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Д.А. Вітюніна, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ  

 

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

Постановка проблеми. Облік витрат посідає важливе місце в управлінні і 
прогнозуванні наслідків прийняття управлінських рішень. Головними функціями 
калькулювання є визначення витрат на одиницю продукції, що потрібно для 
управління бізнесом, та врегулювання рівня витрат, а також визначення 
прибуткових, збиткових та другорядних моментів у виробництві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну кількість своїх наукових 
праць присвятили дослідженню калькуляції та методам обліку витрат 
Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, В.Б. Моссаковський, А. Апчерч, К. Друрі, 
Ю. Ю. Мороз, Ю. С. Цал-Цалко, В. С. Ейсмонт, Т.С. Гайдучок, Н.І. Цегельник. 

Мета статті полягає у дослідженні сутності методів обліку витрат і 
калькулювання собівартості пиломатеріалів в лісогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Калькулювання – це визначення 
собівартості одиниці продукції у грошовому вираженні. Основним нормативним 
документом, що визначає порядок формування собівартості продукції, є П(С)БО 16. 
Відповідно до цього нормативного документа об'єктом витрат є продукція, роботи, 
послуги або вид діяльності підприємства, що потребують визначення пов'язаних з їх 
виробництвом (виконанням) витрат. 

Вивчення різних економічних джерел вітчизняних та зарубіжних вчених 
показує, що більшість із них виділяє такі методи калькулювання, як позамовний, 
попередільний та нормативний. 

В лісогосподарських підприємствах для обліку витрат при одержанні 
пиломатеріалів використовують, як правило, по передільний метод.  

До окремого переділу в лісогосподарській діяльності можна віднести 
процеси: заготівлі (1-й переділ), переробки (2-й переділ) і в операціях з деревиною – 

деревообробку (3-й переділ). При цьому, обчислюють собівартість продукції 
кожного переділу, як готової продукції і можливої сировини для забезпечення 
виробництва в наступних технологічних переділах. 

Для калькулювання виробничої собівартості пиломатеріалів одержаних в 
лісопильному цеху здійснюють наступні розрахунки: 

1. Розраховують фактичні витрати на лісоматеріал за виробничою 
собівартістю, який був використаний у лісопильному цеху. 

2. Визначають виробничу собівартість переробки 1 м3 лісопродукції 
(лісоматеріал та дошки необрізні). 

3. Здійснюють розрахунок витрат на переробку лісопродукції. 
4. Розраховують витрати на виробництво. 
5. Визначають справедливу вартість побічної (супутньої) продукції 

одержаної при переробці лісопродукції. 
6. Здійснюють розподіл справедливої вартості тирси між окремими 
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виробництвами пропорційно обсягів переробки лісопродукції. 
7. Здійснюють розподіл справедливої вартості побічної продукції одержаної 

від переробки лісоматеріалу пропорційно його обсягів.  
8. Визначають витрати, які формують виробничу собівартість. 
9. Розраховують виробничу собівартість 1 м3 дощок необрізних. 
10. Визначають вартість необрізних дощок за виробничою собівартістю 

використаних для одержання обрізних дощок. 
11. Визначають витрати, які формують виробничу собівартість обрізних 

дощок. 
12. Розраховують виробничу собівартість 1 м3 дощок обрізних. 
Таким чином, здійснюють розрахунок виробничої собівартості одержаної 

пилопродукції в лісопильних цехах лісогосподарських підприємств без врахування 
окремих якісних характеристик. Для розрахунку виробничої собівартості 
конкретної якості пиломатеріалів (сорту) можливо використати цінові коефіцієнти, 
відповідно до цін реалізації, які склалися на окремі якісні характеристики 
пилопродукції в лісогосподарському підприємстві. Наприклад, прийнято виділяти 
п’ять сортів дошки. 

Добірний сорт – має найвищу якість. Перший сорт – відрізняється 
поліпшеними показниками міцності. Другий сорт – призначений для проведення 
нелицьових робіт і облаштування прихованих деталей будівель. Третій сорт – 

використовується для виготовлення тари і різних витратних матеріалів з деревини. 
Четвертий сорт – це низькоякісний матеріал, використовуваний у виробництві тари 
і упаковки. 

Висновки. Незважаючи на стабільну роботу підприємств, необхідно 
покращувати або змінювати традиційні методи обліку витрат та калькулювання 
собівартості продукції, запроваджувати зарубіжні методи обліку витрат та 
калькулювання собівартості продукції. 

 

Список використаної літератури: 
1. Онищенко О. В., Куренна О. О., Крикуненко А. С. Методи обліку витрат 
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менеджмент. 2017. Вип. 25(2). С. 153-157 

2. Мороз Ю. Ю., Цал-Цалко Ю. С., Ейсмонт В. С., Гайдучок Т.С., 
Цегельник Н.І. Бухгалтерський облік і аудит в управлінні лісогосподарським 
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А. О. Гарбар, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ 
ХЛІБОПЕКАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

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

 

Постановка проблеми. Аналіз практики діяльності вітчизняних 
хлібопекарських підприємств дозволяє констатувати, що відсутність необхідного 
обліково-аналітичного забезпечення приводить до того, що підприємства або 
формують фінансові результати недостовірно, або ставляться до формування її 
елементів формально. 

Бухгалтерський облік, безумовно, є основою обліково-аналітичного 
забезпечення фінансового аналізу, таким чином, він відіграє важливу роль у 
прийнятті ефективних управлінських рішень. Однак недоліки, властиві сучасній 
обліковій системі, викликають появу таких напрямків, як стратегічний облік, 
соціальний облік, їхній розвиток відбувається в рамках закономірного зближення 
бухгалтерського і економічного підходів [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий вклад у розвиток 
методологічних питань обліку витрат виробництва внесли зарубіжні вчені: 
О. П.Аксененко‚ П. С. Безруких‚ Р. Вандер Віл‚ Фандель Гюнтер‚ К. Друрі‚ 
В. Ф.Палій‚ Т. Скоун‚ В. І. Ткач‚ Д. Фостер‚ Ч. Т. Хорнгрен‚ А. Яругова та ін.  

Метою статті є визначення ролі обліково-аналітичної інформації в 
управлінні хлібопекарським підприємством. 

Викладення основного матеріалу. Сучасний етап розвитку національної 
економіки характеризується динамізмом та якісними змінами в управлінні 
виробничим процесом. Виникає необхідність зміни господарського механізму та 
економічної роботи підприємства, що вимагає створення якісно нової системи 
управління, оновлення організації та методики обліку й аналізу затрат.  

В сучасних ринкових умовах важливе місце у процесі обліку та аналізу 
відводиться процесу оптимізації рівня затрат на виробництво та калькулювання 
собівартості виробленої продукції. Розв’язання цієї проблеми має стратегічне 
значення для хлібопекарських підприємств, оскільки за умови ефективного 
використання виробничих ресурсів можливий прискорений розвиток підприємств і 
досягнення високих результатів діяльності. 

Виникнення нових концепцій в бухгалтерському обліку, орієнтованих на 
прийняття стратегічних управлінських рішень, дослідження напрямів 
удосконалення облікової інформації, необхідність систематизації обліково-

аналітичного забезпечення стратегічного управління, наявність проблем в 
організації та методиці обліково-аналітичної системи стратегічного типу й 
практична потреба розв’язання зумовлюють необхідність створення структурованої 
системи стратегічного управління витратами і свідчать про її актуальність та 
значимість для сучасних ринкових умов. 

Для розв’язання завдання формування інформаційної бази потрібно 
постійно відслідковувати і вивчати запити внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів 
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інформації, відповідати на питання: кому, яка інформація необхідна і у які строки її 
варто надавати. 

