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БУХГАЛТЕРСЬКІ ТАЛАНТИ ЗНАМЕНИТИХ ЛЮДЕЙ 

(частина 2) 
 

Чи знаєте ви, що чимало відомих людей 
розпочинали власну кар’єру з роботи 
бухгалтером. Деякі шукали свою 
професію, а іноді й заробіток, 
перебираючи та змінюючи рід занять, у 
тому числі випробувавши себе й у 
бухгалтерії. Хто ж особливо відзначився 
із екс-бухгалтерів? 
 

О.ГЕНРІ 
визнаний майстер американського 
оповідання. Але хто знає, як би склалася 
його творча доля, якби не одна подія в 
його житті. Цікаво яке? Його викрили в 
розтраті (справедливо чи ні - питання 
спірне), коли він працював касиром і 
рахівником у банку в техаському місті 

Остіні. За цей проступок Вільям Сідней Портер (так звали майбутнього 
письменника) потрапив за ґрати на 3 роки. Саме в ув'язненні він почав свою 
літературну кар'єру - в переддень Різдва захотів порадувати доньку, а оскільки 
грошей не було, в подарунок склав для неї розповідь «Різдвяний подарунок Діка-

Свистуна». Так і сталося перевтілення бухгалтера в майстри слова. 
 

П’ЄР КАРДЕН 
Французький модельєр, засновник 

найвишуканішого бренду, який отримав 
при житті титул «Жива легенда моди». 
Він порушив традицію «мода - для 
жінок» і створив першу колекцію 
чоловічого одягу. Він є новатором, який 
створив свою імперію. Але мало хто знає, 
що геніальний кутюр'є, маючи за плечима 
архітектурну освіту, почав свою кар'єру з 
позиції бухгалтера в відомої косметичної 
компанії Vichy. І бухгалтерський досвід 
приніс свої дивіденди: Карден - не тільки 
чудовий модельєр, але й успішний 
бізнесмен. 

 

ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ 
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О.М. ВЕРТИНСЬКИЙ 

 
Видатний актор, композитор, 

поет і співак, кумир естради. 
Олександру було 13 років, коли про 
нього вже говорили як молодого 

літератора. Газети і журнали охоче 
друкували написані Вертинським 
розповіді. Правда, на життя собі він 
заробляв різними способами: працював 
вантажником, продавав листівки, був 
коректором у друкарні, грав в 
аматорських виставах. Працював він і 
бухгалтером в готелі «Європейський», 
але незабаром був звільнений «за 
нездатність». І хоча талановиті люди 
талановиті в усьому, але бухгалтерські 
премудрості залучили Вертинського 
настільки, щоб творити і в цій стихії. 
 

 ДЖОН РОКФЕЛЛЕР 

 
Перший «доларовий» мільярдер і 

найбагатша людина в історії. У 16 років 
на протязі шести тижнів він оббивав 
пороги великих фірм, намагаючись 
влаштуватися бухгалтером. І йому це 
вдалося – Рокфеллера взяли на місце 
асистента бухгалтера в компанію Hewitt 
and Tuttle, незабаром дослужився до 
посади бухгалтера. Він швидко зміг 
зарекомендувати себе як грамотний 
професіонал, і щойно керуючий 
компанії Hewitt & Tuttle покинув свій 
пост, на його місце відразу ж 
призначили Рокфеллера. При цьому 
платня становила $600 доларів, у той час 

як його попередник отримував $2000, через що Рокфеллер покинув компанію, і це 
була його єдина в біографії робота за наймом. 

Коли йому виповнилося 25, всі його знайомі вважали, що він назавжди 
пов'яже своє життя з бухгалтерським обліком. Але він закохався ... Любов, бажання 
заробити капітал і знання, які він придбав за час роботи бухгалтером, допомогли 
Рокфеллер стати нафтовим магнатом і заробити мільярди. 
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СКОТТ ФОСТЕР 
 

Канадский хокейний 
воротар, бухгалтер за 
професією. 
Бухгалтеру Скотту 
Фостеру довелося стати 
воротарем клубу 
«Чикаго Блекхокс» в 
матчі регулярного 
чемпіонату Національної 
хокейної ліги (НХЛ) 
замість травмованих 
голкіперів команди. 
Фостер відіграв 14 
хвилин і відбив 7 кидків 

з 7. Спортсмен став першою зіркою матчу і ігрового дня в НХЛ. «Перший шок 
трапився, коли мені довелося надіти екіпіровку. А потім я просто відключився ... 
Це, звичайно, виконання мрії. У мене цього ніхто вже не забере. А взагалі я 
бухгалтер, і ще пару годин тому сидів в офісі за комп'ютером », - розповів Фостер. 

Матч завершився перемогою «Чикаго» з рахунком 6: 2.Фостер підписав 
контракт з командою безпосередньо перед матчем. До цього хокеїст грав тільки на 
студентському  рівні. 

ГЕРБЕРТ ДЖОРДЖ УЕЛЛС 
 

Англійський письменник і публіцист, 
найбільш відомий як письменник-

фантаст. Його першим художнім твором 
був роман «Машина часу» (The Time 

Machine, 1895) — про подорож 
винахідника у віддалене майбутнє. 
Потім з'явилися «Острів доктора Моро» 

(The Island of Dr. Moreau, 1896), 

«Людина-невидимка» (The Invisible 
Man, 1897), «Війна світів» (The War of 
the Worlds, 1898), «Перші люди на 
Місяці» (The First Men in the Moon). 

Отримав наступну освіту: 6 років 
«комерційної академії» з викладанням 
бухгалтерії і каліграфії, учень аптекаря, 

«граматична школа», прикажчик в мануфактурної крамниці, молодший учитель в 
згаданій «граматичній школі», потім три роки в Королівському коледжі, де він 
блискуче пройшов курс біології, посередньо - курс фізики і провалив курс геології. 
Згодом все це, в тому числі і бухгалтерія, відбилося в його творах. 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1895
https://uk.wikipedia.org/wiki/1896
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897
https://uk.wikipedia.org/wiki/1898
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ТУРНІР ЗНАВЦІВ З ОСНОВ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКИ 
  
В грудні 2018 року на факультеті обліку та фінансів ЖНАЕУ за ініціативи 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту відбувся Турнір знавців 
основ економіки, оподаткування та бізнесу серед студентів ІІ курсу спеціальності 
«Облік та оподаткування». 

В Турнірі прийняли участь 6 команд: «Ажур», «Обліковці», «Мафія», 
«Велика двадцятка», «Депоненти» та «Актив». Питання організації та підготовки 
студентів взяла на себе к.е.н., доцент Тетяна Станіславівна Гайдучок. 

 

 
 

 

Перед початком змагань кожна з команд представила себе та своїх 
капітанів в довільній формі. На початку Турніру між капітанами команд проведено 
жеребкування, згідно з яким сформовані команди визначили черговість проведення 
ігор та певні їх ролі у грі. У кожному раунді брали участь дві команди, які 
виступали у ролі доповідача та опонента. Кожна команда під час одного раунду 
мала право виступати доповідачем або опонентом не більше одного разу.  

Тематика турніру була досить широкою. Серед запропонованих тем 
доповідачам були такі:  

- Волонтерство як соціально-економічне явище.  

НОВИНИ, ФАКТИ, ПОДІЇ КАФЕДРИ 
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- Аграрний сектор економіки України: сучасний стан та перспективи 
розвитку.  

- Децентралізація державного управління в Україні та її соціально-

економічні наслідки.  
- Вивчення поведінки споживачів та вибір фірмою цільових ринкових 

сегментів. 
- Ринок нерухомості в Україні та тенденції його розвитку. 
- Вплив соціальних чинників поведінки споживача на цінову стратегію 

фірми. 
 

 
 

Протягом турніру студенти демонстрували цікаві доповіді, доповнені 
презентаціями, жваво дискутували щодо спірних питань, задавали ґрунтовні та 
актуальні питання. Журі Турніру особливо відзначило креативний характер 
багатьох відповідей на запитання. Для самих же команд цікавим було не лише 
проявити себе у командній грі та продемонструвати глибокі знання, але також і 
послухати своїх суперників та справедливо їх оцінити.  

