ставки рентної плати за довгострокове тимчасове користування лісами 

(використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, 
рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення 

науково-дослідних робіт), що перебувають у постійному користуванні 
лісогосподарських підприємств встановлюються в залежності від категорії лісів. 

Ліси залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на такі 
категорії: природоохоронного, наукового, історико-культурного, рекреаційно-

оздоровчого, захисного, експлуатаційного призначення.  
Сума рентної плати обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають 

спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах. 
Висновки. Врахування рентного характеру платежів за використання 

природних ресурсів дозволить підвищити фіскальну віддачу від їх запровадження, 
що, у свою чергу, дозволить збільшити надходження від їх справляння до бюджету. 

 

Список використаної літератури: 
1. Веклич О.О. Як активізувати механізм вилучення природно-ресурсної 

ренти? Фінанси України. 2007. №10. 
2. 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. 

References: 

1. Veklich O.O. (2007). Yak aktivizuvati mehanizm viluchennya prirodno-
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2. Moroz Yu. Yu., Tsal-Tsalko Yu. S., Eysmont V. S., Gayduchok T.S., Tsegelnik 
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А. О. Гарбар, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Економічні зміни, що відбуваються в хлібопекарній 
галузі, вимагають розв’язання різних технічних, виробничих та організаційних 
проблем. 

Витрати, які мають вагоме місце в процесі формування виробничої 
собівартості продукції та встановленні ціни, відіграють центральне місце у 
дослідженнях шляхів підвищення рівня прибутковості та рентабельності 
виробництва. Відсутність єдиного підходу до вибору методу обліку витрат в 
сучасних умовах вимагає розв’язання даної проблеми.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток 
системи бухгалтерського обліку і контролю витрат з метою їх удосконалення 
зробили вітчизняні вчені Бутинець Ф. Ф., Верига Ю. А, Голов С. Ф., 
Гуцайлюк З. В., Давидов Г. М., Кузьмінський А. М., Крупка Я. Д., Нападовська 
Л. В., Сопко В. В., Цал-Цалко Ю. С., Чубар О. Г., Шевчук В. О., Шкарабан С. І. та 
інші. Однак, на галузевому рівні питання розглянуто не достатньо. 

Метою статті є дослідження й узагальнення особливостей формування 
обліково-аналітичного забезпечення витрат підприємств хлібопекарської 
промисловості. 

Викладення основного матеріалу. Хлібопекарська галузь відноситься до 
галузі харчової промисловості, яка характеризується відносною стабільністю та 
низьким ступенем ризику у функціонуванні. 

Особливості функціонування підприємств хлібопекарної галузі 
характеризується складними умовами господарювання, високим рівнем 
конкуренції, порівняно низьким рівнем рентабельності продукції, що є 
відображенням впливу економічних і адміністративних факторів, а також 
технологічних особливостей виробництва [1]. 

Виробництво продукції на підприємствах харчової промисловості, зокрема 
хлібопекарських підприємствах, здійснюється під впливом дії безлічі внутрішніх і 
зовнішніх чинників, до яких можна віднести: характер виробництва і постачання, 
потребу в продукції, зміну попиту населення, конкуренцію, наявність сировинних і 
енергетичних ресурсів, виробничі можливості, забезпеченість трудовими, 
фінансовими й іншими ресурсами тощо [2, с. 61]. 

Робочий план рахунків хлібопекарських підприємств має враховувати 
можливість отримання інформації про постійні і змінні витрати, враховуючи 
особливості галузі. Витрати, пов’язані з виробництвом продукції хлібопекарської 
промисловості, групуються за статтями калькуляції, а саме:  

– сировина і матеріали;  
– паливо й електроенергія на технологічні цілі; 
 – основна заробітна плата;  
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– додаткова заробітна плата;  
– відрахування на соціальні заходи;  
– витрати на утримання та експлуатацію устаткування;  
– загальновиробничі витрати;  
– адміністративні витрати;  
– витрати на збут. 
Однак, кожне підприємство у складі виробничої собівартості може 

встановлювати власний перелік статей. 
В свою чергу, в бухгалтерському обліку витрати відображаються при 

дотриманні певних умов: a) зменшення активів або збільшення зобов'язань, що 
призводять до зменшення власного капіталу підприємства; б) визнання на підставі 
систематичного і раціонального розподілу економічних вигод, які забезпечує актив 
протягом декількох звітних періодів; в) негайне визнання, якщо економічні вигоди 
не відповідають критеріям активів підприємства; г) можлива достовірна оцінка 
суми витрат.  

Дотримання цієї умови означає, що оцінка витрат відбувається на підставі 
положень національних стандартів [3]. 

Висновки. Кризовий стан багатьох вітчизняних підприємств харчової 
промисловості спонукає до змін у системі управління та потребує вдосконалення 
теорії й практики вироблення стратегії діяльності. Враховуючи той факт, що 
величина витрат на виробництво продукції безпосередньо впливає на прибутковість 
і рентабельність – на перший план висувається питання забезпечення оптимального 
рівня витрат, зниження собівартості продукції, яка виробляється. Досягти цього 
неможливо без чітко налагодженої системи обліку витрат.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 
 

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

Постановка проблеми. Однією з важливих передумов господарської 
діяльності підприємства є процес постачання, що тісно пов’язаний з 
розрахунковими операціями, які можуть призводити до утворення зобов’язань. 
Через різницю у часі між моментами постачання та сплати за рахунками у 
підприємства виникає поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та 
послуги. Даний вид зобов’язань є прикладом тимчасово вільних обігових коштів та 
здійснює суттєвий вплив на фінансову стійкість та платоспроможність суб’єкта 
господарювання [1, с.96]. Тому їх розмір потрібно ретельно контролювати та 
постійно вдосконалювати її облік, для запобігання прострочення термінів платежу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослідженню особливостей 
обліку розрахунків підприємства з постачальниками присвячено роботи таких 
вчених, як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, О.М.Головащенко, П.С. Безрукіх, О.С. 
Бородкін, В.М. Костюченко, М.Ю.Медведєв, В.В. Нарєжний, С.А. Ніколаєва, В.Ф. 
Палій, М.С. Пушкар, Я.В. Соколов, В.О.Шевчук та інших. В працях цих науковців 
розкрито сутність поточних зобов’язань, організацію обліку, а також їх вплив на 
фінансовий стан підприємства. Проте потребують подальшого дослідження: 
питання визначення змісту поточних зобов’язань перед постачальниками, методика 
та організація бухгалтерського обліку розрахунків в ринкових умовах.  

В працях цих науковців розкрито сутність поточних зобов’язань, 
організацію обліку, а також їх вплив на фінансовий стан підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 
рекомендацій щодо вдосконалення обліку розрахунків підприємства з 
постачальниками. 

Виклад основного матеріалу.  Для досягнення прибуткового 
функціонування підприємства необхідно мати достовірну інформацію про його 
фінансовий стан, зокрема про кредиторську заборгованість. Обсяг кредиторської 
заборгованості підприємства значною мірою залежить від якості та ефективності 
обліку розрахунків з постачальниками, тобто вона є зобов’язаннями підприємства у 
розрахунках з постачальниками. 

При здійсненні своєї господарської діяльності підприємства вступають в 
різні розрахункові відносини. Саме від безперебійності та контрольованості 
організацією цих розрахунків залежить фінансовий стан підприємства, його 
платоспроможність і ліквідність. Ведення обліку розрахунків підприємства з 
постачальниками регламентуються П(С)БО 11 «Зобов’язання».  В балансі 
підприємства поточні зобов’язання відображаються за сумою погашення в розділі 
«Поточні зобов’язання».  