Також можна згадати, що все обліково-аналітичне забезпечення 
здійснюється відповідно до ряду принципів, які роблять його досить ефективним 

інструментом фінансового управління:  
– корисність інформації для користувачів з метою прийняття обґрунтованих 

ділових рішень;  
– доречність, тобто інформація повинна бути значимою, своєчасною, 

впливати на рішення, прийняте користувачем, і забезпечувати можливість 
перспективного і ретроспективного аналізу;  

– вірогідність інформації, обумовлена її правдивістю і можливістю 
перевірки документального обґрунтування;  

– правдивість інформації, тобто відсутність помилок, упереджених оцінок і 
фальсифікації подій господарського життя (перевага змісту над юридичною 
формою);  

– нейтральність фінансової звітності, яка припускає, що задоволення 
інтересів однієї групи користувачів не відбувається на шкоду інтересам іншої 
групи;  

– зрозумілість змісту звітності без спеціальної професійної підготовки; 
порівнянність даних за кілька звітних періодів;  

– обачність, тобто у випадку наявності альтернативних оцінок або неясності 
оцінок фахівець повинен приймати найменш оптимістичну [2]. 

Висновки. Для ефективної реалізації процесу стійкого розвитку 
підприємства актуальна необхідність адекватного обліково-аналітичного 
забезпечення, що дозволяє в першу чергу інформаційно обслуговувати цей процес, 
що враховує різні умови функціонування і цільові орієнтири підприємства, вплив 
зовнішніх і внутрішніх факторів. 

 

Список використаної літератури: 
1. Бруханський Р. Ф. Управлінський облік : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 

2012. 223 с. 
2. Твердохліб Н. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. 

Київ : КНЕУ, 2002. 224 с. 
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 

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

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин в Україні 
важливу роль відіграє податкова система. На сьогоднішній день існує багато 
недоліків при оподаткуванні підприємницької діяльності в Україні. Серед них: 
складність, нестабільність та переважно фіскальна спрямованість чинної податкової 
системи; адміністрування податків та зборів, яке ставить у нерівні умови платників 
податків і контролюючі органи та ін. Це призводить до відтоку підприємств у 
тіньову сферу, повного ухилення від сплати податків, порушення податкового 
законодавства і зменшення суми податків, що підлягає перерахуванню до бюджету. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленням проблемних 
питань з оподаткування юридичних осіб в Україні та напрямів його вдосконалення 
займалися такі вчені, як: І.Є. Волошенюк, О.І. Линник, Л.С. Чернова, І.В. Фурман 
[3], Т.В. Бугай та ін.. Водночас низка питань практики недостатньо досліджена та 
потребує подальших наукових розробок з урахуванням сучасних умов ведення 
підприємницької діяльності. 

Мета статті полягає у дослідженні системи оподаткування юридичних осіб 
та організації обліку розрахунків з податку на прибуток так визначенні напрямів її 
вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Основним джерелом формування фінансових 
ресурсів для існування держави і виконання нею своїх функцій є податки, 
отримувані від фізичних і юридичних осіб, суб’єктів економічного життя 

Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, що сплачують 
підприємства з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), 
основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, 
інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від 
інших операцій, передбачених Податковим кодексом. Відповідно до  П(С)БО 17 
«Податок на прибуток», поточний податок на прибуток визнається зобов’язанням у 
сумі, що підлягає сплаті до бюджету. Для проведення операцій щодо нарахування 
податку на прибуток, використовуються відповідні рахунки за визначеними в 
робочому плані рахунків підприємства субрахунками та аналітичними рахунками: 
Кінцевим етапом обліково-податкового процесу щодо сплати податку на прибуток є 
складання податкової декларації, яка є формою податкової звітності з податку на 
прибуток підприємства, за даними якої суму податку відображають в обліку. 

Структуру витрат, що впливають на визначення суми податку на прибуток 
на досліджуваному ПрАТ «Детвілер», наведено у таблиці 1. Як видно з табл. 1, 
податок на прибуток зріс на 668 тис. грн. та склав 3,9% у структурі всіх витрат 
підприємства. Слід відмітити, що порядок визначення суми прибутку з метою його 
оподаткування недостатньо узгоджено з обліковими правилами обчислення 
прибутку підприємств. Оподатковуваний прибуток, який відображається в 
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податковій декларації, і прибуток у Звіті про фінансові результати, як правило, не 
збігається, оскільки є відмінності між податковим та обліковим прибутком 
(збитком) в бухгалтерському обліку, на що впливають відстрочені податкові активи 
і відстрочені податкові зобов’язання, а також інші операції [1]. 

Таблиця 1 

Аналіз структури витрат на ПрАТ «Детвілер» за 2017-2018рр.  

Показник 

2017р 2018р Відхил. 
(+\-) 

сума, 
т. грн 

питома 
вага, % 

сума, 
т.грн 

питома 
вага, % 

Собівартість реалізованої продукції 68854 79,0% 77446 79,5% 8592 

Адміністративні витрати 7514 8,6% 7179 7,4% -335 

Витрати на збут 3399 3,9% 3176 3,3% -223 

Інші операційні витрати 4261 4,9% 5905 6,1% 1644 

Податок на прибуток  3095 3,6% 3763 3,9% 668 

Всього: 87123 100,0% 97469 100,0% 10346 

 

Дослідження показують, що головними чинниками, які підштовхують 
платників уникати сплати податків, є кількість податків та рівень податкових 
ставок; складність у розрахунках податкових сум; високий рівень нестабільності; 
рівень суспільної свідомості щодо необхідності сплачувати податки; рівень довіри 
платників до владних структур; рівень корупції у державі [2]. 

Висновки. Отже, надмірно ускладнені податкова система є причиною 
ухилення від сплати податків, а значні витрати на адміністрування призводять до 
появи неформальних секторів, збільшення корупції та зменшення припливу 
інвестицій в країну. Тому спрощення та стабілізація системи оподаткування, 
гармонізація податкового та бухгалтерського обліку дозволятьть її зробити 
прозорішою та зрозумілішою для суб’єктів господарювання. Це сприятиме 
розвитку бізнес-структур, збільшенню обсягів інвестицій та розвитку економіки 
країни.  

 

Список використаної літератури: 
1. Волошенюк І. Є., Удосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з 

податком на прибуток. Ефективна економіка. 2017 № 7. С. 320-315. 

2. Моряк Т., Буняк В. Недоліки податкової системи України та необхідність 
її реформування у контексті антициклічної макроекономічної політики. Вісник 
Львівського Університету. 2009 № 41. С. 398–409. 
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ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. На сьогоднішній день однією з основних передумов 
розвитку економіки України та забезпечення її стабільності є ефективне 
функціонування податкової системи, оскільки мобілізація податкових платежів до 
бюджету країни дає можливість органам державної виконавчої влади здійснювати 
реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики, фінансування соціальних заходів. 
Податок на додану вартість є одним із загальнодержавних податків, який забезпечує 
стабільність грошових надходжень до державного бюджету. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями, що пов’язані з 
обліком та формуванням звітності з податку на додану вартість у різні часи 
займалися такі вітчизняні вчені-економісти, зокрема: Дзюба О., Кушніренко О., 
Лесько М., Оксенюк О., Чирва А., Подолянчук О.А. і Домбровська В.В. та інші [1; 
2]. 

Метою статті є розкриття економічного змісту податку на додану вартість, 
його характеристика в системі обліку лісогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Податковим кодексом України (ПКУ) 
представлено доволі лаконічне визначення податку на додану вартість – це  
непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно  до норм розділу 
V ПКУ. Це дає можливість висловлювати науковцям власні думки щодо визначення 
сутності ПДВ. 

Як зазначили О.А. Подолянчук і В.В. Домбровська [2], ПДВ – це непрямий 
податок, який входить в ціну в товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але 
зобов’язання щодо його перерахування до бюджету покладено на фізичних чи 
юридичних осіб, які здійснюють реалізацію товарів (робіт, послуг). 

Щодо обліку ПДВ, то Інструкція з бухгалтерського обліку податку на 
додану вартість № 141 від 01.07.97 року втратила чинність з 09.08.2019 року. 