Журі заходу було представлено у такому складі: голова – завідувач 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, д.е.н., професор Мороз 
Ю.Ю., члени журі: д.е.н., професор Цал-Цалко Ю.С.; к.е.н., професор Суліменко 
Л.А.; к.е.н., доцент Русак О.П.; к.е.н., ст. викладач Дмитренко О.М. 
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За рішенням журі кращою за кількістю балів визнано команду «Ажур», на 
2 місці – команда «Велика двадцятка» та на 3 місці – команда «Депоненти», які 
були нагороджені відповідними дипломами.  Всі команди-учасники отримали від 
організаторів солодкі подарунки. Студенти відмітили неабияке задоволеня та 
зацікавленя в організації подібних турнірів у подальшому.    
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МОДУЛЬНЕ ОРІГАМІ ЯК ЗАХОПЛЕННЯ 

 

Модульне орігамі – це техніка складання модулів з паперу в 3D конструкції. 
Орігамі у перекладі з японської – «складений папір». З'явилося орігамі майже 
відразу після появи паперу в Японії. Мистецтво створення фігурок з паперу 
зародилося в Японії багато століть назад. Історія виникнення орігамі тісно 
переплетена з історією паперу і йде корінням в старовину. Тоді складені моделі 
могли собі дозволити виключно багаті, знатні люди. Папір коштувала дорого, і все, 
що з неї було зроблено, мало церемоніальний характер. Кожна фігурка орігамі була 
наділена особливим значенням. 

Незабаром, коли папір став відносно дешевим, орігамі застосовували як 
відмітні знаки соціальних класів. Різних фігурок ставало все більше, схеми їх 
створення передавалися з покоління в покоління. І зараз будь-який бажаючий може 
насолодитися усіма принадами занурення в це цікаве хобі. 

 
В модульному орігамі використовується значна кількість паперу, кожен 

окремий аркуш складається в модуль за правилами, а потім модулі з'єднуються 
шляхом вкладання їх один в одного. Сила тертя, що з'являється при цьому, не дає 
конструкції розпастися. Особливість модульного оригамі в тому, що воно 
складається з багатьох однакових модулів (іноді кількість модулів сягає більше 
однієї тисячі). Якщо модулі з'єднувати різними способами то можна досягти різних 
видів конструкцій: округлих, плоских, геометричних, круглих. 

Це захоплення є популярним і в наш час та досить цікавим, однак потребує 
достатнього терпіння і посидючості, а також розвиває акуратність, точність, 
фантазію, увагу. Саме ці риси характеру є необхідними й у сфері бухгалтерської 
роботи. Тому поєднання навчання і такого хобі визначає певні плюси у розвитку 
особистості студента.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1000_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
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Під керівництвом викладача кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту Світлани Анатоліївни Вітер студенти спеціальності 
«Облік і оподаткування» взялися опановувати цю техніку роботи з папером. 
Вироби, створені у такій техніці, можуть стати прекрасним подарунком близькій 
людині, а також прикрасою приміщень до свят. 
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ПІРНАЮ З ПОРОГУ В ЗАСНІЖЕНУ ЗИМУ 

 

Пірнаю з порогу в засніжену зиму, 
Сніжинки, як диво, торкаються вій. 
І кожну хвилину легку, невловиму 

Заводить у казку хурделиці рій. 
 

В душі оживають про зиму куплети 

Виблискує сріблом вечірнє шосе. 
І пам’яті спалах крізь білі замети 

Мене у далеке дитинство несе. 
 

Десь там, я маленька, згори на санчатах 

Під наглядом маминим весело мчусь. 
Розгін набираю зі снігом лапатим, 

На щічках рум’янцем щасливим свічусь. 
 

Закутала ненька, лиш світяться очі, 
Важкий на мені, але теплий кожух, 
У валянках ноги і шарфик лоскоче, 

Який намагаюся скинути з вух. 
 

Немає тривог і турбот сьогодення, 
Лише рукавички промоклі й взуття. 

У всіх нас є те невичерпне натхнення, 
Яке нам дарують моменти життя. 

 

В ту ж вмить схаменуся, що вдома чекають. 
І спогад пірне, як в замети сліди. 

Дитинство це те, що у часі втрачають, 
Зберігши його у собі назавжди. 

 

 

                                                                     (автор Світлана Вітер, викладач ЖНАЕУ) 
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* * * 

 

Есть вопросы, но нет ответов 

Кто мы и почему мы здесь. 

Сколько много дали нам советов, 

Но все останется как есть. 

 

И разобрать пытаемся тот хлам, 

Осевшый где-то под ребром. 

Не знаем что нужно нам, 

Ведь это уже как синдром. 
 

В привычку вошло страдать, 

Создавать миллионы проблем 

И постоянно чего-то ждать, 

Отдавая себя не тем. 

 

А ведь так хочется тепла, 

Простых объятий и всего-то.  

Что б вся та грусть с души ушла 

Ведь мучает давно так. 
 

Не так то много понимают, 

Что у тебя внутри творится. 

А ты найди кто это знает 

И не забудь опять влюбиться. 

 

 

                                                                     (автор АнгелінаАбрашитова,  

        студентка 1 курсу факультету  
        обліку та фінансів ЖНАЕУ) 
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Д.А. Бедер, магістр 
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 
ВАРТІСТЬ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
Стаття присвячена розгляду проблемних аспектів адміністрування 

податку на додану вартість, що впливають на порядок його обліку. Виокремлено 
шляхи удосконалення обліку ПДВ. Під час дослідження були використані 
загальнонаукові методи дослідження: індукції, дедукції, діалектичний метод 
пізнання,а також деякі методи бухгалтерського обліку до яких належать: 
документування, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс 
та  звітність 

Ключові слова: облік, податок на додану вартість, інформаційне 
забезпечення, фіскальна політика 

 

Постановка проблеми. Впродовж усього періоду функціонування ПДВ в 
Україні, даний податок став невід’ємним джерелом формування доходів бюджету. 
ПДВ як найважливіший непрямий податок відіграє одночасно дві важливих ролі: 
фіскальну (забезпечення значної частки доходів бюджету) та регулюючу 
(стимулювання економічного розвитку та зростання). Тому в силу того, що ПДВ 
являється невід’ємною та важливою частиною податкової системи держави, будь-

які зміни, пов’язані з його адмініструванням, потрібно здійснювати надзвичайно 
обережно та обдумано, із врахуванням усіх можливих наслідків як для держави, так 
і для платників податку 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
визначення фіскальної ефективності ПДВ досліджували як зарубіжні, так і 
вітчизняні науковці. Проблемами фіскальної ефективності ПДВ займалися 
зарубіжні вчені-економісти, а саме: Є. Аткінсон, Д. Боден, М. Кін, К. Макконнелл, 
Н. Манків, Р. Харис та інші. В Україні питання фіскальної ефективності загалом та 
обліку ПДВ зокрема вивчали: В. Андрущенко, В. Валігура, В. Вітлінський, В. 
Вишневський, О. В. Кміть, А. Крисоватий, І. Луніна, Н. Малиш, В. Мельник, В. 
Опарін, А. Пислиця, П. Сидор, Л. Сідельникова, А. Скрипник, А. Соколовська, І. 
Таранов, Л. Ткачик, В. Федосов, К. Швабій, Ф. Ярошенко та інші. Незважаючи на 
значну кількість публікацій з цієї проблематики, важливі питання обліку ПДВ, 
зокрема його удосконалення, залишаються недостатньо дослідженими в умовах 
соціально-економічних трансформацій в Україні.  

Метою статті є поглиблення теоретико-методологічних засад обліку ПДВ 
та надання рекомендацій щодо його удосконалення в сучасних умовах 
господарювання 

НАУКА ОЧИМА СТУДЕНТІВ 
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Викладення основного матеріалу.  Аналіз чинного механізму справляння 
ПДВ в Україні засвідчив, що певні деформації ПДВ негативно позначаються на 
загал вимагають негайного усунення, хоча в цілому цей податок залишається 
важливою складовою податкової системи, основним наповнювачем бюджету, 
потенціал якого ще не вичерпано. 

Визначимо основні проблеми справляння ПДВ в Україні, аби визначити 
подальші шляхи та способи усунення їх з метою оптимізації та удосконалення 
механізму податку. До таких проблем належать (таб. 1): 

Таблиця 1 

Основні проблеми обліку податку на додану вартість 

№ Назва  Суть  
1 2 3 

1 

Нестабільність 
податкового 

законодавства 

Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть 
вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового 
бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та 
ставки, податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не 

можуть змінюватися протягом бюджетного року. Даний 
принцип порушується кожного року по декілька раз, що 
призводить до великої кількості помилок, плутанини, а також до 
вироблення щораз нових схем ухилення від сплати податків 

2 

Складність та низька 
ефективність 

механізму 
адміністрування 

ПДВ 

Результатом нестабільності податкового законодавства, 
складного механізму обліку та звітності, що містить жорсткі 
умови із заповнення первинних документів та громіздку 
податкову декларацію. 