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з 
постачальниками використовується рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та 
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підрядниками», до якого можуть відкриватись субрахунки: та відповідні аналітичні 
рахунки, передбачені в робочому плані рахунків підприємства.  

Недосконалість обліку розрахунків з постачальниками може стати 
причиною виникнення значного обсягу кредиторської заборгованості, яка, може 
привести до погіршення фінансового стану підприємства. Причиною цього може 
бути неефективна організація ведення обліку та контролю за розрахунками з 
контрагентами та виникнення кредиторської заборгованості призводить до 
неплатоспроможності суб’єкта господарювання: чим вищий рівень поточної 
кредиторської заборгованості, тим нижчий рівень платоспроможності. 

Погоджуючись з думкою Я.М. Демченко [1], ми пропонуємо для 
вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками в робочому плані рахунків 
підприємства  доцільнішим буде введення субрахунків другого порядку рахунку 63 
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками». 

Є. В. Калюга та І. М. Ревизюк [2] з метою удосконалення обліку розрахунків 
з постачальниками пропонують ведення Реєстру документів підприємства до сплати 
постачальникам, який відображає інформацію за кожним постачальником про те, за 
що платить підприємство та які терміни оплати. 

Основною перевагою цього документа є те, що він відображає залишки на 
кінець дня за кожним конкретним рахунком постачальника на кінець дня та місяця. 
Також цей документ дозволяє підприємству контролювати кредиторську 
заборгованість в розрізі кожного постачальника та уникати її прострочення та 
переходу в стан безнадійної. 

Висновки. Таким чином, для удосконалення обліку розрахунків 
підприємства з постачальниками важливе значення має забезпечення аналітичного  
обліку розрахунків із застосуванням субрахунків другого порядку рахунку 63 
«Розрахунки з постачальниками», які відображатимуть заборгованість, термін 
виплати якої ще не настав, відстрочену та прострочену заборгованість та дозволять 
контролювати та не допускати її прострочення, що буде позитивно впливати на 
фінансовий стан підприємства. Для оперативного обліку та контролю за 
своєчасністю розрахунками з постачальниками доцільно вести Реєстр документів 
підприємства до сплати постачальникам, який дозволять контролювати стан 
кредиторської заборгованості, попереджаючи порушення  термінів її сплати. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Облік виробництва повинен забезпечити одержання 
достовірних даних про досягнутий його рівень, які необхідні для управління, 
контролю за додержанням норм виробничого споживання засобів і предметів праці 
та живої праці з метою обчислення собівартості продукції та оцінки діяльності 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку теорії і практики 
обліку витрат і калькуляції собівартості продукції значний внесок зробили 
І.О.Бєлий, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, Ю.Я. Литвин, 
В.Г. Лінник, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Л.С. Шатковська, В.О. Шевчук, 
В.П. Ярмоленко, Ю. Ю. Мороз, Ю. С. Цал-Цалко, В. С. Ейсмонт, Т.С. Гайдучок, 
Н.І. Цегельник, І. Я.  Романків та інші [1; 2]. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних підходів і практичних 
пропозицій щодо обліку витрат виробництва в лісогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Розглядаючи процес виробництва в 
натурально речовій формі "на вході" в систему відображаємо ресурси - робочу силу 
і засоби виробництва, а "на виході" - вироблений продукт. В процесі виробництва 
відбувається об'єднання засобів виробництва з робочою силою, що затрачує працю, 
і в результаті цього (виробництва) створюється продукт.  

В процесі обліку "на вході" у виробництво можна досліджувати детально і 
оперативно кожний окремий елемент засобів виробництва в момент їх виробничого 
споживання, кожну трудову операцію в момент її здіснення. "На виході" – готовий 
продукт – це синтетичний результат взаємодії живої праці із засобами виробництва. 

Розглядаючи процес виробництва у вартісному виразі, "на вході" 
відображаємо елементи витрат виробництва як виробниче споживання і "на виході" 
собівартість продукту як результат створення його в процесі виробництва (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурна характеристика процесу виробництва переробки деревинних 

матеріалів в лісогосподарських підприємствах 

 

Зміст поняття "витрати" в бухгалтерському обліку пов'язане з визначенням 
фінансового результату - чистого прибутку або збитку за певний звітний період для 
складання фінансової звітності. 

Для ведення обліку процесу виробництва з переробки деревинних матеріалів 
використовують окремі аналітичні рахунки до рахунку 23 «Виробництво» з 
виділенням на ньому окремого субрахунку «Переробка деревинних матеріалів». 

 

Процес 
виробництва 

Собівартість 
продукції 

Витрати 
виробництва 
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До основних завдань обліку витрат пов’язаних з виробництвом в процесі 
переробки деревинних матеріалів відносять: 

 інформаційне забезпечення адміністрації лісогосподарського підприємства 
для прийняття управлінських рішень з урахуванням їх економічних наслідків; 

 спостереження і контроль за фактичним рівнем витрат у співвідношенні з 
їх нормативними і плановими розмірами з метою виявлення відхилень і 
формування економічної стратегії на майбутнє у процесі переробки деревинних 
матеріалів; 

 обчислення собівартості виробленої продукції для оцінки готової 
продукції та розрахунку фінансових результатів; 

 виявлення й оцінка економічних результатів виробничої діяльності 
структурних підрозділів пов’язаних з переробкою деревинних матеріалів (цех 
переробки, робота окремих пилорам); 

 систематизація інформації управлінського обліку виробничої діяльності 
для прийняття рішень, які мають довгостроковий характер – окупність виробничих і 
технологічних програм, рентабельність асортименту продукції, що реалізується на 
внутрішньому й зовнішньому ринках, ефективність капітальних вкладень в основні 
засоби і виробничі запаси в цехах переробки деревинних матеріалів тощо. 

В управлінні витратами найважливіше значення має оперативно отримана 
інформація про витрати, що дозволяє втручатись у виробничий потенціал і 
оптимізувати його. 

Кінцева мета будь-якої підприємницької діяльності - одержання прибутку. 
Щоб визначити кінцевий результат діяльності, потрібно відняти від суми доходів 
здійснені витрати. 

Висновки. Вартісна характеристика процесу виробництва формується із 
витрат виробництва, які є вартісним виразом затрачених на виробництво ресурсів, 
що в результаті створення нового продукту трансформуються у собівартість. 

Бухгалтерський облік витрат ведуть за: використаними ресурсами - 

елементами; місцями виникнення та центрами відповідальності; об'єктами 
калькуляції (видами продукції). Основна мета обліку витрат - визначення 
собівартості продукції, контроль за її формуванням, управління витратами та на їх 
основі – доходами. Собівартість характеризує усі сторони виробничої діяльності 
лісогосподарського підприємства. 
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ОПОДАТКУВАННЯ  КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

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

Постановка проблеми. На зміну командно-адміністративній моделі 
взаємовідносин між суб’єктами господарювання в сфері охорони здоров’я має 
прийти контрактна модель, у якій взаємовідносини регулюються договорами. За 
зазначеними договорами розпорядник бюджетних коштів діятиме в інтересах 
пацієнтів як третя сторона-платник, а заклад охорони здоров’я або лікар фізична 
особа-підприємець, який одержав ліцензію на здійснення господарської діяльності з 
медичної практики, виступатимуть як постачальники послуг. 