Тому необхідно діяти, відповідно, до Інструкції про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 
30.11.1999 року № 291. 

Підприємство самостійно на основі НП(С)БО та інших нормативно-

правових актів з бухгалтерського обліку визначає облікову політику підприємства, 
а також зміни до неї. Тож в наказі про облікову політику необхідно визначити 
порядок відображання підприємством операцій з ПДВ. 

В обліковій політиці підприємства щодо обліку ПДВ доцільно визначити 
рахунок 64 « Розрахунки за податками і платежами» з використанням наступних 
субрахунків: 641 “Розрахунки за податками”; 643 “Податкові зобов’язання”; 644 
“Податковий кредит”. 

Кореспонденція рахунків з обліку ПДВ наведена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Кореспонденція рахунків з обліку ПДВ 

Зміст господарських операцій 
Кореспонденція рахунків 

дебет кредит 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ при реалізації 
пиломатеріалів 

701 641 

Відображено податковий кредит з ПДВ (без податкової 
накладної при наявності фіскального чеку, в межах норм) 

641 372,  

685 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ при реалізації 
інших оборотних активів 

712 641 

Відображено податковий кредит з ПДВ при купівлі 
матеріальних цінностей (податкова накладна сформована 
протягом операційного дня і зареєстрована в ЄРПН) 

641 631 

Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ у разі 
отримання передоплати (податкова накладна сформована 
своєчасно) 

643 641 

Перераховано постачальнику передоплату 371 311 

Нараховано податковий кредит, не підтверджений 
податковою накладною 

644/2 644/1 

Списано на витрати не підтверджений податковий кредит 949 644/2 

 

Проте, варто зазначити, що на рахунках обліку інформація буде 
відображатись лише після документального підтвердження факту виникнення 
податкового кредиту чи податкового зобов’язання. 

Висновки. Вище викладене дає можливість стверджувати про складність 
обліку ПДВ. Адже бухгалтерські проведення потребують великої кількості 
операцій, складності розрахунків, уточнень, коригувань тощо. Тому, на рівні 
законодавства України доречним є удосконалення та спрощення механізму 
справляння та обліку ПДВ. 

 

Список використаної літератури: 
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URL: https://www.golovbukh.ua/news/18269-nstruktsyu-z-buhoblku-pdv-skasuvali-yak-
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2. Подолянчук О.А., Домбровська В.В. Облік та звітність за податком на 
додану вартість. Ефективна економіка. № 5. 2018. С. 15-20. 
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МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В КОМУНАЛЬНИХ 

НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

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

Постановка проблеми. Правильно побудована мотиваційна структура 
професійної діяльності персоналу із застосування сучасних форм і методів 
матеріального стимулювання визначає успіх будь-якої організації. Не є 
виключенням і організації галузі охорони здоров'я, особливо під час провадження 
реформ, коли умотивовані медичні працівники можуть бути більш продуктивними і 
незамінними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить, що проблема 
підвищення мотивації праці медичних працівників є важливою функцією 
управління охороною здоров'я, яка знайшла відображення у численних наукових 
працях, в т.ч. Т.П. Авраменко, І.С. Кизими, В.М. Лехан та ін. 

Метою статті є обґрунтування актуальності та потреби вирішення проблеми 
матеріального, як грошового, так і негрошового стимулювання ефективної праці 
медичних працівників в процесі структурної реорганізації існуючої системи 
медичного забезпечення населення. 

Викладення основного матеріалу. Професійна діяльність медичних 
працівників пов'язана з цілою групою стимулів та мотивів до ефективної праці. 
Мається на увазі, такої праці, яка за умови найбільш раціонального використання 
працівниками наявних ресурсів закладу охорони здоров'я, в якому вони працюють 
та власної професійної майстерності дозволяє отримати найкращі результати у 
кожному окремому випадку, що відповідають потребам споживачів медичних 
послуг, цілям діяльності закладу, а також особистим моральним та матеріальним 
трудовим очікуванням працівників . 

Завдяки стимулюванню – впливу на трудову поведінку медичних 
працівників, через створення особистісно-значущих умов, можна забезпечити таку 
їх поведінку, яка сьогодні необхідна для успішного функціонування конкретного 
медичного закладу. Звідси, органи управління цим закладом повинні володіти 
набором благ, які формують мотиви праці і, які вони повинні надати медичним 
працівникам у разі позитивної оцінки ефективності їх праці. 

Медичний працівник, який знаходиться в стані благополуччя, рівноваги, 
проектує ці ж відчуття на навколишній світ, у тому числі на колег і пацієнтів. І 
навпаки, якщо його думки наповнені сумнівами і тривогами, невдоволенням і 
агресією, то все це також проектується на зовнішній світ і оточуючих. Із 
зворотнього боку, стимулювання праці буде ефективне тільки у тому випадку, коли 
органи управління уміють добиватися і підтримувати той рівень роботи, за який 
платять. Адже, ціль - не взагалі спонукати медичних працівників до праці, а 
зацікавити їх працювати краще, ефективніше. 

Особисті здібності, кваліфікація, досвід, результати роботи є головними 
чинниками, що впливають на кінцеві результати роботи ЗОЗ і розмір заробітної 



13 

плати. Організація оплати праці за цих умов має передбачати: 
 широке використання індивідуальних трудових договорів, за якими 

працівнику гарантується певний розмір заробітної плати лише за умов виконання 
ним обов’язків, передбачених договором; 

 систему обґрунтованої та справедливої, за умовами та результатами праці, 
персоніфікації посадових окладів працівників з орієнтацією на ефективність їх 
праці; 

 залежність посадових окладів лікарів від продуктивності їх праці, а 
керівників та провідних (головних) фахівців – від ефективності господарської, 
комерційної діяльності закладів охорони здоров’я; 

 періодичний перегляд окладів, визначених працівникам на основі 
оціночних показників різних характеристик виконаної роботи, з метою 
стимулювання їх праці. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Чинним 
законодавством України не встановлено обмежень щодо максимального розміру 
заробітної плати в комунальних некомерційних підприємствах. 

Тому у визначенні розміру заробітної плати (відповідно і фонду оплати 
праці персоналу) комунальне некомерційне підприємство має виходити з 
показників господарської діяльності, розміру відповідних доходів, а також 
показників фінансового плану, затвердженого власником у встановленому порядку. 

Висновки. Отже, матеріальне грошове та негрошове стимулювання 
ефективної праці медичних працівників необхідно розглядати як один із способів 
управління професійною діяльністю в закладах охорони здоров'я, механізм 
визначення необхідної, залежно від цілей медичного закладу, поведінки індивідів, 
соціальних груп, трудових медичних колективів. 
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ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ВІДПОВІДНО ДО 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 

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

Постановка проблеми. Зростання конкуренції та зміна уподобань 
споживачів внаслідок зменшення платоспроможного попиту визначають появу 
нових форматів торгівлі та динамічність змін ринкової кон’юнктури. Це, в свою 
чергу, визначає необхідність пошуку новітнього інструментарію бізнес-управління, 
що орієнтований на підвищення ефективності комерційної діяльності. Коректність 
його застосування потребує створення дієвої системи інформаційної підтримки 
управління продажами, яка здатна забезпечити налагодження оптимальних 
інфокомунікаційних зв’язків, формування і своєчасну передачу обліково-

аналітичної інформації за процесом реалізації товарів в розрізах, що задовольняють 
потреби менеджменту підприємства.  

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 положень міжнародних стандартів фінансової 
звітності в частині визнання виручки від реалізації товарів.  