3 

Низька ефективність 
методики 

прогнозування сум 
надходження та 

відшкодування ПДВ 

Складність отримання своєчасної, повної та достовірної 
інформації для здійснення прогнозу. Великою перешкодою 
постає наявність значної частини тіньового сектора економіки. 

4 

Проблеми механізму 
бюджетного 

відшкодування 

Складно досяжний рівень критеріїв, яким потрібно відповідати 
платникові ПДВ для отримання відшкодування в 
автоматичному режимі, недостатність бюджетних коштів для 
повернення заявлених сум, високий рівень шахрайства, щодо 
отримання незаконного відшкодування та інше 

5 

Порушення 
принципу 

нейтральності 

Внесення змін до законодавства у частині пільг, які 
надаються платникам. Це призводить до виникнення 
територіальної нерівномірності 

6 

Негативне 
сприйняття податку 

платниками 

Складність механізму обліку та звітності призводить до 
нерозуміння або неправильного розуміння економічної сутності 
цього податку.  

7 

Значні можливості 
для застосування 
схем ухилення від 

сплати ПДВ 

Часте внесення змін до податкового законодавства та складність 
механізму адміністрування податку, що створює сприятливі 
умови для шахраїв. 

8 

Проблема фіскальної 
ефективності 

податку 

Не зважаючи на значні обсяги надходжень ПДВ до бюджету та 
великої частки у податкових надходженнях, ПДВ не реалізує 
повністю свій потенціал, оскільки значним є обсяг тіньової 
економіки. Фіскальний потенціал номінальної ставки податку 
знижується неадекватно низькою реальною ставкою ПДВ 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

9 

Наявність недоліків 
системи 

електронного 
адміністрування 

ПДВ 

При поданні уточнюючих розрахунків за податкові періоди, що 
передують цій даті, виникатимуть проблеми із включенням до 
складу податкового кредиту податкових накладних, отриманих 
від постачальників за попередні податкові періоди, але не 
врахованих в таких попередніх періодах, передбачає внесення 
ПДВ на рахунки авансом та інші 

Відповідно для реалізації права платників податків на отримання 
запитуваної інформації та кваліфікованих консультацій, повинен забезпечуватися 
високий    рівень    кваліфікації   та   компетентності працівників податкових 
органів, 

особливо щодо нововведень та змін податкового законодавства, які постійно 
здійснюються. Необхідно проводити розширення діалогу між податковими 
органами та іншими зацікавленими сторонами шляхом створення постійного 
форуму обговорення, що дозволить податковим органам та представникам бізнесу 
обмінюватися думками. 

Проведення оцінки стану відповідності чинному законодавству нарахування 
і сплати ПДВ суб’єктами господарювання дозволило встановити, що злочинні 
схеми здійснення податкових порушень ускладнюються, вдосконалюються засоби 
скоєння злочинів. Відповідно, методики виявлення незаконних операцій повинні 
вдосконалюватися, зокрема, на рівні суб’єктів зовнішнього державного контролю, 
внутрішнього контролю, а також суб’єктів проведення експертних досліджень.  

За результатами розгляду схем незаконного відшкодування ПДВ (за 
допомогою фіктивних підприємств, вексельних розрахунків, безтоварних та 
експортно-імпортних операцій, під час реалізації запасів за ціною, нижчою від ціни 
придбання) встановлено причини, що призводять до такого стану: протиріччя 
чинного законодавства, що регулює економічну сферу; недостатність 
професіоналізму облікового персоналу підприємств, працівників досудового та 
судового слідства; відкриття кримінальних чи господарських справ без достатніх 
для цього підстав і призначення за ними експертних досліджень. 

З огляду на обраний Україною курс скасовування ПДВ є недоцільним та 
неможливим, оскільки вимогою ЄС є обов’язкова наявність даного податку у 
податковій системі країни–члена. Але європейський ПДВ відрізняється від того, що 
діє в Україні, оскільки включає в себе певні характеристики податку з продажу. Для 
спрощення механізму адміністрування ПДВ деякі європейські країни 
відмовляються від стягування ПДВ на імпорт товарів із третіх країн. Така 
пропозиція зменшує навантаження на імпортерів та їхні витрати, пов’язані із 
переміщенням товару через кордон. З іншого боку, така схема оптимізує 
відшкодування ПДВ, оскільки суми податку не вносяться до бюджету, тому не 
потрібно і здійснювати відшкодування. 

Ще одним моментом удосконалення механізму ПДВ є злагоджена та 
ефективна робота із внесення змін до податкового законодавства. Будь-які зміни 
повинні вноситися у терміни, визначені Податковим кодексом. Якщо зміни 
вносяться впродовж бюджетного року, то не завжди таке рішення забезпечить 
додаткові надходження до бюджету. Втрати від пристосування до нових правил гри 
можуть значно перевищувати отримані вигоди. Відповідно процес внесення змін 
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потребує ефективного механізму планування та прогнозування аби уникнути цього 
впродовж року, потребує передбачення можливих форс мажорних обставин та 
вироблення механізмів швидкого реагування. 

Щодо штрафних санкцій за неподання чи невчасне подання документів на 
реєстрацію платником ПДВ, то у багатьох країнах–членах ЄС такі санкції не 
застосовуються. Штрафи за несвоєчасну сплату податку та неподання податкової 
звітності зрівняні, лише відрізняються розміром плати у разі, якщо платник сам 
виявить помилку. Основою даного став досвід Франції. Чинним законодавством за 
порушення терміну реєстрації податкових накладних чи розрахунків коригувань 
передбачено значну диференціацію штрафів. Зменшення різновидів штрафних 
санкцій спростить процес їх нарахування та сплати. 

Висновки. Таким чином, до основних проблем адміністрування ПДВ, що 
впливають на порядок обліку цього податку в Україні відносяться: нестабільність 
податкового законодавства; низька ефективність методики прогнозування 
надходження та відшкодування податку; проблеми функціонування механізму 
бюджетного відшкодування (критерії, нестача коштів, високий рівень шахрайства); 
порушення принципу нейтральності (головно через нераціональну систему 
пільгового оподаткування); негативне сприйняття податку його платниками, 
складність та низька ефективність механізму адміністрування ПДВ. Беручи до 
уваги зазначений перелік, пропонуємо такі шляхи подолання: поглиблення 
диференціації ставок ПДВ, удосконалення механізму бюджетного відшкодування, 
впровадження ефективних систем боротьби з проявами шахрайства, внесення змін у 
податкове законодавство у терміни, визначені Податковим кодексом, реформування 
системи штрафних санкцій, доопрацювання методики прогнозування надходження 
ПДВ до бюджету. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ В 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ 

 

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

У статті розкрито роль управлінського обліку в енергопостачальних 
компаніях. Розглянуто склад витрат енергопостачальної компанії для потреб 
управління. Запропоновано класифікацію операційних витрат на послуги 
енергопостачання для потреб управлінського обліку. 

Ключові слова: управлінський облік, енергопостачальна компанія,  витрати, 
операційні витрати, класифікація витрат. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання обумовлюють 
зростання ролі управлінського обліку в діяльності кожного підприємства, який 
покликаний забезпечити необхідну інформаційну підтримку процесу прийняття 
управлінських рішень. Управлінський облік витрат посідає особливе місце в 
системі управління кожного підприємства (в тому числі в енергопостачальних 
компаніях), оскільки дозволяє здійснювати оцінку майбутнього рівня витрат та 
фінансових результатів і вносити корективи до планів діяльності; забезпечує 
надання інформації про рівень витрат і доходів на будь-який момент часу, за 
окремими видами послуг, за кожним структурним підрозділом; допомагає 
здійснювати контроль витрат. Разом з тим, інформація управлінського обліку 
витрат необхідна для розробки і складання планів, бюджетів, кошторисів, стратегій, 
програм розвитку. Водночас, сьогодні головними проблемами ведення 
управлінського обліку на енергопостачальних підприємствах України є відсутність 
чіткого розуміння цього виду обліку, чітко окресленого правового поля з 
визначеними нормами та правилами його ведення, затверджених форм звітності, 
розбіжності в класифікації витрат енергопостачальних компаній та багато інших 
невизначеностей, що і обумовлює необхідність даного дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням організації та ведення 
управлінського обліку на підприємствах енергопостачання присвячена значна 
кількість наукових праць. Серед важливих досліджень варто відмітити роботи З.В. 
Гуцайлюка, В.П. Дьордяйа, М.В. К ужельного, І.О. Левицької, В.К. Макаровича, 
Л.В. Нападовської та інших. Але необхідність класифікації витрат для потреб 
управлінського обліку в енергопостачальних підприємствах потребує подальших 
досліджень.  