Податкові платежі несуть суттєвий вплив на фінансово-господарську 
діяльність будь-якого підприємства, не є винятком і комунальні некомерційні 
підприємства (далі – КНП) в сфері охорони здоров’я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань 
оподаткування бюджетних установ присвячені праці вчених, зокрема Р. Т. Джоги, 
В. І. Лемішовського, В. Матвєєвої, Т. І. Долішня, І. Б. Медвідь та інших. Проте 
недостатньо уваги приділено особливостям, що притаманні системі оподаткування 
бюджетних установ в сфері охорони здоров’я. 

Метою статті є розкриття особливостей оподаткування діяльності 
бюджетних установ в сфері охорони здоров’я. 

Викладення основного матеріалу. Комунальні некомерційні підприємства  
в сфері охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів відповідного 
державного чи місцевого бюджетів, а також власного фінансування у процесі 
виконання кошторисів виступають платниками різних податків і зборів 
(обов'язкових платежів). Охарактеризуємо їх. При цьому акцентуємо увагу на 
існуючих особливостях. 

Комунальне некомерційне підприємство за власним бажанням може бути 
зареєстровано платником податку на додану вартість (далі ‒ ПДВ) та відповідно 
мати взаємовідносини з іншими платниками цього податку. 

Під обов’язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадатиме КНП, у якого 
загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають 
оподаткуванню згідно з розділом V Податкового Кодексу, нарахована (сплачена) 
такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн 
грн (без урахування ПДВ), крім особи, яка є платником єдиного податку першої ‒ 
третьої групи. 

Комунальне некомерційне підприємство створюється для здійснення 
діяльності, спрямованої на досягнення економічних, соціальних та інших 
результатів без мети одержання прибутку. Тобто таке підприємство може бути 
неприбутковим у розумінні податкового законодавства. 

Отримання комунальним некомерційним підприємством статусу 
неприбуткової організації звільняє такого суб’єкта від сплати податку на прибуток.  
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Водночас, для платників, які мають статус неприбуткових підприємств, 
існує обов’язок щодо подання звіту про використання доходів (прибутків) 
неприбуткової організації за формою, затвердженою Державною фіскальною 
службою України (далі – ДФСУ). 

У ході перетворення закладу охорони здоров’я  у комунальне некомерційне 
підприємство власник (територіальна громада) передає такому суб’єкту об’єкти 
житлової та нежитлової нерухомості, які закріплюються за таким підприємством на 
праві оперативного управління, тобто без набуття права власності на таке майно. 

Відповідно до норм чинного податкового законодавства комунальне 
некомерційне підприємство не входить до кола платників податку на нерухоме 
майно, оскільки таке майно отримане від органу місцевого самоврядування на праві 
оперативного управління. 

Комунальне некомерційне підприємство звільняється від сплати земельного 
податку лише у разі, коли воно утримується виключно за рахунок коштів 
державного або місцевих бюджетів, в іншому випадку оподаткування здійснюється 
на загальних підставах. 

Якщо комунальне некомерційне підприємство буде використовувати працю 
найманих працівників, таке підприємство буде вважатися податковим агентом, який 
відповідає за утримання та перерахування податку до бюджету за ставкою 18% від 
бази оподаткування. Комунальне некомерційне підприємство також буде вважатися 
платником єдиного соціального внеску. 

Висновки. Таким чином, із вищевикладеного матеріалу можемо зробити 
наступні висновки: по-перше, бюджетні установи несуть доволі велике податкове 
навантаження; по-друге, визначені податковим кодексом особливості 
оподаткування бюджетних установ дають змогу зменшити податкове 
навантаження; по-третє, на нашу думку, врахування цих податкових особливостей 
при обґрунтуванні кошторисних показників дозволить більш раціонально 
використовувати бюджетні кошти. 
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ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Торгівля як елемент економічної системи 
забезпечує зайнятість та задоволення попиту населення країни в різних товарах, 
збалансованість споживання та виробництва, сприяє зростанню ефективності 
економічних зв’язків між галузями господарської діяльності, обумовлює 
стабільність грошового обігу, а також займає провідне місце у формуванні 
державного бюджету. Сьогодні управління комерційною діяльністю підприємств 
торгівлі потребує реформування існуючих і пошуку нових ефективних 
інструментів. З цього приводу дедалі більшої актуальності набуває проблема 
створення якісної системи інформаційної підтримки управління, що дозволить всім 
управлінським підрозділам одержувати своєчасні та об’єктивні дані за будь-яким 
напрямком продажу товарів у режимі реального часу. Ключову роль у вирішенні 
цього питання відіграє удосконалення теоретичних, організаційно-методичних та 
прикладних аспектів обліку реалізації товарів у роздріб. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку на 
підприємствах торгівлі досліджували А.В. Амалян, Н.А. Букало, Ю.В. Новицька, 
О.В. Обнявко, Л.Я. Підвисоцька, Т.О. Тарасова, О.В. Фоміна, А.В. Янчев. 

Метою статті є дoслiджeння питання організації обліку реалізації товарів.  
Викладення основного матеріалу. На підприємстві роздрібної торгівлі 

облік реалізації товарів є ключовою складовою бухгалтерського обліку, адже він 
контролює коректність та об’єктивність одного з основних показників комерційної 
діяльності компанії — доходу та обсягу роздрібного товарообігу. Дохід, в свою 
чергу, є джерелом покриття обігових витрат та формування прибутку. Отже, для 
формування єдиної облікової системи, яка б в повному обсязі задовольняла потреби 
та вимоги користувачів інформації задля результативного управління реалізацією 
товарів, потрібно враховувати особливості комерційної діяльності підприємств 
роздрібної торгівлі та мати належну організацію процесу обліку. 

Для підсумку даних про доходи від реалізації продукції та списання з цих 
доходів використовують рахунки сьомого класу «Доходи і результати діяльності». 
Синтетичний облік доходу від реалізації товарів проводять на окремому рахунку 70 
«Доходи від реалізації», призначеному для деталізованого обліку за окремими 
групами, для чого створені субрахунки 702 «Дохід від реалізації товарів» та 704 
«Вирахування з доходу». 

Загальна сума доходів від продажу товарів разом із сумою непрямих 
податків (ПДВ, акцизного збору, інших відрахувань при продажу) проводиться по 
кредиту субрахунку 702, а вирахування задля закриття рахунку суми чистого 
доходу на рахунок 79 «Фінансові результати» і відповідна сума непрямих податків 
— по кредиту. 

Рахунки сьомого класу справедливо віднести до тимчасових, оскільки вони 
закриваються в кінці звітного періоду з нульовим залишком та почина- ють новий 
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звітний період з нульового сальдо. Під час звітного періоду на цих допоміжних 
рахунках збирається інформація про доходи та витрати, що дає можливість 
складати проміжну звітність. 

Для вдосконалення існуючої практики обліку щодо створення системи 
інформаційної підтримки управління реалізацією товарів необхідно, в першу чергу, 
деталізувати показники продажу для того, щоб забезпечити збір даних про отримані 
доходи, здійснені витрати та фінансові результати.  

Деталізацію аналітичних даних про реалізацію товарів для визначення 
доходів, витрат та фінансових результатів на підприємствах роздрібної торгівлі 
радимо виконувати за наступними критеріями: 1) напрямок потоків інформації 
(зовнішні, внутрішні); 2) групи товарів, позиції товарів, об’єкти аналітики, трендові 
компанії. Для того, щоб інформація про результати діяльності підприємства 
роздрібної торгівлі була максимально корисною для прийняття управлінських 
рішень, вважаємо доцільною таку деталізацію рахунків яка б максимально 
відображувала інформаційну систему управління продажами товарів.  