Викладення основного матеріалу. У контексті розвитку євроінтеграційних 
процесів організація обліку процесу реалізації товарів в підприємствах торгівлі 
передбачає також дотримання вимог міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та звітності, зокрема, МСФЗ 15 «Виручка по договорах з покупцями». 
Обумовлено це, перш за все, розширенням масштабів діяльності підприємств 
торгівлі (формування міжнародного партнерства), оскільки у контрагента в 
зарубіжній країні з’являється можливість отримати зрозумілу облікову інформацію 
для аналізу та прийняття рішень. Значущим положенням в МСФЗ 15 є визнання 
виручки відповідно до алгоритму послідовної реалізації дій з: ідентифікації 
договору з покупцем; ідентифікації зобов’язань щодо виконання положень 
договору; визначення ціни операції за договором; розподілу ціни операції; визнання 
виручки в момент виконання підприємством зобов’язань в межах договору. 

Наведемо характеристику етапів. 
Ідентифікація договору з покупцем - виконується підприємствами торгівлі 

за умов дотримання критеріїв: затвердження договору та ідентифікація зобов’язань 
до виконання; договір має комерційний зміст; визнання прав покупця та продавця 
стосовно товарів; вірогідність отримання відшкодування за товари є високою. 
Договір має включати визначені суттєві ризики та винагороди. 

Ідентифікація зобов'язань відповідно договору -  Здійснюється оцінка 
товарів (послуг), зазначених у договорі, та зобов’язань до виконання. Зобов’язання 
в межах договору визнаються в рамках поставки товарів (пакет товарів або послуг), 
що відрізняються між собою; в рамках поставки товарів, які є однорідним між 
собою (за серією, артикулом). 
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Визначення ціни операції - Ціна операції повинна бути зазначена в обліковій 
політиці. Ціна операції - це сума, яку очікує суб’єкт господарювання отримати в 
обмін на передані товари покупцю, за виключення сум отриманих від третіх сторін. 
Вона може бути фіксованою або змінною. Змінна ціна визначається, коли 
передбачаються знижки, існує ймовірність повернення товару, реалізація товару в 
кредит, гарантійне та сервісне обслуговування. 

Розподіл ціни операції -  здійснюється розподіл ціни операції за кожним 
видом зобов’язань у сумі відшкодування за умов передачі товарів, зазначених у 
договорі. 

Визнання виручки - виручка визнається: протягом певного періоду або 
одномоментно. 

Виручка визнається протягом певного періоду якщо: покупець отримує і 
використовує всі вигоди від результатів роботи виконавця в межах договору, а 
також виконує договірні зобов’язання; виконавець створює або доопрацьовує актив, 
контроль над яким отримує покупець після закінчення робіт; виконавець, що 
створює актив за умов здійснення операції, не може використовувати його з іншою 
метою, та має право на оплату робіт від покупця за результати роботи, виконаної на 
поточну дату, в межах договору. 

Виручка визнається одномоментно, якщо умови договору не відповідають ні 
одному з перерахованих критеріїв визнання виручки протягом певного періоду, 
тобто виручка визнається, коли передається управління активом покупцю. 

Вважаємо, що наведені етапи розкриття інформації в бухгалтерському 
обліку та звітності про величину та момент визнання виручки від продажу товарів 
повинні бути враховані при формуванні такого важливого внутрішнього 
організаційного регламенту торговельного підприємства як облікова політика, а 
саме, в частині уточнення методичного забезпечення організації обліку доходів і 
витрат для визначення фінансового результату та оподаткування прибутку. 
Облікова політика є запорукою успішного вирішення організаційних питань 
бухгалтерського обліку реалізації товарів та безпосередньо впливає на формування 
інформаційного забезпечення відповідно до вимог управління торговельною 
діяльністю. 

Висновки. Отже, проведене дослідження дозволило прийти висновку, що 
для вдосконалення існуючої практики обліку щодо створення системи 
інформаційної підтримки управління реалізацією товарів необхідно знати 
положення міжнародних стандартів фінансової звітності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ ВИТРАТ 
НА ЗБУТ 

 

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

 

Постановка проблеми. Важливе значення у збутовій діяльності 
підприємств відводиться обліку й аудиту витрат на збут. Проте підприємства не 
завжди приділяють належну увагу цій ділянці обліку й аудиту з метою підвищення 
ефективності збутової діяльності та забезпечення конкурентоспроможності таких 
підприємств. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
обліку і аудиту збуту продукції та витрат, пов’язаних із ним на різних 
підприємствах, висвітлені в працях вітчизняних і зарубіжних учених-економістів: 
Р. Алборова, М. Білик, М. Білухи, О. Бородкіна, П. Борщевського, Ф. Бутинця, 
А. Глена, З. Гуцайлюка, В. Дерія, Дж. Еванса, Н. Дорош, В. Євдощак, М. Кулинич, 
В. Палія, М. Пушкаря, В. Рудницького, Г. Савицької, В. Савчука, В. Соколова, 
В. Сопка, Л. Сук, Л. Триньки, Б. Усача, Ч. Хорнгрена та ін. 

Метою статті є обгрунтування особливостей планування та організації 
аудиту витрат на збут. 

Викладення основного матеріалу. Планування аудиту витрат на збут 
передбачає визначення його стратегії і тактики, побудову загального плану 
аудиторської перевірки, складання аудиторської програми і аудиторські процедури, 
оцінювання обсягу аудиторського контролю. 

Планування аудиту, на наш погляд, – це процес вироблення аудиторської 
стратегії. Аудитор повинен скласти графік завершення основних етапів операції, 
який би відображав пріоритетні завдання передбачуваної роботи, і слугував би 
елементом контролю виконаних операцій. 

Аудитор повинен мати достатньо професійних теоретичних та практичних 
навичок про специфіку діяльності медійної галузі загалом та підприємства клієнтів 
зокрема, що дасть можливість йому визначити потенційні зони ризику виникнення 
суттєвих помилок у фінансовій інформації підприємства. Аудитор має оцінити 
систему внутрішнього контролю та визначити рівень довіри до його даних, 
врахувати цю інформацію під час підготовки плану та програми аудиту, визначення 
термінів та обсягу аудиторських процедур. 

Метою аудиту витрат на збут є встановлення 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 [1]. 

Аудитору необхідно перевірити у документах такі дані, як:  
– назва суб’єкта підприємницької діяльності, який видав відповідний 

документ;  
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– зміст і перелік усіх господарських операцій, на основі яких складений 
документ;  

– наявність і достовірність підписів відповідальних осіб;  
– правильність зазначених сум у платіжних документах та їх відповідність 

тим, які відображені у рахунках;  
– доцільність понесених витрат на збут, через перевірку внутрішньої 

документації, яка затверджена керівництвом і регламентує політику збутових 
витрат підприємства;  

– правильність перенесення даних щодо збутових витрат із первинних 
документів у консолідовану фінансову звітність;  

– дотримання основних положень з обліку тари в підприємствах, правильне і 
своєчасне документальне відображення операцій із заготівлі, надходження та 
відпуску тари за місцями її зберігання й обґрунтованість витрат на її ремонт;  

– правильність включення до витрат нарахованої заробітної плати 
працівникам, пов’язаним зі збутовою діяльністю;  

– дотримання норм витрат на відрядження працівників, зайнятих збутом;  
– правильність відображення сплачених штрафів, пень, неустойок;  
– обґрунтованість списання витрат на утримання необоротних активів, 

пов’язаних із збутом, витрат на гарантійний ремонт, гарантійне обслуговування та 
інших витрат [2, с. 500–501]. 

Висновки. Таким чином, облік та аудит витрат на збут ведеться із певними 
проблемами та недоліками, що, на наш погляд, може бути вирішено шляхом 
введення суттєвих змін та запровадження певних шляхів вдосконалення. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

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

Постановка проблеми.  Оподаткування сільськогосподарських підприємств 
є доволі складним питанням для фіскальної служби України. В умовах 
євроінтеграції та глобалізації українське законодавство поступово змушене 
приводити норми податкового законодавства до загальноєвропейських норм і 
стандартів, що в свою чергу приведе до зменшення та реструктуризації підтримки 
аграрного сектору економіки з боку держави. 