Метою статті є дослідження формування витрат енергопостачальних 
компаній для потреб управлінського обліку та обґрунтування класифікації їх 
операційних витрат.  

Викладення основного матеріалу. У контексті системи управління 
підприємством управлінський облік та звітність є частиною загальної 
інформаційної системи бізнесу, в якій менеджери повинні приймати рішення щодо 
розподілу обмежених економічних ресурсів [5, с. 152]. Саме ефективно 
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організована система управлінського обліку здатна забезпечити необхідну 
інформаційну базу за приорітетними питаннями (напрямами, об’єктами) розвитку, 
сприяти успішній реалізації основних функцій управління [3, с. 110]. 

Організація управлінського обліку виробничих витрат, пов’язаних із 
собівартістю послуг з транспортування та надання електричної енергії споживачеві, 
повинна інформаційно забезпечити прийняття рішень управлінцями, надаючи 
інформацію про конкретні витрати енергопостачальних компаній з метою 

додержання єдиних державних норм, правил і стандартів всіма суб’єктами 
відносин, пов’язаних з виробництвом, передачею, постачанням і використанням 
енергії [4, с. 163]. Дані обліку витрат використовуються енергопостачальними 
компаніями для оцінки та аналізу виконання планових показників, для здійснення 
аналітичних та економічних розрахунків, для визначення результатів діяльності та 
фактичної ефективності організаційно-технічних заходів [1, с. 827].  

Витрати енергопостачальних компаній складаються із витрат на оплату 

вартості купівельної енергії, витрат операційної діяльності, фінансових витрат та 
інших витрат. Якщо розглядати структуру витрат енергопостачальної компанії, яка 
займається і передачею, і постачанням, то в загальній сумі операційних витрат 90% 
витрат пов’язані з передачею електроенергії, і лише 10% – з постачанням. 

З метою відображення в управлінському обліку витрати енергопостачальних 
компаній доцільно згрупувати за такими напрямами: виробничі витрати, 
адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.  До виробничих 

витрат енергопостачальних компаній доцільно зарахувати: вартість купівельної 
електричної енергії на енергоринку, витрати на постачання та передачу, 
технологічні витрати та інші операційні витрати, які не пов’язані з постачанням та 
передачею електроенергії. У цьому аспекті заслуговують на увагу дослідження 
І.О. Левицької [2], яка розглядає операційні витрати з передачі електроенергії як 
технічні витрати на обстеження та контроль стану, організацію експлуатації та 
ремонту місцевих (локальних) мереж, витрати на розроблення та погодження 
проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та 
модернізацію електричних мереж та підстанцій, витрати на оплату праці технічного 
персоналу, амортизацію основних засобів, задіяних у процесі передачі 
електроенергії, інші супутні матеріальні та інші операційні витрати. Операційні 
витрати з постачання електроенергії передбачають витрати для забезпечення 
комерційної діяльності з продажу електроенергії, такі як витрати на ведення 
договірної роботи зі споживачами електричної енергії, витрати на друк та доставку 
рахунків за спожиту електроенергію, комісійні за банківське та поштове 
обслуговування, витрати, пов’язані зі зніманням показників приладів обліку, оплата 
праці працівників комерційного напряму, амортизація обладнання, задіяного у 
процесі постачання електроенергії, супутні матеріальні та інші операційні витрати. 

Ефективне здійснення господарської діяльності енергопостачального 

підприємства зумовлює постійну необхідність аналізу процесу формування 
операційних витрат із метою їх мінімізації та максимізації прибутку. Сума витрат 

передачі та постачання електричної енергії є одним із найважливіших показників, 
що характеризують якісний рівень роботи енергопостачальної компанії. Однак 
розподіл операційних витрат, який передбачається в П(С)БО 16, не збігається із 
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постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

За чинним сьогодні тарифним режимом НКРЕКП енергорозподільчі 
компанії операційні витрати розподіляють на контрольовані та неконтрольовані. 
Операційні контрольовані витрати — це операційні витрати, розмір яких залежить 
від управлінських рішень ліцензіата. Операційні неконтрольовані витрати — 

операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, 
обов’язкові платежі, розмір яких установлюється відповідно до законодавства 
України). До складу операційних контрольованих витрат мають бути включені 
тільки ті операційні контрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані зі 
здійсненням ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом, та окремо ті витрати, які пов’язані з передачею електричної 
енергії. До складових операційних неконтрольованих витрат також мають бути 
включені операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо забезпечують 
процес постачання електричної енергії та окремо – процес передачі. Таким чином, 
виникають розбіжності між регламентованими класифікаційними ознаками 
розподілу операційних витрат за П(С)БО та постановами НКРЕКП. 

Враховуючи положення діючих нормативних документів, в управлінському 
обліку енергопостачальних компаній пропонуємо використовувати таку 
класифікацію операційних витрат:  

- матеріальні витрати: вартість паливно-мастильних матеріалів; вартість 
сировини і допоміжних матеріалів; витрати на оплату послуг виробничого 
характеру (транспортні послуги, послуги водопостачання та водовідведення, 
послуги з наладки, обслуговування та випробування обладнання; ремонтні роботи 
тощо), вартість енергії для господарських потреб; 

- вартість купівельної електроенергії; 
- витрати на оплату праці;  
- відрахування на соціальні заходи;  
- амортизація необоротних активів;  
- інші операційні витрати: податки, збори, обов’язкові платежі; витрати на 

зв'язок; витрати на оплату службових відряджень адміністративного та 
загальногосподарського персоналу; витрати на обслуговування програмного 
забезпечення; витрати на охорону; витрати на працівників: страхування, навчання, 
охорона праці та інші витрати пов’язанні з персоналом; витрати на соціальний 
розвиток; аудиторські послуги; інші витрати, що пов’язані з передачею та 
постачанням електричної енергії.  

За результатами ефективного ведення управлінського обліку головним 
інформаційним ресурсом стане внутрішня управлінська звітність, деталізація витрат 
у якій забезпечуватиметься завдяки запропонованій класифікації витрат.  

Висновки. Необхідним інструментом функціонування системи управління 
витратами енергопостачальної компанії є ефективна організація управлінського 
обліку витрат. Складовою інформаційного забезпеченням управлінського обліку в 
питаннях управління операційними витратами, які формують тарифи на передачу 
та/або постачання електроенергії можуть бути дані, що одержані в результаті 
використання запропонованої класифікації операційних витрат енергопостачальної 
компанії. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Стаття розкриває підходи до класифікації основних засобів на торгівельних 
підприємствах. Обґрунтовано важливість класифікації основних засобів при 
побудові їх обліку на торгівельному підприємстві. Здійснено огляд підходів до 
розподілу основних засобів на групи за окремими класифікаційними ознаками. 
Здійснено висновки та надано пропозиції щодо класифікації основних засобів по 
характеру їх участі у торгівельно-господарській діяльності підприємства . 

Ключові слова: класифікація, облік, основні засоби, торгівельне 
підприємство. 
 

Постановка проблеми. Найважливішим фактором збільшення обсягу і 
товарообороту торгівельних підприємств є забезпеченість їх основними засобами в 
необхідній кількості та складі, а також найефективніше їх використання при 
найменших капіталовкладеннях. Забезпечення об’єктами матеріально-технічної 
бази потребує кожен із видів діяльності торговельних підприємств – закупівельна, 
виробнича, логістична, складська, збутова, інформаційна, транспортна та ін. Кожен 
із зазначених видів діяльності торгівельного підприємства потребує матеріального 
інструментарію реалізації, в якості якого виступають різноманітні основні засоби, 
якими володіє чи залучає торговельне підприємство. При сучасному технічному 
рівні послуг з торгівлі величина основних засобів і їх технічний стан значною 
мірою визначають потенційні можливості торгівлі, збільшення товарообороту.  