Відповідно до того, що підприємство, згідно з діючим законодавством, має 
право самостійно обрати рахунки аналітичного обліку та відкривати рахунки 
третього та нижчих порядків, вважаємо за доцільне, створити субрахунки до 
рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів», а саме: 7021 «Дохід від реалізації 
товарів», 7022 «Дохід від реалізації товарів зі знижками», 7023 «Дохід від реалізації 
товарів за дисконтними картами», 7024 «Дохід від реалізації товарів з розпродажу». 
Окрім того, оптимальним рішенням для цілей обліку реалізацій товарів було б 
створення субрахунків до рахунку 704 «Вирахування з доходу»: 7041 «Вирахування 
з доходу за товари, повернені покупцями»; 7042 «Сума наданих знижок» та 7043 
«Інші вирахування з доходу».  

Це забезпечить деталізацію облікових даних про результати реалізації 
товарів, а також дасть змогу організувати ефективну систему управлінського обліку 
та внутрішнього контролю й аналізу товарообігу, вдосконалити систему 
внутрішньої звітності підприємства. 

Висновки. Ефективна організація обліку реалізації товарів на підприємствах 
роздрібної торгівлі забезпечує: 1) виконання плану товарообігу, підготовку 
інформації, необхідної для керування всіма службами підприємства; 2) перевірку 
правильності документального оформлення, законності і цілеспрямованості 
операцій, своєчасне і повне їх відображення в обліку; 3) правильність списання 
товарних втрат; 4) дотримання правил проведення інвентаризацій, своєчасне 
виявлення і відображення в обліку їх результатів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЗБУТ  

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. Витрати на збут – це сукупність усіх витрат 
підприємства, які не пов'язані з виробництвом, а пов'язані зі збутом продукції 
підприємством. Витрати на збут потребують своєчасного, повного та об'єктивного 
відображення в системі бухгалтерського обліку. Господарські процеси неможливі 
без належного обліку витрат на збут, оскільки облікова інформація є визначальною 
для обгрунтування управлінських рішень та моніторингу їх виконання. Проте 
підприємства не завжди приділяють належну увагу цій ділянці обліку, що 
позначається на якості облікової інформації. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми обліку витрат на збут 
піднімались у наукових працях Н. В Гавришко, Н. М. Гудзенко, А. Ю. Козаченко, 
О. А.Шевчука та інших вітчизняних вчених економістів. 

Метою статті є дослідження й узагальнення особливостей формування 
витрата на збут. 

Викладення основного матеріалу. Процес збуту займає відповідне місце в 
інформаційному середовищі та обліковій системі підприємства. 

Для ефективного управління збутовою діяльністю на підприємству слід 
виконувати наступні завдання: розкрити загальну модель формування збутової 
політики та встановити доцільність її документально відображення; визначати 
пріоритети, на які слід орієнтувати збутову політику; окреслити основні завдання 
відділу збуту та начальника цього відділу; визначити напрями оптимізації 
планування продажів тощо. 

Облік витрат на збут на підприємствах здійснюється в чітко визначених 
межах та належить до компетенції його власника або уповноваженого органу, який 
має вплив на оптимальний рівень витрат в результаті прийнятих обґрунтованих 
рішень та ставить за ціль досягнення високих економічних результатів внаслідок 
ефективного управління, організації збуту та реалізації продукції, що вплинуть на 
ефективну діяльність підприємства [1]. 

Аналітичний облік витрат процесу збуту доцільно здійснювати за 
наступною номенклатурою статей: 

1. Витрати на управління процесом збуту: 
– заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи апарата відділу 

збуту; 
– відрядження пов’язані зі збутом продукції (робіт, послуг); 
– витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних заходів, інших 

необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів відділу; 
– витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів і 

дослідження ринку стосовно товарів (робіт, послуг) які продаються підприємством; 
– інші витрати. 
2. Витрати на зберігання готової продукції: 
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– заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи складських 
робітників; 

– витрати на утримання складу готової продукції, інших необоротних 
активів складу та їх ремонт; 

– втрати та порча готової продукції; 
– інші витрати. 
3. Витрати на упаковку готової продукції, її транспортування, перевалку та 

страхування: 
– витрати на тару та упаковку виробів; 
– витрати на транспортування продукції, завантаження, розвантаження, в 

тому числі послуги інших цехів та сторонніх організацій; 
– інші витрати. 
4. Витрати на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування продукції.  
5. Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання та 

розповсюдження подарунків, включаючи безкоштовну роздачу зразків товарів або 
безоплатне надання послуг (виконання робіт) у рекламних цілях. 

6. Податки та збори, встановлені законодавством України. 
7. Інші витрати, пов’язані зі збутом продукції. 
Для посилення контролю за понесеними витратами на збут, облік витрат на 

збут доцільно організовувати також за центрами відповідальності, в такому разі 
виникає необхідність в розробці додаткових регістрів обліку витрат за центрами 
відповідальності та їх узагальнення для визначення суми фактичних витрат на збут 
на дату фінансової звітності в розрізі всього підприємства [2]. 

Висновки. На підставі проведених досліджень з питання обліку витрат на 
збут можна зробити наступні висновки, по-перше, для розширення наочності 
розрахунків з покупцями та можливості проведення аналізу інформації про 
відвантажену продукцію та отримані доходи, потрібно переглянути регістри які 
призначені для обліку розрахунків з покупцями; по-друге, з ціллю посилення 
контролю витрат на збут слід проводити групування їх по процесам управління 
збуту. 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

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

Постановка проблеми. В умовах функціонування ринкових відносин 
сільськогосподарські товаровиробники повинні самостійно приймати обгрунтовані 
управлінські рішення щодо виробництва основних видів сільськогосподарської 
продукції. 

Важливим засобом інформаційного забезпечення процесу управління 
діяльності сільськогосподарських підприємств, функції якого в ринкових умовах 
змінилися, є бюджетування та організація управлінського обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами облікового забезпе-

чення розвитку галузі рослинництва займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: 
М.Г. Бєлов, Ф.Ф. Бутинець В.Г. Гетьман, Г.І. Грінман, М.Я. Дем'яненко, В.М. Жук, 
В.Г. Лінник, Кірейцев, Л.Г. Ловінська, В.Б. Моссаковський, М.З. Пізенгольц, 
П.Т. Саблук, Л.К. Сук, Л.С. Шатковська, М.Я. Штейман, В.П. Ярмоленко, 
О. М. Галицький, А.М. Собченко та ін. 

Метою статті є висвітлення особливостей обліку витрат на виробництво 
продукції зернових культур. 

Викладення основного матеріалу. Облік витрат на виробництво продукції  
зернових культур  повинен бути організований за такими принципами: 

– показники обліку витрат і калькулювання собівартості продукції повинні 
бути погоджені бюджетними показниками; 

– документування витрат в момент їх здійснення, відокремлене 
відображення витрат за нормами і відхиленнями від норм витрат ресурсів і оплати 
праці; 

– всі витрати, які відносяться до виробництва продукції даного періоду, 
повинні бути включені до її собівартості; 

– витрати через систему рахунків бухгалтерського обліку повинні бути 
згруповані за об’єктами обліку витрат і статтям витрат; 

– собівартість продукції калькулюється на основі даних бухгалтерського 
обліку витрат, що потребує ідентифікації об’єктів обліку витрат з об’єктами 
калькулювання. 