Державне регулювання вищезазначеної галузі через оподаткування дозволяє 
сільськогосподарським підприємствам отримати за допомогою податкових пільг, 
податкових преференцій можливість здійснювати свою діяльність у більш 
сприятливих умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню оподаткування 
аграрного сектора економіки України присвячено праці багатьох вітчизняних 
науковців, а саме: І. Шепельта, Н. Мацелюх, С. Тимошенко, Ю. Якубенко, Ю. 
Єгорова, Я. В. Колеснік, А. В. Ніколаєнко, Є.С. Подаков та ін. [1; 2]. 

Метою дослідження є висвітлення особливостей оподаткування 
сільськогосподарських підприємств України на сучасному етапі. 

Викладення основного матеріалу. Аграрний сектор будь-якої країни 
потребує певної підтримки зі сторони держави через такі фактори, як: 
трудомісткість, сезонність виробництва та забезпечення продовольчої безпеки. 
Одним із засобів опосередкованої державної підтримки виступає оподаткування. У 
систему податкового стимулювання аграрного сектору входив запроваджений з 
1999 р. по 2015 р. фіксований сільськогосподарський податок (тепер єдиний 

податок 4-ої групи оподаткування), спеціальний режим в оподаткуванні діяльності 
сільськогосподарських підприємств, що діяв до 2017 р. та компенсація заходів 
аграріям, що працюють за спрощеною системою оподаткування. 

На нашу думку, такі регулятивні заходи давали змогу аграріям вийти з "тіні" 
та почати сплачувати податки в повному обсязі, що в свою чергу давало позитивний 
ефект у вигляді збільшення обсягу податкових надходжень. 2018 рік вніс свої 
корективи в систему оподаткування "єдинників", але великих змін цього разу не 
сталося, їх можна вважати косметичними або уточнюючими. 

Відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об'єктом 
оподаткування сільськогосподарських підприємств, які входять до IV групи 
єдиного податку є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей та 
багаторічних насаджень) та/ або земель водного фонду (внутрішніх водойм, ставків, 
озер, водосховищ), що перебувають у власності сільськогосподарського 
товаровиробника або надані йому в користування, у т. ч. на умовах оренди. Базою 
оподаткування єдиним податком IV групи є нормативна грошова оцінка одного 
гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей та багаторічних 
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насаджень). При цьому враховують коефіцієнт індексації, який визначається на 1 
січня базового податкового року (відповідно п. 292-1.2 ПКУ). 

При ліквідації в Україні мораторію на купівлю-продаж земельних угідь 
сільськогосподарського призначення в системі оподаткування може виникнути 
проблема щодо визначення вартості земельних ділянок (рис. 1).  
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Рис. 1. Прогноз вартості земель сільськогосподарського призначення в 

Україні, дол. США за 1 га (https://agropolit.com/blog/326-zemel-niy-vakuum--za-krok-

do-reformi-u-vladi-nemaye-bachennya-yiyi-zmistu) 

 

Висновки. Отже, в останні роки аграрний сектор економіки України зазнає 
все більшого податкового навантаження через поступове скасування пільг в 
оподаткуванні. Для великих потужних виробників сільськогосподарської продукції 
такий стан справ дозволить зміцнити свої конкурентні переваги, в тому числі і за 
рахунок поглинання дрібних фермерських господарств, які будуть невзмозі 
витримати податковий тягар та будуть вимушені передати свої землі в оренду. На 
нашу думку, проведення реформування системи оподаткування аграрних 
підприємств на якісно новому інноваційному рівні матиме лише тоді позитивний 
ефект, коли одночасно відбуватиметься реформування інших елементів державного 

фінансового регулювання діяльності сільськогосподарських товаровиробників: 
відродження пільгового кредитування на оновлення виробничих основних засобів, 
розвитку ринку страхових послуг, регулюванню ціноутворення, застосування 
бюджетних дотацій. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Важливою складовою процесу управління 
автотранспортними підприємствами є механізм їх державного регулювання, який 
покликаний забезпечити єдність норм у формуванні транспортних комунікацій, 
стандартів екологічного впливу транспортних засобів  на навколишнє середовище 
та врахування національних інтересів під час виконання міжнародних перевезень. 

Тому існує нагальна потреба щодо розв’язання низки теоретичних і 
практичних питань з інформаційного забезпечення ефективного функціонування 
таких підприємств, що стає можливим  за умов належної організації та застосування 
адекватних методик бухгалтерського обліку та аудиту на автотранспортних 
підприємствах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації обліку та 
аудиту діяльності автотранспортних підприємств розглядалися в працях 
П.Й.Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, Й.К. Данька, В.Б. Захожая, Н.П. Левицької. 

Метою статті є дoслiджeння питань організації внутрішнього аудиту на 
автотранспортних підприємствах.  

Викладення основного матеріалу. Упровадження внутрішнього аудиту на 
автотранспортних підприємствах сприяє більшій оперативності контролю 
результатів здійснення господарських операцій, уникненню можливих помилок у 
бухгалтерському обліку, а також підвищенню ефективності системи внутрішнього 
контролю за формуванням собівартості автотранспортних послуг та ціноутворення. 
Внутрішній аудит на автотранспортних підприємствах має бути скерований перш за 
все на гарантування ресурсної безпеки, поліпшення якості автотранспортних 
послуг, оптимальне зниження витрат підприємства. 

Для розширення змістового наповнення поняття внутрішнього аудиту 
витрат автотранспортного підприємства та його характеристик внутрішній аудит 
треба розглядати у двох аспектах: суб’єктному (з позиції діяльності суб'єктів 
контролю) та процесному (з позиції процесу здійснення контрольної діяльності). Це 
забезпечить комплексний підхід до організації внутрішнього аудиту формування 
собівартості автотранспортної послуги та дозволить не тільки якнайточніше 
визначити його місце в системі управління автотранспортним підприємством, а й 
приймати оптимальні управлінські рішення та оперативно виявляти та усувати 
відхилення в господарській діяльності. 

На основі опрацювання основних підходів до управління 
автотранспортними підприємствами за умов посилення конкуренції на ринку 
автотранспортних послуг можна сформувати логічну схему здійснення 
внутрішнього аудиту витрат на надання автотранспортних послуг, яка передбачає 
виокремлення трьох блоків: ресурсного, вартісно-утворювального та 
ціноутворювального. Така схема охоплює весь процес формування витрат 
починаючи з їх виникнення через використання наявних ресурсів, утворення 
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собівартості автотранспортної послуги та покриття витрат через закладання їх у 
ціну автотранспортної послуги. 

Необхідно здійснювати внутрішній аудит витрат на всіх етапах їх 
виникнення, що потребує організації на автотранспортному підприємстві 
попереднього, поточного та послідуючого аудиту витрат.  

Внутрішній аудит на автотранспортному підприємстві провадиться після 
здійснення операцій з надання автотранспортних послуг. З урахуванням галузевих 
особливостей діяльності таких підприємств для вдосконалення внутрішнього 
аудиту потрібно посилити контроль: за раціональним і ефективним використанням 
ресурсів під час експлуатації автотранспортних засобів (раціональність 
використання пневматичних шин, обґрунтованість норм затрат палива і мастильних 
матеріалів); якістю інвентаризації та проведенням вибіркових перевірок стану 
товарно- матеріальних цінностей; виявленням втрат ресурсів (під час надходження, 
зберігання, транспортування, реалізації тощо) та порівнянням з нормативом 
(експлуатаційними нормами середнього ресурсу акумуляторних свинцевих 
стартерних батарей, пневматичних шин). 