Планування, облік і наукове дослідження основних засобів підприємств 
України може бути організовано лише на основі правильно сформованої структури 
та науково-обґрунтованої їх класифікації у відповідності з видами, призначенням, 
використанням і територіальним розміщенням. Саме структура основних засобів, 
які використовуються у виробничому процесі, впливає на технічну оснащеність 
виробництва і технічну озброєність праці, а також в певній мірі і на ефективність 
капітальних вкладень.  

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

класифікації основних засобів торгівельних підприємств потребують подальших 
досліджень. 

Метою статті є дослідити підходи до класифікації основних засобів 
підприємства торгівлі з врахуванням особливостей діяльності торговельних 
підприємств. 
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Викладення основного матеріалу. Основні засоби, що використовуються 
у торгівлі, поділяють на певні групи, залежно від того, яку роль вони відіграють у 
торгівельному процесі. Частина основних засобів використовується для 
безпосереднього впливу людини на процес торгівлі, тобто виступають тими 
засобами праці, що безпосередньо впливають на торгівельні запаси, перетворюючи 
їх на товари. Такі основні засоби називають їх «активною частиною». До них можна 
віднести холодильне устаткування, транспортні засоби, вимірювальні й регулюючі 
прилади, обчислювальна техніка та основні засоби для розміщення товарів. Існують 
й інші види основних засобів, які не використовуються активно у торгівлі, проте є 
необхідною умовою його здійснення. Тобто їх відсутність унеможливлює 
здійснення торгівельного процесу. До таких відносять, наприклад, будівлі, споруди. 
Саме ці основні засоби становлять так звану «пасивну частину». Слід зазначити, що 
в силу того, що устаткування, транспортні засоби та інша техніка і прилади активно 
використовуються у торгівлі, з часом зношуються та потребують постійного 
оновлення, саме «активна частина» основних засобів відіграє провідну роль в 
розвитку торговельного процесу.  

Городянська Л.В. вважає, що відповідно до типової класифікації основні 
засоби можуть групуватися за сукупністю спільних технічних характеристик, за 
функціональним призначенням та умовами використання необоротних 
матеріальних активів, формами власності і видами економічної діяльності тощо. За 
функціональним призначенням основні засоби розрізняють як виробничі та 
невиробничі. До складу виробничих основних засобів належать засоби, що 
безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню 
у сфері матеріального виробництва. На відміну від виробничих, невиробничі 
основні засоби не беруть безпосередньої участі у процесі матеріального 
виробництва й призначені, в основному, для обслуговування житлового та 
комунального господарств, забезпечення культурно-побутових потреб населення у 
невиробничій сфері тощо [1, с. 13]. 

За використанням основні засоби поділяють на діючі, недіючі та запасні. 
До діючих належать усі основні засоби, що використовуються у господарській 
діяльності підприємства. До недіючих відносять основні засоби, що тимчасово не 
використовуються у зв’язку з консервацією окремих об’єктів або приміщень (цехів) 
підприємства. До запасних основних засобів відносять різне устаткування, що 
знаходиться в резерві й призначене для заміни об’єктів основних засобів, що 
вибули або ремонтуються [1, с. 13].  

Згідно з Цивільним кодексом України встановлено такі форми власності: 
приватна, державна та комунальна [2, ст. 325-327]. Відповідно до цього основні 
засоби також можуть перебувати у приватній, державній або комунальній формі 
власності. Основні засоби також можна згрупувати за джерелами їх отримання та за 
функціями, які вони виконують у виробничому процесі. За джерелами отримання 
основні засоби можна поділити на власні (які, в свою чергу, можуть бути 
придбаними чи виробленими), орендовані чи одержані в лізинг. За функціями, які 
основні засоби виконують у виробничому процесі, їх можна класифікувати 
наступним чином: (1) основні засоби, які безпосередньо беруть участь у 
виготовлені продукції (або ті, які виготовляють продукт), до них можна віднести 
робочі машини і устаткування, виробничий і господарський інвентар, оскільки вони 
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безпосередньо задіяні у виготовленні подукції; (2) основні засоби, які допомагають 
у виготовленні продукції, сюди відносяться вимірювальні і регулюючі прилади; 
обчислювальна техніка та лабораторне устаткування, оскільки вони не виготовлять 
продукції, проте допомагають у дотриманні усіх необхідним вимог щодо 
виготовлення якісного продукту; (3) основні засоби, які сприяють процесу 
виробництва, тобто ті, які не берть безпосередньої участі і не допомагають 
виробництву, а лише створюють необхідні умови для нього, серед них можна 
виділити будівлі, споруди, транспортні засоби.  

Активні основні засоби доцільно було б також класифікувати за техніко-

економічними показниками. Удалих О.О поділяє нову техніку за її техніко-

економічними показниками на три групи. Перша група – це нова техніка, яка 
розроблена на основі наукових відкриттів та винаходів. Друга група – це нова 
техніка, розроблена на базі діючої техніки та технології, проте зі значним 
покращенням техніко-економічних показників. Третя група – техніка, розроблена 
на базі модернізації вже діючої техніки [3, с. 41].  

На основі даного поділу можна згрупувати активну частину основних 
засобів за їх техніко-економічними показниками. Зокрема, серед них можна 
виділити: (1) основні засоби, техніко-економічні показники яких відповідають 
передовим науково-технологічним розробкам, тобто розроблені на основі нових 
конструктивних та технологічних схем; (2) основні засоби, техніко-економічні 
показники яких дещо покращені в порівнянні із вже існуючою технікою, тобто 
розроблені на базі вже існуючої техніки та технології; (3) основні засоби, техніко-

економічні показники яких відповідають всім необхідним технологічним 
стандартам, тобто розроблені на основі модернізації вже існуючих засобів 
виробництва; (4) основні засоби, техніко-економічні показники яких не 
відповідають необхідним умовам, до цієї групи слід віднести діючі основні засоби, 
які потребують модернізації; (5) основні засоби, техніко-економічні показники яких 
далекі від чинних норм і стандартів, сюди належать основні засоби, які вже не 
можуть бути задіяні у виробничому процесі, оскільки потребують реконструкції. 

Варто зазначити, що в нормативних документах, зокрема в Податковому 
кодексі України [4] та П(С)БО  7 "Основні засоби" [5], також наведено 

класифікацію основних засобів, яка є універсальною і стосується підприємств всіх 
видів економічної діяльності. 

Висновки. Класифікація основних засобів необхідна для вибору 
адекватної бази оцінки і правильного відбиття переоціненої вартості кожного 
об'єкта основних засобів у системі бухгалтерського обліку й фінансової звітності. 
Для більш адекватної, точної та достовірної оцінки основних засобів торгівельного 
підприємства можна запропонувати ввести класифікацію по характеру участі 
активу у торгівельно-господарській діяльності підприємства. Кожен об'єкт по цій 
ознаці повинен бути віднесений до одного з наступних категорій: 

– робочі(операційні) активи, необхідні для продовження торгівельної 
діяльності підприємства. Вони поділяються на такі активи: спеціалізовані активи, 
які часто використовуються в торгівельному процесі; неспеціалізовані активи – 

будівлі і споруди; 
– інвестиційні активи, якими торгівельне  підприємство володіє для цілей 

генерації фінансового доходу; 
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– надлишкові активи – активи, надлишкові для торгівельного 
використання підприємством у майбутньому; 

Дана класифікація на підприємствах не проводиться, але щоб обрати 
адекватну базу оцінки основних засобів, її необхідно обов'язково зробити 
підприємству до початку роботи по переоцінці основних засобів. Це дозволить 
отримати достовірну вартість основних засобів, внесених в засновницький капітал 
та призведе до збільшення амортизаційних нарахувань - одних з найважливіших 
джерел власних інвестицій, які направлені на модернізацію торговельного процесу, 
капітальне будівництво тощо. 
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ОБЛІК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
Визначено поняття загальновиробничих витрат підприємства. Розглянуто 

структуру загальновиробничих витрат. Висвітлено порядок розподілу 
загальновиробничих витрат на підприємстві  

Ключові слова: загальновиробничі витрати, статті витрат, склад 
загальновиробничих витрат, нормальна потужність, постійні та змінні 
загальновиробничі витрати  

 

Постановка проблеми. Одним з елементів собівартості продукції є 
загальновиробничі витрати. А тому управління такими витратами у сучасних 
умовах слід розглядати як стратегічний напрям розвитку господарської діяльності, 
що має ґрунтуватися на найдосконаліших формах і методах обліку, аналізу та 
контролю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема обліку та розподілу 
загальновиробничих витрат є предметом дискусій в працях С.Ф. Голова, В.І. 
Довбуш, П.О. Куцика, Л.В. Нападовської, Т.М. Сльозко, Ю.С. Цал-Цалко та ін. 