Витрати на виробництво продукції зернових культур в обліку групуються за 
статтями, які господарство визначає самостійно і затверджує наказом про облікову 
політику. Витрати обліковують за такими статтями: 

–  на оплату праці; 
–  відрахування на соціальні заходи; 
–  насіння і посадковий матеріал; 
–  добрива; 
–  засоби захисту рослин; 
–  роботи та послуги; 
–  витрати на утримання основних засобів; 
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–  інші витрати; 
– витрати на організацію виробництва й управління. 
На організацію аналітичного обліку витрат впливають різноманітні фактори, 

основні серед яких: 
 тип виробництва, особливості його організації і технологи; 
 асортимент продукції; 
 структура управління підприємства; 
 організація обліку за місцями і центрами витрат, центрами 

відповідальності; 
 методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції; 
 рівень автоматизації облікових робіт. 
Для обліку витрат і виходу продукції використовують рахунок 23 

«Виробництво» за відповідними субрахунками і аналітичними рахунками (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема обліку витрат на виробництво продукції зернових культур 

Висновки. Використання інформації управлінського обліку в системі 
заходів підвищення ефективності виробництва зернових культур дасть змогу 
виявити резерви оптимізації витрат для прийняття виважених управлінських 
рішень. 
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Господарські операції 

Первинний облік 

Регістри обліку 

Головна книга 

Звітність 

 

 

1. Прямі 
виробничі 
витрати; 

 

2. Розподілені 
загально-

виробничі 
витрати 

 

Сума фактичної 
виробничої 
собівартості 
продукції та 

витрати 
незавершеного 
виробництва 



20 

 

С. В. Норик, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОСЛУГ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

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

Постановка проблеми. До транспортних належать підприємства, у яких 
основний вид діяльності – перевезення вантажів, пасажирів і багажу, пошти та 
надання інших транспортних послуг. Діяльність автотранспортних підприємств – 

одна із складових системи транспортних перевезень України. Автомобільний 
транспорт задовольняє потреби підприємств і організацій, міського й сільського 
населення у перевезеннях, виконуючи переважну більшість обсягів вантажних і 
пасажирських перевезень.  

Для забезпечення управлінського персоналу автотранспортних підприємств 
інформацією необхідно побудувати дієву систему бухгалтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання документування 
господарських опеацій автотранспортних підприємств розглядалися в працях 
П.Й.Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, Й.К. Данька, В.Б. Захожая, Н.П. Левицької. 

Метою статті є дoслiджeння питання документування господарських 
операцій автотранспортних підприємств.  

Викладення основного матеріалу. Перевізник - це суб’єкт 
господарювання, що надає послуги перевезення вантажів або здійснює за власні 
кошти перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами. 

Свої відносини з клієнтами — замовниками послуг перевезення вантажів 
суб’єкт господарювання — перевізник як правило вибудовує на підставі договору 

перевезення вантажів, складання якого передбачено Господарським кодексом 

України. 
За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов’язується 

доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту 
призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу 
(одержувачу), а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу 
встановлену плату. 

Суб’єктами правовідносин із перевезення вантажів є: вантажовідправник;  
перевізник; вантажоодержувач. 

Договір перевезення вантажів автотранспортом, як правило, є двостороннім 
і укладається або між перевізником та вантажовідправником, або між перевізником 
та вантажоодержувачем. При цьому третя сторона також наділяється правами 
й обов’язками. 

При укладанні договору слід передбачити такі основні реквізити: 
найменування та місцезнаходження сторін; найменування та кількість вантажу, 
його пакування; умови та термін перевезення; місце та час навантаження і 
розвантаження; вартість перевезення; інші умови, узгоджені сторонами.  

В договорі також передбачається, що у разі пошкодження або псування 
вантажу, часткової чи повної його втрати або несвоєчасності доставки за договором 
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про перевезення вантажу автомобільним транспортом замовник згідно з 
законодавством має право отримати компенсацію. 

Перевезення вантажів супроводжується складанням товарнотранспортних 
накладних, квитанцій тощо, котрі оформляються відправником вантажу. 
Підприємство автоперевізник виписує подорожній лист. 

Важливими первинними документами, на підставі яких ведеться 
бухгалтерський облік, є товарно-транспортні накладні (п. 1 Правил №363, 
затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.97 р.). 

Товарно-транспортна накладна (ТТН) оформляється окремо на кожну 
поїздку автомобіля і для кожного вантажоодержувача. Наказом Мінстату та 
Мінтрансу України від 07.08.96 р. №222/253 була прийнята Інструкція з 
документального оформлення транспортних послуг. Нині вказана інструкція 
втратила чинність, однак на практиці при оформленні транспортної документації 
все ще керуються п.2.4 Інструкції, котрий передбачує складання товарно-

транспортної накладної. Виписують її на кожну партію вантажу в чотирьох 
екземплярах. При цьому усі чотири екземпляри накладної завіряються підписами і 
печатками вантажовідправника. Перший екземпляр залишається у 
вантажовідправника і є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей. 

Другий, третій і четвертий передають водію-перевізнику, котрий діє таким 
чином:  

другий екземпляр є підставою для оприбуткування товарно-матеріальних 
цінностей, тому водій-перевізник віддає його вантажоодержувачу;  

третій і четвертий екземпляри, завірені підписами і печатками 
вантажоодержувача, водій повертає підприємству перевізнику. Після цього 
перевізник надсилає третій екземпляр товарно-транспортної накладної замовнику 
автотранспорту для оплати за перевезення вантажу. Четвертий екземпляр додається 
до подорожнього листа і є підставою для обліку виконання транспортних послуг і 
нарахування заробітної плати водію. Оформлення однієї товарно-транспортної 
накладної на весь обсяг вантажу, перевезеного автомобілем за зміну, можливе у разі 
перевезення однорідних вантажів від вантажовідправника за адресою 
вантажоодержувача на одну і ту ж відстань за умови забезпечення цілісності 
вантажу. 

Висновки. Прaвильне документування  господарських операцій, пов’язаних 
з автоперевезеннями, є надзвичайно важливим з точки зору забезпечення 
достовірності інформації та надання її користувачам для прийняття управлінських 
рішень.  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ОЦІНЮВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

 

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

Постановка проблеми. Управління витратами є необхідним інструментом для 
управління підприємство загалом, що дозволяє підвищити якість і оперативність 
прийнятих управлінських рішень, максимізувати очікуваний результат і ефективно 
контролювати ризики господарської діяльності. Що стосується побудови нової, 
якісної системи обліку адміністративних витрат, яка б змогла надати інформацію, 
потрібну для прийняття ефективних управлінських рішень в ринкових умовах, 
забезпечити оперативність і аналітичність обліку, то вона може здійснитись лише 
на основі визначення економічної природи цих витрат та розробки їх раціональної 
класифікації. Дослідження цих проблем на сучасному етапі формування 
ринковихзасад в економіці України є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організацію та розвиток 
фінансового і управлінського обліку адміністративних витрат, їх аналіз і контроль 
досліджували у своїх працях такі вчені як: М. Білуха, І. Бланк, О. Бородкін, 
Ф. Бутинець, С. Голов, З. Гуцайлюк, І. Ю. Дишко, В. Єфименко, М. Кужельний, 
В. Лінник, Є. Мних, М. Пушкар, В. Рудницький, В. Сопко, Б. Усач, М. Чумаченко, 
В. Швець, С. Шкарабан, І. Басманов, В. Івашкевич, В. Палій, Я. Соколов, Дж. Рісс, 
Дж. Фостер, К Друрі, Д. Хігінс, Ч. Хорнгрен, П. Фрідман, Г. Г. Штулер та інші [1; 
2]. 