У межах загальних завдань внутрішнього аудиту витрат автотранспортних 
підприємств за чинниками формування собівартості визначені напрями 
внутрішнього аудиту витрат на здійснення автотранспортних перевезень у 
контексті управління їх собівартістю з метою забезпечення 
конкурентоспроможності автотранспортного підприємства. Це: контроль простоїв у 
роботі працівників; контроль надурочних робіт, недодержання змінності у роботі; 
контроль технічного стану обладнання та автотранспортного парку;  виявлення 
простоїв обладнання у зв’язку з несправністю;  визначення величини витрат на 
ремонт та альтернативних витрат на заміну обладнання; контроль відповідності 
рівня обсягів та якості використовуваних матеріалів нормам та нормативам; 
контроль за економним витрачанням паливно-мастильних матеріалів;  контроль за 
договірними умовами процесу придбання паливно-мастильних матеріалів; контроль 
за договірними умовами процесу придбання та за економним витрачанням запасних 
частин; контроль за відповідністю автотранспортного спорядження дорожнім 
умовам;  контроль понаднормових витрат, пов’язаних з дорожніми та кліматичними 
умовами; контроль за рівнем витрат, пов’язаних зі специфікою перевезення.  

Висновки. Внутрішній аудит автотранспортних підприємств має бути 
зорієнтований на гарантування ресурсної безпеки, підвищення якості 
автотранспортних послуг та оптимальне зниження витрат.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ  
 

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

 

Постановка проблеми. Лісове господарство – складна галузь народного 
господарства, яка справляє значний вплив на розвиток національної економіки 
України. Ефективно керувати лісогосподарськими підприємствами в умовах різких 
змін кон’юнктури ринку набагато важче, ніж було при адміністративній системі 
господарювання. Економічні зміни, які відбуваються в Україні, вимагають 

принципово нових методів управління цими підприємства. 
Цінова політика підприємства – найважливіша частина її загальної 

господарської політики, яка забезпечує адаптацію підприємства до економічних 
умов. Ціноутворення лісової продукції є однією з актуальних проблем сьогодення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивченню проблеми 
ціноутворення на підприємствах лісової галузі присвячено низку наукових праць як 
зарубіжних, так і вітчизняних науковців, зокрема Е. Пепке, С. Кант, П. В Васильєва, 
А. А. Головко, Б. М. Данилишина, А. С. Лазарєва, І. Р. Юхновського та ін. 

Метою статті є визначення основних аспектів ціноутворення на лісову 
продукцію в сучасних умовах господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Ціноутворення є доволі об’ємним 
процесом, основними складниками якого є:  

1) собівартість продукції: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; 
відрахування на соціальні заходи; амортизація необігових активів; інші витрати;  

2) адміністративні витрати;  
3) витрати на збут;  
4) прибуток підприємства.  
Вагомими показниками є собівартість (частина витрат, зумовлена 

вирощуванням продукції) і прибуток. 
Цінова політика є не тільки однією з головних складових систем управління 

доходами підприємства, але й найважливішим механізмом, що забезпечує багато 
пріоритетів його економічного розвитку. 

Суб’єкти господарювання під час провадження господарської діяльності 
використовують: вільні ціни і державні регульовані ціни. 

Важливу роль в ціноутворенні лісопродукції відіграє податок на додану 
вартість (ПДВ). Відповідно до Податкового кодексу України, існує спеціальний 
режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства. Згідно зі 
спеціальним режимом оподаткування, сума ПДВ, нарахована як 
сільськогосподарським, так і лісогосподарським підприємством на вартість 
поставлених ними сільськогосподарських або лісогосподарських товарів (послуг), 
не підлягає сплаті до бюджету, а повністю залишається у розпорядженні такого 
підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) 
постачальнику на вартість виробничих заходів, а за наявності залишку такої суми 
податку – для інших виробничих цілей (ПКУ ст. 209). 
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На сучасних лісогосподарських підприємствах система ціноутворення 
формується за даними управлінського обліку, який надає більш конкретну та 
відібрану інформацію (pri cing system is built according to the management accounts, 
providing more specific and selected information). Актуальність такої системи 
спрямовується на майбутнє підприємства і дає змогу здійснювати планування, 
складати бюджети діяльності [1]. 

Одним із найрозповсюдженіших завданням цінової політики підприємства 
являється мистецтво управління цінами та ціноутворенням, мистецтво 
встановлювати на товари та послуги такі ціни і варіювати ними залежно від 
положення товару на ринку, щоб поставленні цілі були досягнуті. Дане визначення 
є лише загальним відображенням сутності цінової політики підприємства, яке не 
враховує зміни виробництва, зміни в життєвому циклі продукції, взаємозв’язок цін 
на товари та асортименту, співвідношення своїх цін і цін конкурентів, зміни 
кон’юнктури ринку, щоб оволодіти його певною часткою, забезпечити намічений 
обсяг прибутку та ін.  

Для вироблення ефективної цінової політики підприємства необхідний 
всебічний аналіз факторів, що впливають на рівень цін. Основними з них є:  

– попит на продукцію;  
– державне регулювання цін;  
– витрати на виробництво і реалізацію продукції;  
– конкуренція;  
– інші фактори. 

Висновки. Загалом під оптимальною стратегією формування цін і доходу 
підприємства слід розуміти систему довгострокових цільових завдань, спрямованих 
на одержання такого обсягу доходів, яких вистачить для сплати податків і 
обов’язкових платежів, відшкодування витрат і одержання прибутку для 
забезпечення саморозвитку та винагороди власників. Механізм розробки стратегії 
формування доходу підприємства неможливий без повної, точної та 
систематизованої інформації про фактичну модель його створення, розподілу і 
використання попередні періоди та орієнтирів на майбутні інструменти 
господарювання щодо зміни обсягів реалізації витрат, цін, асортименту. 
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

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

Постановка проблеми. Для контролю за формуванням фінансових 
результатів та прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна 
інформація про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки 
господарювання підприємств та їх організаційної структури. Насамперед це 
стосується об’єктивної інформації щодо витрат та доходів, як визначальних 
складових фінансових результатів. Формування такої достовірної, точної, 
оперативної та повної інформації відбувається у системі бухгалтерського обліку. 
Таким чином, питання визначення сутності фінансових результатів як об’єкту 
обліку є актуальним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку фінансових 
результатів діяльності підприємств ґрунтовно досліджені у працях відомих 
вітчизняних вчених, зокрема М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. 
Голова, Н.М. Малюги, Л.М. Кіндрацької, Ю.Ю. Мороз, Є.В. Мниха, М.Г. 
Чумаченка, В.О. Шевчука. 

Метою статті є уточнення сутності фінансових результатів на підставі 
вивчення думок науковців та нормативної бази.  

Викладення основного матеріалу. Питання визначення сутності 
фінансових результатів розглядалися великою кількістю науковців. Зокрема, 
В.Б. Клевець визначає прибуток – це об’єктивна економічна категорія товарно-

грошових відносин, яка охоплює широке, надзвичайно багатогранне коло 
суспільних відносин, пов’язаних з утворенням, розподілом і використанням 
додаткового продукту, що знаходить відображення в економічних відносинах між 
робітником і підприємством, між підприємствами однієї і різних галузей 
виробництва в процесі їх господарської діяльності, між підприємствами і державою 
через фінансово-банківську систему. 

На думку С.О. Кучеркова, прибуток – це загальноекономічна категорія. Він 
являє собою частину доходу конкретного діючого підприємства, отриманого під 
впливом внутрішнього і зовнішнього середовища та рівня розвитку 
підприємництва, є різницею між доходами, які були отримані від усіх видів 
діяльності, і витратами підприємства, що були понесені в процесі отримання цих 
доходів, і використовується для здійснення процесу розширеного відтворення та 
задоволення інтересів власників підприємства, працівників, інвесторів і держави. 
Фінансовий результат – це кінцевий результат діяльності підприємства за звітний 
період, який виражається прибутком або збитком, відображається у фінансовій 
звітності (форма 2 “Звіт про фінансові результати”) і визначається послідовно 
розрахунковим способом з урахуванням усіх видів доходів і витрат, отриманих у 
процесі здійснення господарських операцій. 