Мета дослідження є вивчення змісту і характеристики загальновиробничих 
витрат та відображення їх в бухгалтерському обліку.  

Виклад основного матеріалу. Загальновиробничі витрати – це непрямі 
витрати, пов’язані з організацією виробництва та управління цехами, бригадами, 
відділеннями та іншими структурними підрозділами підприємства. Ці витрати 
пов’язані з виробництвом кількох видів продукції, а тому повинні бути враховані 
при обчисленні собівартості кожного виду продукції.  

Основними нормативними документами, що регламентують порядок обліку 
та розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах, є: П(С)БО 16 
«Витрати», Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
Методичні рекомендації з формування собівартості  продукції (робіт, послуг) на 
підприємствах, що входять до сфери управління Держлісагентства України [1]. 

Для наочності порядок відображення загальновиробничих витрат в обліку та 
їх розподілу представимо у вигляді схеми (рис. 1). 

До складу загальновиробничих витрат лісогосподарських підприємств  
включаються [1]: 

1. Витрати на управління виробництвом: 
-  на утримання працівників апарату управління виробництвом (цехами, 

дільницями тощо); 
-  на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць у межах норм 

передбачених законодавством (без готельного збору); 
-  на придбання спеціалізованої літератури для інформаційного забезпечення 

виробничої діяльності цеху, дільниці тощо; 
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Рис. 1. Схема відображення загальновиробничих витрат в обліку та їх розподілу 

 

-  на сплату послуг за участь у семінарах, що проводяться з метою підвищення 
професійного рівня робітників, зайнятих виробництвом (робіт, послуг), які 
перебувають у трудових відносинах з підприємством. 

2. Амортизація:  
-  основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого 

(цехового, дільничного, лінійного) призначення; 
-  нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, 

лінійного) призначення. 
3. Витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технологій 

та організацією виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її 
надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей у ході виробничого 
процесу. 

4. Витрати пов’язані з обслуговуванням виробничого процесу на: 
-  забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, паливом, енергією, 

інструментом, пристроями та іншими засобами і предметами праці; 
-  транспортне обслуговування, яке включає витрати на утримання та 

експлуатацію автотранспорту загальновиробничого (цехового, дільничного, 
лінійного) призначення; 

-  утримання та експлуатацію, технічний огляд і технічне обслуговування 
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого 
(цехового, дільничного, лінійного) призначення, у тому числі взятих у тимчасове 
користування за угодами оперативного лізингу (оренди); 

-  проведення ремонтів, які здійснюються для підтримання в робочому стані та 
одержання первинно очікуваних економічних вигод від використання основних 
засобів, інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого (цехового, 
дільничного, лінійного) призначення; 

-  здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю 
продукції (робіт, послуг),сертифікація та радіаційний контроль; 

-  утримання загального виробничого персоналу, зайнятого обслуговуванням 
виробничого процесу. 

5. Витрати з охорони праці на: 

Загальновиробничі витрати (рахунок 91) 

Змінні 
(субрахунок 911 «Змінні 

загальновиробничі витрати» 

Постійні  
(субрахунок 912 «Постійні 

загальновиробничі витрати» 

Постійні нерозподілені Постійні розподілені 

Витрати на виробництво  
(рахунок 23) 

Собівартість реалізованої продукції 
(робіт, послуг) (рахунок 90) 
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-  забезпечення правил техніки безпеки праці, охорони праці, санітарно - 

гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної 
експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю виробництв, цехів у встановленому 
законодавством порядку; 

-  проведення попереднього (при прийняті на роботу) і періодичних (на 
протязі трудової діяльності) медичних оглядів робітників, зайнятих на тяжких 
роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, або таких, де існує 
необхідність у професійному відборі, а також щорічного обов’язкового медичного 
огляду осіб у віці до 21 року; 

-  на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, 
обмундируванням, що необхідні їм для виконання професійних обов’язків, та іншими 
засобами індивідуального захисту, милом та іншими миючими засобами, 
знешкоджувальними засобами, молоком і лікувально-профілактичним харчуванням 
відповідно до переліку та норм, встановлених чинними нормативно - правовими 
актами, або на відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у випадках невидачі їх 
адміністрацією. Вартість спецхарчування в межах установлених норм відноситься на 
собівартість продукції за умови видачі його тим категоріям працівників, які 
обумовлені нормативними документами. 

6. Витрати на пожежну і сторожову охорону. 

7. Плата за використання на обслуговування засобів сигналізації, за надані для 
виробничих потреб послуги телефонного зв’язку.  

8. Податки, збори та інші обов’язкові платежі. 
9. Витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів 

природоохоронного призначення. 
10. Витрати на перевезення працівників виробничих підрозділів до місця 

роботи і назад у напрямах, що не обслуговуються пасажирським транспортом 
загального користування. 

11. Витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом. 
12. Витрати на виплату надбавок до заробітної плати за роз’їзний характер 

роботи. 
13. Платежі зі страхування ризиків цивільної відповідальності. 
14. Витрати цеху, пов’язані з професійною підготовкою або перепідготовкою 

за профілем виробництва працівників, пов’язаних з виробничою діяльністю, що 
перебувають у трудових відносинах з підприємством. 

15. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше 
утримання виробничих приміщень.  

16. Компенсація робітникам за використання для потреб виробництва 
власного інструменту та особистого транспорту.  

17. Сума матеріальної допомоги (премій, заохочень) працівникам, зайнятим у 
виробництві продукції (робіт, послуг), які не можна безпосередньо віднести до 
конкретного об’єкта витрат. 

18. Сума вихідної допомоги, передбачені чинним законодавством, 
працівникам, пов’язаним з виробничою діяльністю. 

19. Інші витрати цеху, дільниці та нестачі.  
Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. 
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Перелік і склад постійних і змінних загальновиробничих витрат 
установлюються підприємством. 

Якщо випуск продукції за звітний період нижчий від нормальної потужності 
підприємства, то загальновиробничі витрати розподіляються відповідно до 
нормальної потужності (витрати у межах нормальної потужності списуються на 
виробничу собівартість продукції, а наднормальні витрати - на собівартість 
реалізованої продукції). 

Якщо випуск продукції у звітному періоді вищий від нормальної потужності 
підприємства, то вся сума постійних витрат розподіляються і всі загальновиробничі 
витрати списуються на виробничу собівартість. 

За базу розподілу загальновиробничих витрат на об’єкти калькуляції можна 
прийняти: 

- основну заробітну плату робітників, зайнятих у виробництві продукції; 
- обсяг діяльності (наприклад, кількість готової продукції (штук, тонн, куб. м 

тощо) або обсяг послуг чи робіт у вартісному вираженні); 
- прямі витрати тощо. 
Висновки. Загальновиробничі витрати є важливим елементом собівартості 

продукції. Для їх обліку використовуються аналітичні рахунки рахунку 91 
«Загальновиробничі витрати». При розподілі загальновиробничих витрат їх 
поділяються на постійні та змінні, а для віднесення на окремі об’єкти калькулювання 
підприємством обирається відповідна база розподілу. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (НА 
ПРИКЛАДІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ)  

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О.) 
Стаття зосереджена на дослідженні організації аналізу доходів 

бюджетної установи. Вирішено ключові питання, що виникають у процесі 
проведення аналізу доходів. Під час дослідження були використані загальнонаукові 
методи: індукції та дедукції, діалектичний, історичний та системний, а також 
деякі специфічні методи бухгалтерського обліку, до яких належать 
документування, інвентаризація, оцінка, калькуляція, бухгалтерські рахунки, 
подвійний запис, бухгалтерський баланс та бухгалтерська звітність.  

Ключові слова: доходи, доходи від обмінних операцій, бюджетні установи, 
аналіз, кошторис, інформація. 

 

Постановка проблеми. Для суб’єктів державного сектору економіки аналіз 
фінансового стану зазвичай зводиться до контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства, норм прийнятої облікової політики та стандартів бухгалтерського 
обліку.  