Мета статті полягає у необхідності обґрунтування теоретичних положень і 
практичних рекомендацій щодо удосконалення методології організації обліку та 
оцінювання ефективності адміністративних витрат. 

Викладення основного матеріалу. Постійне зростання суми та питомої ваги 
адміністративних витрат у загальній сумі витрат підприємств обумовлює 
необхідність пошуку оптимальних методик їх обліку та контролю, адаптованих до 
потреб керівництва та інших користувачів економічної інформації. Вдосконалення 
бухгалтерського обліку і оцінювання ефективності адміністративних витрат 
підприємств є складовою подальшого вдосконалення процесу управління 
господарською діяльністю підприємств у ринкових умовах та покращення їх 
фінансових результатів.  

Управління витратами – це складний, багатоаспектний та динамічний процес, 
що включає управлінські дії, ціллю яких є досягнення високого економічного 
результату діяльності підприємства. В ринковій економіці управління витратами не 
завжди повинне бути спрямоване безпосередньо на економію витрат. Принциповим 
є забезпечення ефективності цих витрат, тобто одержання прибутку, що реально 
виправдовує витрати. Саме тому головним в управлінні витратами є запобігання 
потенційно неефективним витратам. 

Разом з тим певні організаційно-методичні особливості обліку 
адміністративних витрат потребують конкретизації. 
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До таких положень належать: уточнення сутності і складу адміністративних 
витрат, розробка їх раціональної класифікації для потреб підприємств; вирішення 
проблем, пов'язаних з розподілом адміністративних витрат для потреб 
управлінського обліку; організація системи обліку адміністративних витрат за 
центрами відповідальності та місцями виникнення; впровадження на підприємствах 
ефективних систем оцінювання адміністративних витрат. 

Основними показниками оцінювання ефективності адміністративних витрат є 
їх співвідношення з доходами. 

АВП : ДГД → min; ДГД : АВП → max, 

де АВП – адміністративні витрати; ДГД – доходи від господарської діяльності 
підприємства. 

Інформаційними ресурсами для проведення розрахунків ефективності 
формування адміністративних витрат можуть бути дані рахунків бухгалтерського 
обліку 92 «Адміністративні витрати» та 70 «Дохід від реалізації» і відповідні 
показники фінансової звітності за Звітом про фінансові результати. 

Запропонована модель управління адміністративними витратами  свідчить, що 
їх зміна повинна відбуватися одночасно із зміною доходів від господарської 
діяльності підприємства.  

Висновки. Здійснення діяльності підприємства неможливе без формування 
адміністративних витрат. Особливої характеристики заслуговує функція 
економічного нормоконтролю, спрямованого на підтримку заданого 
співвідношення "витрати-результати" протягом усього життєвого циклу продукції. 
Здійснення цієї функції в системі управління витратами спрямоване на 
попередження необґрунтованих витрат та неефективної, низькорентабельної 
діяльності підприємства. Управління витратами не є самоціллю, але воно цілком 
необхідне для досягнення підприємством визначеного економічного результату, 
підвищення ефективності роботи. Функції управління витратами первинні стосовно 
виробництва, тобто для досягнення певного виробничого, економічного, технічного 
або іншого результату спочатку потрібно понести витрати. Тому ціль управління 
витратами полягає в досягненні намічених результатів діяльності підприємства 
найбільш економічним способом. 
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(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Постановка проблеми. В останні роки у лісогосподарських підприємствах 
активно впроваджено електронний облік заготовленої деревини, що являє собою 
систему фіксації та оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням засобів 
автоматизації на усіх етапах лісозаготівельних робіт з занесенням та передачею 
інформації поколодного (штабельного) обліку за допомогою сучасних 
інформаційних технологій для подальшого використання у бухгалтерському та 
управлінському обліку.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти організації 
виробничого обліку готової продукції лісового господарства висвітлено в наукових 
напрацюваннях Б. М. Богача, Н. С. Котляревської, Т. М. Сторожук та ін. Проте в 
наукових публікаціях не достатньо враховано організаційний механізм 
електронного обліку продукції лісового господарства в умовах застосування 
кишенькових персональних комп’ютерів. 

Метою статті є висвітлення основних проблем організації електронного 
обліку продукції лісового господарства в сучасних умовах господарювання 
лісогосподарських підприємств  

Викладення основного матеріалу. Лісове господарство є важливою 

галуззю економіки, основним змістом діяльності якої є виробництво різноманітних 
продуктів і корисностей з урахуванням економічного призначення лісів. 

Дієвим фактором збереження лісів та підвищення ефективності 
лісогосподарського виробництва є організація обліку і контролю за наявністю 
лісових ресурсів та рухом деревної продукції лісового господарства. 

Домінуюча роль у реалізації програми та досягненні сталого 
лісокористування належить бухгалтерському обліку. Відповідно до Концепції 
створення єдиної державної системи електронного обліку деревини [1] 
запроваджена Єдина державна система електронного обліку деревини, яка визначає 
порядок обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки із 
застосуванням електронних засобів маркування та обліку деревини на 
підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України.  

Однією з важливих умов організації електронного обліку лісопродукції є 
своєчасне, якісне і достовірне складання первинної документації із заготівлі, 
зберігання, реалізації і використання на власні потреби лісопродукції за всіма 
стадіями виробництва, місцями зберігання та матеріально-відповідальними 
особами. 

Основними завданнями електронного обліку лісопродукції є:  
– попередження незаконного обігу деревини;  
– автоматизація облікових процесів;  
– своєчасне, якісне та достовірне відображення руху лісопродукції;  



25 

 

– одержання даних про залишки лісопродукції;  
– контроль за зберіганням і використанням лісопродукції;  
– облік та контроль за оплатою відвантаженої лісопродукції;  
– контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб;  
– вжиття заходів щодо попередження нестач, крадіжок і незаконного 

витрачання лісопродукції. 
Процес електронного обліку деревини цілковито грунтується на 

електронному документообігу, основу якого складає програмне забезпечення, що 
дозволяє контролювати етапи руху деревини, де вся облікова інформація 
передається в електронному вигляді. Важливим результатом роботи системи є 
значне скорочення паперового документообігу та різних видів звітності між 
виробничими підрозділами підприємства, а також зменшення тіньового обігу 
незаконно добутої деревини. 

Система електронного обліку деревини дає можливість переглянути 
повністю ланцюг руху заготовленої деревини – від місця її заготівлі до споживача. 
Таким чином за допомогою реєстру походження деревини за нумерацією бирки, 
якою маркується деревина, можна встановити легальність її заготівлі, а саме: місце 
та час, назву бригади, що здійснювала заготівлю, повну характеристику маркованої 
продукції [2]. 

Висновки. Впровадження електронного обліку деревини дає змогу 
оптимізувати виробничу діяльність лісогосподарських підприємств, підвищити 
якість обліку лісопродукції, скоротити час оформлення документації. 
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Постановка проблеми. Одним із найскладніших та найбільш 
відповідальних видів аудиторської перевірки є перевірка фінансових результатів та 
реального фінансового стану діяльності суб’єкта господарювання. Складність та 
відповідальність аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності 
підприємства пояснюється тим, що саме даний вид перевірки становить найвищий 
ступінь аудиторського ризику.  