Я.В. Лебедзевич розглядає прибуток з двох позицій: з економічної точки 
зору прибуток – це різниця між грошовими надходженнями і грошовими 
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видатками, а з господарської – різниця між майновим станом підприємства на 
початок і на кінець звітного періоду  

О.І. Мазіна вважає що як облікова категорія фінансовий результат є 
наслідком порівняння доходів, отриманих від господарської діяльності та витрат, 
понесених для отримання цих доходів за визначений період. Як економічна 
категорія фінансовий результат – це прибуток, джерелом якого є перетворена форма 
доданої вартості, а додана вартість виступає як наслідок усього авансованого 
капіталу. Об’єднуюча категорія узагальнює як економічну, так і облікову категорії 
й формулюється як зміна власного капіталу (чистих активів) господарюючого 
суб'єкту за звітний період, що є результатом господарських операцій та подій, не 
пов'язаних з особистим капіталом власників підприємства  

Н.В. Уткіна [1] під прибутком розуміє це економічну категорію, яка 
характеризує винагороду і надається власникам факторів виробництва (власнику 
позичкового капіталу, землевласнику, власнику підприємницької ідеї, робітнику) в 
обмін на їх вклад у здійснення виробничо-фінансової діяльності, що мала місце 
протягом відповідного звітного періоду і в результаті якої вироблено (або ні) 
додаткову вартість, а отримані власниками факторів виробництва доходи 
арифметично перевищили суму понесених ними витрат. Збиток визначено, як 
економічну категорію, що характеризує певну міру перевитрат власників факторів 
виробництва, які були задіяні у здійсненні виробничо-фінансової діяльності за 
певний період, наслідком якої є створення (або ні) додаткової вартості, а витрати, 
понесені власниками факторів виробництва, арифметично перевищили суму 
отриманих ними доходів, що пов’язані з цією діяльністю  

А.А. Хуторян, при комплексному дослідженні сутності прибутку, 

детермінувала цю категорію у двох аспектах: – прибуток, як економічна категорія, 
що відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є 
найважливішим показником фінансових результатів діяльності підприємницьких 
структур; – бухгалтерський прибуток, як фактичний приріст власного капіталу 
протягом звітного періоду, визначений за даними бухгалтерського обліку 

Висновки. На основі вивчення наукових доробок вчених, прибуток – це 
позитивний фінансовий результат, який визначається на мікроекономічні рівні за 
звітний період та характеризується приростом власного капіталу за рахунок 
перевищення доходів над понесеними на їх досягнення витратами, а збиток 
(негативний фінансовий результат) – навпаки. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ЛІСУ В 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки діяльність 
підприємств не обмежується лише створенням високоякісної продукції, яка 
відповідає запитам споживачів і правильним встановленням на неї цін. Необхідно 
відповідним чином довести цю продукцію через систему збуту кінцевим 
споживачам і зробити її доступною цільовому сегменту ринку.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти розподільчо-

збутової діяльності розглядалися багатьма вітчизняними вченими, серед яких слід 
назвати таких, як С.В. Близнюк, С.С. Гаркавенко, Т.О. Примак, А.О. Старостіна, 
Я.С. Янишин, та зарубіжними, до яких, зокрема, належать Ф. Котлер, Г. Армстронг, 
І. Ансофф. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 

Метою статті є обгрунтування теоретичних аспектів організації збуту 
продукції лісу в лісогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Збут – це діяльність підприємства з 
планування, організації і контролю за фізичним переміщенням товарної продукції 
від місця її виробництва до місця використання з метою задоволення потреб 
покупців (споживачів) і з вигодою для себе.  

В процесі реалізації виникають господарські операції щодо: 
– формування товарної продукції; 
– передоплати (авансу) за продукцію;  
– відвантаження продукції; 
– формування доходу від реалізованої продукції; 
– одержання коштів. 
Збутова політика має органічно поєднуватись з іншими елементами 

комплексу маркетингу: ціновою, товарною, та політикою просування. Але такі 
фактори, як постійне зростання витрат, що пов’язано з реалізацією продукції, 
посилення конкуренції на ринках збуту, підвищення вимог споживачів до якості 
сервісного обслуговування, значно посилюють значущість ефективного управління 
збутом у діяльності будь-якого підприємства [1]. 

Лісогосподарські підприємства здійснюють збутову діяльність щодо 
виробленої продукції лісу, а також придбаних товарів для реалізації. Покупцями 
лісогосподарських підприємств можуть бути: 

- фізичні особи (домашні господарства); 
- фізичні особи-підприємці; 
- юридичні особи (підприємства, установи, організації); 
- іноземні суб’єкти господарювання (експортні операції). 
Іноземним суб’єктом господарювання може здійснюватись реалізація 

обробленої деревини, дров та іншої продукції лісу, крім необробленої деревини.  
Серед методів збуту продукції лісу орієнтованих на використання послуг 
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незалежних посередників важливе місце займає аукціонна торгівля.  
Серед методів збуту продукції лісу орієнтованих на використання послуг 

незалежних посередників важливе місце займає аукціонна торгівля.  
Аукціон – особлива форма продажу продукції, при якій продавець для 

отримання найвищої ціни за товар використовує пряму конкуренцію багатьох 
покупців під час публічного торгу в заздалегідь установлений час і визначеному 
місці 

Аукціони організовуються підприємствами, які спеціалізуються на їх 
проведенні. 

Аукціони можуть проводитися і на зниження ціни, так звані голландські 
аукціони. Під час аукціону ціна автоматично знижується аж поки хтось з учасників 
це зниження не зупинить. Це означатиме, що він готовий купити лот за цю суму. 

Аукціони зручні для продавця з наступних причин: 
1) концентрований попит на товари; 
2) можливість продавати товари за найвищою із запропонованих цін; 
3) відсутність необхідності пошуку покупця; 
4) використання досвіду та спеціальних знань аукціоністів.  
Зручність аукціонів для покупців полягає в наступному: 
1) можливість підбору потрібного асортименту товарів; 
2) полегшення орієнтації в кон’юнктурі. 
Витрати на збут не відносяться прямо до відповідних видів продукції і не 

формують їх виробничої собівартості. Відображені в обліку витрати на збут 
покриваються за рахунок валового прибутку підприємства. При формуванні вільних 
цін витрати на збут враховуються у їх величині на підставі відповідних розрахунків 
розподілу як окрема умовна частка витрат, яка підлягає відшкодуванню 
підприємству покупцями.  

Висновки. Збутова політика має органічно поєднуватись з іншими 
елементами комплексу маркетингу: ціновою, товарною, та політикою просування. 
Але такі фактори, як постійне зростання витрат, що пов’язано з реалізацією 
продукції, посилення конкуренції на ринках збуту, підвищення вимог споживачів 
до якості сервісного обслуговування, значно посилюють значущість ефективного 
управління збутом у діяльності будь-якого підприємства. 
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Постановка проблеми. Подолання кризових явищ і забезпечення 
прибутковості підприємств можна досягти в процесі раціонального управління 
їхніми адміністративними витратами. Діюча система бухгалтерського обліку не 
повною мірою забезпечує процес управління необхідною оперативною 
інформацією про фактичні витрати. Ефективне управління потребує достатньої та 
різноманітної інформації про результати діяльності підприємства. На основі якісної 
обліково-економічної інформації стає можливим прийняття оперативних 
управлінських рішень та здійснення об’єктивного аналізу структури 
адміністративних витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку адміністративних 
витрат досліджували провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: П.С. Безруких, 
О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуев, М.А. Бахрушина, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, 
В.А. Дерій, З.В. Задорожний, Є.В. Калюга, Т.П. Карпова, Я.Д. Крупка, М.Б. Кулинич, 
Л.В. Нападовська, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, С.О. Стуков, Дж.. Форстер, 
Ч.Т. Хорнгрен, М.Г. Чумаченко. 

Метою статті є узагальнення оцінювання та вдосконалення існуючих підходів 
до обліку адміністративних витрат підприємства. 