Аналіз доходів бюджетних установ суттєво відрізняється від аналізу 
господарської діяльності підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою 
специфікою їх діяльності, адже бюджетні установи функціонують не з метою 
отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та інших потреб 
суспільства. Діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно. 

Метою дослідження є дослідження питання аналізу доходів бюджетних 
установ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам фінансового аналізу 
доходів бюджетних установ приділяли увагу такі вчені, як М. Білик,  
Т. Боголіб, М. Болюх, О. Кононенко, С. Левицька, К. Назарова, А.О. Шевчук,  
Н. Шморгун, О.М. Шинкаренко, Т. Чередниченко та ін.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Завдяки аналізу доходів  
бюджетних установ здійснюється кількісна та якісна характеристика тих змін і 
відхилень від планових показників, які відбуваються в установах, що має величезне 
значення для ефективного контролю, планування та вдосконалення діяльності 
бюджетної установи. В своїх дослідженнях Шинкаренко О.М. стверджує, що 
розробка стратегії аналізу доходів бюджетних установ передбачає дослідження 
динаміки й оцінку факторів, що обумовлюють їх величину (рис. 1) [2]. 

Водночас, Яришко О.В. відмічає, що при формуванні доходів необхідно 
враховувати особливості звітності бюджетних установ. Особливу увагу необхідно  
звернути на формування доходів установ за двома фондами - загальним і 
спеціальним.  Значення аналізу надходжень  і використання коштів  за загальним  і 
спеціальним фондами визначається тим,  що  за  його  допомогою  здійснюється  
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контроль  за  правильністю  їхнього  утворення,  а  також вишукуються  резерви  по  
зміцненню  матеріально-технічної  бази  установи  і  додаткових  фінансових 
ресурсів [3]. 

 
Рис. 1. Організаційна модель аналізу доходів бюджетної установи 
 

До завдань аналізу структури доходів спеціального фонду бюджетної 
організації належать: 

− прогнозування потреби населення в послугах бюджетної організації та 
координація їх повноти; 

− визначення обсягу задоволення потреб населення в послугах бюджетної 
організації та перевірка відповідності нормативно-правовим актам; 

− вивчення ефективності використання ресурсів, наявних у бюджетної 
організації в цілому та по спецфонду; 

− оцінка та виявлення причин невідповідності фактичних показників 
діяльності бюджетної організації плановим та визначення факторів відхилення; 

− підготовка аналітичної інформації для прийняття оптимальних 
управлінських рішень [1]. 

Основними джерелами формування коштів Пенсійного фонду є: 
1) надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування, у розмірах визначених законом, крім частини 
страхових внескій, що спрямовуються до накопичувальної системи 
пенсійного страхування; 2) кошти державного бюджету та цільових фондів, 
що перераховуються до Пенсійного фонду, у випадках, передбачених Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 3) суми від 
фінансових санкцій та пені (крім суми пені сплачених роботодавцем за несвоєчасне 
перерахування з його вини сум страхових внесків застрахованої особи до 
накопичувальної системи пенсійного страхування), застрахованих відповідно до 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за 
порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових 
внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних 
стягнень накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці 
порушення; 4) добровільні внески. 

Аналіз фінансових результатів Головного управління Пенсійного фонду 
України в Житомирській області проведено на підставі Звітів про результати 
фінансової діяльності бюджетної установи наведено в табл. 1.  

Об’єкт дослідження: Організація процесу управління та формування доходів бюджетної 
установи. 

Організаційно-інформаційна модель аналізу доходів бюджетної установи 

Джерела аналізу: Кошторис, первинні документи, фінансова звітність. 

Методичні прийоми аналізу: 1. Аналіз абсолютних показників. 2. Загальний аналіз. 
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Таблиця 1 

Аналіз надходження коштів Головного управління Пенсійного фонду 
України в Житомирській області за 2015-2017 рр., грн. 

Показники 
Роки Відхилення 2017 

до 2015 рр., +/- 2015 2016 2017 

Кошти, що сплачені в 
рахунок внесків (33,2 
%, 4 %, 42 %, 26,56 %) 

та від нарахованої та 
невиплаченої заробітної 
плати  

1838121,47 2108545,42 2731367,18 893245,7 148,6 

у т. ч. фінансових 
санкцій та пені 793367,91 941742,71 1520046,49 726678,6 191,6 

страхові внески 26,56 % 
від платників ФСП 

- 132,32 - - - 

страхові внески 33,2 % 
від платників, що 
здійснюють виплату 
грошового 
забезпечення  

75388,32 153014,42 162675,53 87287,21 
У 2,2 

р. 

Кошти, що сплачені в 
рахунок  внесків (1-5 %, 

2 %) 

68371,45 71098,42 171686,48 103315 
У 2,5 

р. 

у т.ч. страхові внески 
2% від платників, що 
здійснюють виплату 
грошового 
забезпечення 

- 1386,39 283,77 - - 

Кошти, що сплачені: 267841,72 973176,56 413263,45 145421,7 154,3 

від чистого доходу 
підприємців 

89959,84 128710,50 99064,38 9104,54 110,1 

від доходу адвокатів, 
приватних нотаріусів  - 12639,94 -1212,97 - - 

страхові внески у 
фіксованому розмірі 
СПД - фіз.осіб 
платників єдиного 
податку 

100230,43 456593,56 179685,20 79454,77 179,3 

страхові внески у 
фіксованому розмірі 
СПД - фіз.осіб 
платників фіксованого 
податку 

77651,45 375232,56 135726,84 58075,39 174,8 

Розстрочені суми з 
особової картки 
розстрочки  

368898,16 1405108,38 342654,06 -26244,1 92,9 

Разом  2543032,80 4557928,78 3658971,17 1115938 143,9 

Провівши аналіз надходження коштів Головного управління Пенсійного 
фонду України в Житомирській області за 2015-2017 рр., можна зробити висновок, 
що загальна сума надходжень збільшилась на 1115938 грн., або на 43,9 %. Сума 



35 

 

коштів, що сплачені в рахунок внесків (33,2 %, 4 %, 42 %, 26,56 %) та від 
нарахованої та невиплаченої заробітної плати збільшилась на 893245,7 грн, або на 
48,6 %,  сума коштів, що сплачені в рахунок  внесків (1-5 %, 2 %) збільшилась на 
103315 грн, або у 2,5 р. 

В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
підвищення ефективності діяльності бюджетних установ залежить від 
обґрунтованості, своєчасності і достовірності отриманої інформації за даними 
бухгалтерської звітності з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Водночас, необхідно відмітити, що раціонально організована аналітична робота 
щодо аналізу доходів бюджетних установ дозволяє раціонально підійти до 
планування кошторису на наступний рік та розрахувати об’єктивні прогнози 
доходів і витрат у наступних двох бюджетних періодах.  

Висновки. Отже, система аналізу у бюджетних установах має свої 
специфічні особливості. Саме тому при організації аналізу доходів, а також 
фінансового стану бюджетної установи необхідно приділяти увагу дотриманню 
нормативно-правових актів, яке забезпечать формування повної, достовірної та 
своєчасної інформації про діяльність установи, її майновий стан, режим економії 
державних фінансових ресурсів, порядок виконання кошторису доходів та видатків. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАРАХУВАННЯ І 
РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

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

Розглянуто порядок документального оформлення нарахування і 
розрахунків із заробітної плати. Досліджено систему первинних документів для 
оформлення нарахування та виплат заробітної плати. Висвітлено порядок 
оформлення окремих первинних документів для нарахування оплати праці при 
почасовій і відрядній формі  

Ключові слова: первинний документ, відрядна та почасова форми оплати 
праці, табель обліку використання робочого часу, наряд на відрядну роботу, 
платіжна відомість 

 

Постановка проблеми. Документальне оформлення операцій щодо 
розрахунків із заробітної плати між працівниками й роботодавцем супроводжується 
великою кількістю облікових документів типових та нетипових форм, на кожний з 
яких затверджується графік документообігу керівництвом підприємства. 

Для управління господарською діяльністю, зокрема операціями, 
пов’язаними з оплатою праці на підприємствах, необхідний постійний, абсолютно 
обґрунтований, юридично підтверджуючий бухгалтерський облік цих операцій на 
підставі достовірних даних первинної документації [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання документування 
розрахунків з оплати праці підіймали в своїх працях Горицька Н., Карпа М.С., 
Мудрик М.В., Онищенко Т., Сліпарчук О. та інші.  