Також, залежно від того, наскільки виконана аудиторська робота є повною і 
наскільки об'єктивним є аудиторський висновок залежать правильність і повнота не 
менш важливого напрямку аудиторської діяльності – визначення подальшої 
фінансової стратегії суб'єкта господарської діяльності.  

Тому постає необхідність в виявлені та усуненні недоліків аудиту 
фінансових результатів для полегшення аудиторської перевірки та покращення 
діяльності підприємства в цілому 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем аудиту 
фінансових результатів діяльності підприємств приділяли увагу такі вчені, як: 
Ю.Ю. Анеліна, Н.І. Дорош, О.О. Ільченко, М.О. Виноградова, І.К. Дрозд, В.В. 
Немченко, О.А. Петрик, С.П. Лозовицький, Д.С. Лозовицька, О.Ю. Редько, Б.Ф. 
Усач, К.О. Утенкова та інші. Але виявленню недоліків аудиту фінансових 
результатів на підприємствах та їх безпосередньому усуненню не приділено 
достатньо уваги. 

Метою статті є виявлення проблем аудиту фінансових результатів та 
внесення пропозицій щодо їх вирішення.  

Викладення основного матеріалу. Мета аудиту фінансових результатів 
відповідно полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо 
правильності відображення у звітності підприємства інформації про фінансові 
результати діяльності підприємства. 

Найважливішими цілями аудиту є:  
1) встановлення достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності 

економічних суб'єктів і відповідності здійснених ними фінансових та господарських 
операцій нормативним актам;  

2) оцінка системи внутрішньофірмового контролю підприємства;  
3) своєчасне виявлення потенційного банкрутства, тобто визначення 

життєздатності підприємства, що важливо для суб'єкта, його контрагентів і 
суспільства в цілому. 

Основними напрямами, спрямованими на підвищення ефективності 
функціонування аудиту, є:  

– організація аудиторської перевірки, побудованій на міжнародній практиці, 
але з придатними для України вимогами та нормами, що в свою чергу дасть змогу 
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аудиторським органам забезпечити контроль за використанням коштів та 
правильністю складання фінансової звітності суб’єктами підприємницької 
діяльності;  

– розробка і практична реалізація концепції системи аудиту фінансових 
результатів, яка б базувалась на єдиних принципах, правилах, методології та 
інформаційній базі;  

– узгодження та взаємодія норм та правил аудиту окремої частини діяльності 
підприємства з аудиторськими перевірками його інших складових;  

– оптимізація функцій та повноважень кожного органу який займається 
питанням аудиту, що, в свою чергу, сприятиме формуванню ефективної 
організаційної структури як окремої ланки аудиту так і в цілому системи. 

Для вирішення вищенаведених проблем та недоліків аудиту фінансових 
результатів доцільно застосовувати наступні шляхи вирішення, а саме:  

– створити ефективну та досконалу систему контролю якості, оскільки 
сьогодні якість вітчизняного аудиту взагалі й аудиту фінансової звітності зокрема 
залишається в незадовільному стані;  

– удосконалити нормативно-правове забезпечення фінансової звітності та 
аудиторської діяльності в Україні відповідно до міжнародних;  

– удосконалити методику складання та ведення аудиторських робочих 
документів та порядок реалізації результатів аудиту на підставі внутрішньо-

фірмових стандартів аудиту;  
– підвищити рівень поінформованості керівництва підприємства з питань 

аудиторських перевірок;  
– удосконалити документальне оформлення аудиторської перевірки. 
Висновки. На сьогодні аудит фінансових результатів виконує важливу 

функцію відносно достовірності та реалістичності інформації для користувачів, на 
основі якої вони зможуть приймати правильні управлінські рішення. Проте 
наявність значної кількості проблем аудиту фінансових результатів зумовлює 
необхідність підвищення уваги до рівня його якості, та розробку нових 
комплексних підходів до їх вирішення, як на загальнодержавному, так і на 
локальному рівні. 

 

Список використаної літератури: 
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ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИ ЗАГОТІВЛІ І ВИРОБНИЦТВІ 
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(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 

 

Постановка проблеми. Лісові господарства України поряд з виробництвом 
основних видів продукції лісового господарства з деревини, займаються побічними 
лісовими користуваннями. Щодо стану використання лісових недеревинних 
ресурсів можна сказати, що загальне фіторізноманіття, за оцінками фахівців, 
становить 6086 видів [1]. 

Практика нових економічних перетворень диктує необхідність зміни обліку 
процесу лісогосподарського виробництва, зокрема, побудови раціональної системи 
обліку витрат і виходу продукції. Облік виробництва повинен забезпечити 
одержання достовірних даних про досягнутий його рівень, які необхідні для 
управління. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням порядку ведення 
обліку на лісогосподарських підприємствах присвячено праці відомих вітчизняних 
та зарубіжних науковців, серед яких: Бутинець Ф. Ф., Левицька Н. Т., Білуха С. В., 
Івахненков Л. І., Лавріненко Ю. А., Верига Н. В., Пошерстник Г. Г., Сопко В. В., 
Мних Є. В., Мороз Ю. Ю. та ін. Необхідність удосконалення і поглиблення 
теоретичної і практичної бази обліку витрат виробництва лісопродукції 
підтверджують актуальність зазначеної теми статті. 

Метою статті є дослідження процесу формування витрат при заготівлі і 
виробництві лісопродукції.  

Викладення основного матеріалу. Лісове господарство багато десятиріч 
зазнавало безкінечних перетворень, зливань, реформувань що, як правило, 
призводило до негативних наслідків для лісів – до лісовинищування [1].  

Організуючи облік витрат на виробництво, насамперед слід визначити, у 
якому групуванні витрат буде потреба на лісогосподарському підприємстві, яка 
буде в цьому потреба користувачів інформації, що здійснюють управління, 
забезпечують систему контролю та формують показники звітності. 

Перелік та склад витрат за статтями визначається в межах центрів витрат 
кожним підприємством самостійно і становить комерційну таємницю. При цьому 
основними критеріями вибору статей витрат традиційно вважаються: корисність та 
необхідність інформації; зручність практичного застосування; технологічні 
особливості виробничого процесу; оптимальне співвідношення кількості статей; 
економічна доцільність виокремлення; локанічність назви статті тощо. 

Важливе місце в системі управління витратами виробництва і заготівлі 
продукції лісу є їх формування за статтями калькуляції. Узагальнений склад статей 
витрат за окремими видами діяльності лісогосподарських підприємств наведено в 
табл. 1. 

Такий поділ витрат одночасно використовується для калькулювання 
собівартості окремих видів готової продукції, здійснення контролю за дотриманням 
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встановлених норм витрат, прийняття різноманітних управлінських рішень, зміни 
асортименту та обсягів виробництва окремих видів продукції. 