Викладення основного матеріалу. В процесі діяльності господарюючого 
суб’єкта виникають витрати, які у виробничу собівартість не включаються, а 
розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були чи будуть здійснені. В 
науковій літературі ці витрати називають витратами періоду. Отже, витрати періоду – це 
витрати, які не формують собівартості виробленої і реалізованої продукції, а 
покриваються за рахунок валового прибутку підприємства або збільшують валовий 
збиток. 

К. Друрі зазначає, що такі витрати не гарантують, що колись у майбутньому 
вони принесуть дохід, тобто створять додаткову вартість конкретного продукту. 
Виникають вони не у процесі виробництва, а на інших етапах життєвого циклу 
продукту, тому їх недоцільно включати у собівартість продукції [1, с. 48]. 

Утримання служб та відділів управління підприємством, апарату управління 
вимагає відповідних витрат. Дані витрати є обов’язковими, неминучими. 

Витрати періоду обліковують на кількох рахунках, зокрема на рахунку 92 
«Адміністративні витрати». Адміністративні витрати, хоч і не беруть участі у 
створенні продукції, але необхідні для нормального функціонування виробництва. 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» адміністративні витрати не 
включаються у виробничу собівартість продукції, хоча в структурі витрат 
операційної діяльності окремих підприємств вони займають значну частку. 

Дослідження адміністративних витрат у структурі витрат операційної 
діяльності деревообробного підприємства ПАТ «Ремонтно-будівельне товариство» 
свідчить про їх суттєві коливання впродовж 2014–2018 рр. (рис. 1). 
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Рис. 1. Частка адміністративних витрат в операційних витратах 

підприємства 

 

Для калькулювання повної собівартості продукції наприкінці звітного 
періоду адміністративні витрати слід перерозподілити за сферами відповідальності 
з подальшим віднесенням на об’єкти обліку. 

Для розподілу цих витрат між об’єктами калькулювання потрібно загальну 
їх суму поділити на загальний обсяг виготовленої продукції і визначити коефіцієнт 
(ставку) розподілу. Потім кількість виготовленої продукції за кожним об’єктом 
калькулювання необхідно помножити на коефіцієнт (ставку) розподілу і визначити, 
яку суму адміністративних витрат відносити на кожний об’єкт. Розподіл 
адміністративних витрат за такою методикою забезпечить керівництво повною 
інформацією про дані витрати для прийняття правильних та обґрунтованих 
управлінських рішень для подальшого планування і прогнозування діяльності 
підприємств. 

Висновки. Оскільки від величини адміністративних витрат безпосередньо 
залежать результати господарсько-фінансової діяльності кожного підприємства, 
питання обліку таких витрат завжди були, є і будуть актуальними. Певною мірою їх 
вирішенню сприятиме розширення номенклатури статей адміністративних витрат 
для повнішого забезпечення відповідних осіб потрібною інформацією. Окрім цього, 
для отримання інформації про повну собівартість продукції в управлінському 
обліку запропоновано адміністративні витрати розподіляти пропорційно обсягу 
виготовленої продукції. Така методика розподілу даних витрат також дозволить  
прийняти ефективні управлінські рішення щодо виробництва того чи іншого виду 
продукції та подальшої діяльності підприємства. 
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Постановка проблеми. Ефективність бухгалтерського обліку в банках 
багато в чому залежить від грамотно складеної облікової політики. Від чітко 
сформованої облікової політики багато в чому залежить рівень стратегічного 
управління розвитком банку на тривалу перспективу. Проте, мають місце випадки, 
коли керівництво і головний бухгалтер формально ставляться до розробки основних 
положень облікової політики, використовуючи шаблони, які часом не відображають 
специфічні особливості діяльності конкретної банківської установи. Найчастіше це 
відбувається через недостатній рівень знань фахівців в області організації обліку, 
тому роботи, присвячені особливостям і методичним основам формування 
облікової політики в банках, є актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційні та технічні 
процедури облікової політики розглянуто в роботах С.М. Міщенко, Г.І. Спяк, 
С.В. Тютюнник та інших науковців. 

Метою статті є розробка механізму формування облікової політику в 
банках України. 

Викладення основного матеріалу. Згідно ст. 68 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність», банки організовують бухгалтерський облік 
відповідно до внутрішньої облікової політики, яка розробляється на підставі 
правил, встановлених Національним банком України відповідно до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку». Положення про організацію бухгалтерського 
обліку та звітності в банках України визначає облікову політику як сукупність 
визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, які 
використовує банк для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання 
фінансової звітності. 

Облікова політика банку - цілеспрямована організаційно-управлінська 
діяльність, метою якої є: забезпечення використання методів, принципів, правил та 
процедур ведення обліку; надання нормативного статусу самостійно розробленим 
способам ведення бухгалтерського обліку; надання обліку планомірності, 
впорядкованості та цілеспрямованості; підвищення ефективності обліку.  

Основні цілі визначили конкретні завдання: розробка та систематизація 
складових облікової політики; формування Положення про облікову політику;  
забезпечення контролю за виконанням наказу; своєчасна зміна положень облікової 
політики в особливих випадках. Облікова політика банку базується на принципах 
цілеспрямованості, своєчасності, несуперечності, раціональності, послідовності, 
порівнянності, безперервності, автономності, інформативності. У процесі 
формування і реалізації облікової політики механізм реалізує організаційну, 
оптимізаційну, регулюючу, контрольну, захисну, інформаційну функції. 

Перший етап передбачає розробку і систематизацію основних складових 
облікової політики відповідно до затверджених нормативноправових документах і 
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методологічних рекомендацій, з врахуванням специфічних особливостей 
банківської установи (структури, напрямків діяльності, використання внутрішньої 
документації і звітності і т.д.). Банком самостійно визначаються конкретні методи 
обліку та облікові процедури, які є складовими облікової політики. 

На другому етапі запропоновано використовувати підхід, згідно з яким 
структура Положення про облікову політику банку визначається організаційним, 
методологічним і конструктивним аспектами облікової політики. В рамках 
організаційної складової Положення: визначається організаційна структура служби 
(підрозділу) бухгалтерського обліку; встановлюються правила розподілу обов'язків 
і повноважень відповідальних осіб при проведенні облікових операцій; 
затверджуються правила документообігу і технології обробки інформації з 
використанням інформаційних технологій; стверджується порядок 
взаєморозрахунків між філіями та іншими підрозділами банку. 

Одним із важливих аспектів формування Положення про облікову політику 
є розробка методики ведення обліку окремих операцій відносно яких нормативні 
акти не містять конкретних рекомендацій щодо правил їх обліку. В зв’язку з цим 
банк самостійно розробляє методику обліку конкретних питань на підставі чинних 
положень. Методологічний аспект передбачає розробку методів оцінки активів, 
зобов'язань, окремих статей звітності; порядку відображення в обліку основних 
операцій банку та обліку розрахунків головного банку з філіями (консолідація 
звітності). 

Конструктивний аспект Положення передбачає розробку і затвердження 
робочого плану синтетичних і аналітичних рахунків; первинних документів, 
бланків і звітів для внутрішнього використання, порядку проведення інвентаризації 
фінансових активів, майна і матеріальних цінностей.  

Положення про облікову політику банку затверджується правлінням (радою 
директорів) банку. Механізм повинен забезпечувати постійний контроль за 
виконанням вимог облікової політики. При цьому за допомогою інформаційної 
системи управління банком повинен бути реалізований механізм зворотного 
зв'язку: в разі істотних відхилень система оповіщає про необхідність дослідження 
причин таких відхилень. Це дозволить своєчасно, в разі необхідності, коригувати 
відповідні статті Положення. Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають 
суттєвий вплив на показники звітного або майбутніх періодів, повинні бути описані 
із зазначенням їх причин та змін у відповідних статтях. 

Висновки. Представлений у статті механізм дозволяє визначити цілі, 
завдання, принципи та функції, етапи процесу формування та реалізації облікової 
політики банку. 
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