Таблиця 1 

Узагальнений склад статей витрат за окремими видами діяльності 
лісогосподарських підприємств [2] 
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1.Оплата праці + + + + + + + 

2. Відрахування на соціальні заходи + + + + + + + 

3. Матеріальні витрати, всього: + + + + + + + 

 паливо та мастильні матеріали + + + + + + + 

 електроенергія + + + + + + + 

 ремонтні матеріали, запчастини + + + + + + + 

 малоцінні предмети  + + + + + + + 

4. Амортизаційні відрахування + + + + + + + 

5. Інші прямі витрати + + + + + + + 

6. Загальновиробничі витрати + + + + + + + 

Виробна собівартість 

 (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6) + + + + + + + 

 

Висновки. В управлінні витратами найважливіше значення має оперативно 
отримана інформація про витрати, що дозволяє втручатись у виробничий потенціал 
і оптимізувати його. Основним принципом управління витратами є відповідність 
системи обліку цілям управління. 
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ДОХОДИ БАНКІВ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

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

Постановка проблеми. В результаті проведення банківських операцій 
комерційні банки України отримують доходи, які впливають на збільшення 
економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, що 
приводить до значного збільшення власного капіталу, не включаючи збільшення 
капіталу за рахунок внесків акціонерів. 

Сучасний стан розвитку економіки в державі потребує великої уваги до 
банківської системи. Для комерційних банків є важливим створення сприятливих 
умов для їх стабільності і функціонування. Для вирішення проблеми потрібно 
правильно та своєчасно відображати облікові операції в банку, зокрема 
безпомилково вести обліково-аналітичну роботу з відображення доходів банку, 
своєчасно складати та подавати звітність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, що здійснили 
значний внесок у розвиток обліку в банках, можна відзначити А.М. Герасимовича, 
Л.М. Кіндрацьку, Л.В. Нападовську, В.В. Сопко. 

Метою статті є дoслiджeння eкoнoмiчнoї сутнoстi дoхoдiв кoмeрцiйнoгo 
бaнку як об’єкту бухгалтерського обліку, визначення клaсифiкaцiї дoхoдiв бaнку.  

Викладення основного матеріалу. Oблiк дoхoдiв бaнку пoвинен бaзувaтися 
нa oснoвi бaзoвих принципiв міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
Цe oзнaчaє, щo визнaнi дoхoди вiдoбрaжaються в oблiку iз зaстoсувaнням принципу 
нaрaхувaння тa вiдпoвiднoстi.  

Кoнкрeтизaцiю мeхaнiзмiв зaзнaчeних принципiв бaнк oписує oблiкoвoю 
пoлiтикoю. Кoжний вид дoхoду бaнку вiдoбрaжaється у систeмi рaхункiв oкрeмo. 

Клaсифiкaцiя доходів здiйснюється вiдпoвiднo дo Плaну рaхункiв 
бухгaлтeрськoгo oблiку бaнкiв Укрaїни тa Прaвил бухгaлтeрськoгo oблiку дoхoдiв й 
витрaт бaнкiв Укрaїни i дeтaлiзується зa видaми дiяльнoстi, щo пoлeгшує склaдaння 
звiтнoстi. Тoбтo усi дoхoди прийнятo рoзглядaти з пoзицiї нaпрямiв дiяльнoстi 
бaнку, зa якими вoни oтримaнi: oпeрaцiйнoю, iнвeстицiйнoю, фiнaнсoвoю.  

Зa oпeрaцiйнoю дiяльнiстю виникaють тaкi дoхoди: прoцeнтнi, кoмiсiйнi, 
прибутки (збитки) вiд тoргoвeльних oпeрaцiй, дoхiд у виглядi дивiдeндiв, дoхoди 
вiд пoвeрнeння рaнiшe списaних aктивiв, iншi oпeрaцiйнi дoхoди, нeпeрeдбaчeнi 
дoхoди.  

Зa рeзультaтoм iнвeстицiйнoї дiяльнoстi бaнк визнaє: дoхoди зa oпeрaцiями з 
рeaлiзaцiї (придбaння) iнвeстицiйних цiнних пaпeрiв, дoхoди зa oпeрaцiями зi 
збiльшeння (змeншeння) iнвeстицiй у дoчiрнi устaнoви, дoхoди вiд рeaлiзaцiї 
(придбaння) oснoвних зaсoбiв тa нeмaтeрiaльних aктивiв. 

Зa рeзультaтaми oпeрaцiй, пoв’язaних iз фiнaнсoвoю дiяльнiстю, бaнк визнaє: 
дoхoди зa oпeрaцiями з цiнними пaпeрaми влaснoгo бoргу, дoхoди зa 
субoрдинoвaним бoргoм, дoхoди зa рeзультaтaми випуску iнструмeнтiв влaснoгo 
кaпiтaлу 
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Усi дoхoди бaнку з oгляду нa ймoвiрнiсть їх сплaти бoржникoм пoдiляються 
на:  

– нaрaхoвaнi дoхoди, щo фiксують суму, нaлeжну дo oтримaння зa нaстaнням 
стрoкiв, визнaчeних угoдaми. Так, зa рaхункaми нaрaхoвaних дoхoдiв oблiкoвуються 
тi суми, стрoки пoгaшeння яких щe нe нaстaли (oблiкoвуються зa рaхункaми клaсiв 
1, 2, 3);  

– прoстрoчeнi нaрaхoвaнi дoхoди, які виникaють у рaзi нeпoгaшeння 
бoржникoм зaбoргoвaнoстi зa нaрaхoвaними дoхoдaми у стрoк, пeрeдбaчeний 
угoдoю. Нa рaхункaх прoстрoчeних нaрaхoвaних дoхoдiв клaсiв 1, 2, 3 (вoни 
пeрeдбaчeнi зa тими сaмими групaми рaхункiв, зa якими oблiкoвуються нaрaхoвaнi 
дoхoди зa вiдпoвiдним aктивoм) нeсплaчeнi у стрoк суми пoчинaють oблiкoвувaтися 
нaступнoгo рoбoчoгo дня;  

– сумнiвнi нaрaхoвaнi дoхoди, які визнaються у випaдкaх, кoли бaнк нe мaє 
впeвнeнoстi в їх сплaтi, з oгляду нa нeзaдoвiльний фiнaнсoвий стaн бoржникa тa 
нeпoгaшeння зaбoргoвaнoстi зa oснoвним бoргoм, щoдo якoгo цi дoхoди 
нaрaхoвуються;  

– бeзнaдiйнi нaрaхoвaнi дoхoди, що списуються з бaлaнсу зa рaхунoк 
сфoрмoвaних рeзeрвiв, кoли ймoвiрнiсть їх сплaти прaктичнo нeмoжливa (знaчнe 
пoгiршeння фiнaнсoвoгo стaну бoржникa, йoгo збиткoвa дiяльнiсть). 

Для вiдoбрaжeння у систeмi рaхункiв сум дoхoдiв нeoбхiднo пeрeсвiдчитися 
у дoдeржaннi тaких умoв: зaбoргoвaнiсть зa aктивaми тa зoбoв’язaннями бaнку є 
рeaльнoю; фiнaнсoвий рeзультaт oпeрaцiї, пoв’язaнoї з нaдaнням (oтримaнням) 
пoслуг, мoжнa дoстoвiрнo oцiнити. 

Висновки. Прaвильнa oргaнiзaцiя oблiку дoхoдiв бaнку в сучaсних умoвaх 
мaє зaбeзпeчувaти їх мaксимiзaцiю дoхoдiв, що супрoвoджують здiйснeння рiзнoгo 

виду бaнкiвських oпeрaцiй i пoслуг. Для удoскoнaлeння oблiку дoхoдiв кoмeрцiйних 
бaнкiв слiд удoскoнaлювaти мeтoдики oблiку i пoсилeння кoнкурeнцiї у бaнкiвськiй 
сфeрi. в тaкoму випaдку, вiдчутнi пeрeвaги будуть мaти тi кoмeрцiйнi банки 
Укрaїни, в яких будe сфoрмoвaнa чiткa систeмa oблiку. 
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