Метою  дослідження є розкриття організації первинного обліку  
нарахування і розрахунків із заробітної плати. 

Виклад основного матеріалу. Документальне оформлення нарахування 
заробітної плати залежить від форм і систем оплати праці, прийнятих на 
підприємстві. 

Підставами для нарахування заробітної плати працівникам з почасовою 
формою оплати праці є штатний розпис і табель обліку використання робочого 
часу.  

Штатний розпис – це організаційно-розпорядчий документ, в якому 
відображається організаційна структура, перелік посад на підприємстві із 
зазначенням кількості працівників, які обіймають такі посади, і розміри посадових 
окладів. 

Типову форму штатного розпису затверджено тільки для бюджетних 
установ та організацій. Підприємства та організації інших форм власності 
розробляють форму штатного розпису самостійно, виходячи зі структури 
підприємства, положення про оплату праці, чисельності працівників тощо. 
Водночас за основу такі підприємства можуть узяти форму штатного розпису, 
затверджену для бюджетних установ відповідно з Наказом Мінфіну України «Про 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02
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затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»  
від 28.01.2002 № 57 (далі – Наказ № 57). 

У загальному випадку штатний розпис містить гриф затвердження, 
заголовок і текст. У тексті зазначають: 

— найменування структурних підрозділів; 
— найменування посад (професій); 
— кількість штатних одиниць відповідної посади (професії); 
— розміри посадових окладів (тарифних ставок) за кожною посадою; 
— місячний фонд заробітної плати для працівників відповідної посади 

(професії) і в цілому по підприємству. 
Штатний розпис, як правило, запроваджують з початку календарного року 

наказом керівника підприємства, і діє він протягом усього року 

Для обліку використання робочого часу всіх категорій працівників, 
контролю за дотриманням ними встановленого режиму робочого часу, отримання 
даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати, а також для складання 
статистичної звітності з праці застосовують табель обліку використання робочого 
часу.  

Типову форму табеля № П-5 затверджено Наказом Держкомстату України 
«Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики 
праці (Форми № П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7)» від 05.12.2008 р. № 489 (далі – 

Наказ № 489). 
Ця форма має рекомендаційний характер і складається з мінімальної 

кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних 
спостережень. За необхідності роботодавець може доповнити табель обліку 
використання робочого часу іншими показниками, необхідними для обліку 
використання робочого часу з урахуванням специфіки його господарської 
діяльності.  

Табель обліку використання робочого часу ведеться всіма юридичними 
особами незалежно від кількості працевлаштованих у них працівників. Також 
доречно вести табель фізичним особам — підприємцям, особливо якщо розмір 
заробітної плати їх найманих працівників залежить від відпрацьованого часу. 

Табель ведуть на весь обліковий склад працівників окремо за кожною 
категорією працівників (керівники, фахівці, службовці, робітники) і в межах 
категорій — у порядку табельних номерів або в алфавітному порядку. 

Для ведення обліку використання робочого часу кожному працівнику 
присвоюють табельний номер. 

Кожного працівника включають до табеля, як правило, один раз. Виняток —
 внутрішні сумісники. Їх у табелі вказують двічі: для відображення часу основної 
роботи та часу роботи за сумісництвом.  

Табель обліку використання робочого часу оформляють в одному 
примірнику за 2 — 3 дні до початку розрахункового періоду. Уключення 
працівника до табеля або виключення з нього (у зв’язку зі звільненням або 
внутрішнім переміщенням) здійснюють на підставі наказів (розпоряджень) про 
прийняття на роботу і про припинення трудового договору (контракту). 

У свою чергу, відмітки в табелі про причини нез’явлень на роботу або про 
фактично відпрацьований час, про роботу в надурочний час або інші відхилення від 

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0086-02
http://zakon.rada.gov.ua/go/v0489202-08
http://zakon.rada.gov.ua/go/v0489202-08
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нормальних умов роботи здійснюють тільки на підставі належним чином 
оформлених документів з обліку особового складу.  

Заповнений табель обліку використання робочого часу підписується 
керівником підрозділу. 

Облік використання робочого часу здійснюють у табелі одним із двох таких 
способів: 

— методом суцільної реєстрації явок та нез’явлень на роботу; 
— шляхом реєстрації тільки відхилень (нез’явлень, запізнень тощо). 
Для відображення використаного робочого часу за кожен день у табелі 

відведено два рядки: 
один — для відмітки умовних позначень видів витрат робочого часу; 
другий — для запису кількості відпрацьованих або невідпрацьованих годин 

за відповідними видами витрат робочого часу. 
Умовні позначення відпрацьованого та невідпрацьованого часу (літерний і 

цифровий коди) наведено на титульному аркуші табеля типової форми № П-5. 

Для нарахування основної заробітної плати працівникам-відрядникам 
використовують документи з обліку виробітку. Який саме це буде документ, 
залежить від прийнятої на підприємстві системи обліку виробітку та організації 
виконання самих робіт.  

Основним документом для нарахування оплати праці за відрядною формою 
є Наряд на відрядну роботу. 

У цьому документі виробниче завдання видають у вигляді наряду на 
відрядну роботу на одну зміну або на триваліший строк. У ньому зазначають обсяги 
роботи і норми часу на їх виконання. Виписку нарядів на відрядну роботу 
проводять до початку роботи на підставі технологічних карт або інших технічних 
документів і згідно з планованими обсягами виробництва. 

Наряди на відрядну роботу можуть бути: 
1) індивідуальними (що видаються на одного працівника); 
2) колективними (що видаються на групу (бригаду) робітників). 
Під час виконання завдання в наряді зазначають висновок про технічне 

приймання роботи. У цьому випадку підрахунок суми заробітку, належного 
робітнику, здійснюють шляхом множення кількості виготовленої продукції 
(деталей, виробів) на встановлену розцінку. 

З метою скорочення документації та підвищення контрольних функцій 
обліку можна застосовувати накопичувальні наряди, що діють протягом тривалого 
часу. 

Нарахування додаткової заробітної плати здійснюють на підставі таких 
первинних документів, як наказ (розпорядження) про преміювання, про 
встановлення доплати, про надання відпустки тощо. 

Для розмежування обліку витрат на оплату праці за нормами та обліку 
відхилень від норм при розрахунку сум доплат можливе застосування: 

— листка на доплату — у разі здійснення передбачених на підприємстві 
доплат до чинних норм і розцінок; 

— наряду на відрядну роботу з відмітним знаком (наприклад, з червоною 
смугою по діагоналі бланка наряду) — при здійсненні оплати додаткових операцій, 
не передбачених установленим технологічним процесом. 
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У цих документах зазначають причини доплат і додаткових робіт, а також 
прізвища осіб, відповідальних за їх виконання. 

Для документального оформлення нарахувань оплати праці за середнім 
заробітком (наприклад, за час перебування у відпустці або у відрядженні) 
складають відповідні розрахунки, щоб надати такому розрахунку та іншим 
документам з нарахування оплати праці статусу первинного документа, необхідна 
наявність обов’язкових реквізитів, передбачених п. 2.4 Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995  р. 
№ 88 (далі - Положення № 88) і ч. 2 ст. 9 Закон України  «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. (далі – Закон № 996). 

Документами, що підтверджують суму витрат на оплату праці працівників 
підприємства, є розрахункові або розрахунково-платіжні відомості. На сьогодні 
Наказом № 489 затверджено розрахунково-платіжну відомість працівника типової 
форми № П-6 і розрахунково-платіжну відомість (зведену) типової форми № П-7. 

Проте вони вже неабияк застаріли і є не дуже зручними для використання. Тому на 
кожному підприємстві необхідно розробити власну вдосконалену форму 
розрахункової (розрахунково-платіжної) відомості. 

Виплата заробітної плати працівникам здійснюється в готівковому та 
безготівковому порядку. При готівковій виплаті заробітної плати використовується 
Відомість на виплату готівки (для здійснення виплат одразу декільком особам) та  
ВКО (оформленого на кожного одержувача). 

При безготівковому порядку зарплата працівнику надходить на його 
картковий рахунок в банку. Для цього, насамперед, виписують платіжне доручення 
на перерахування коштів із рахунка підприємства на відповідний розподільчий 
рахунок банку (з якого проводитимуть виплату на карткові рахунки працівників).  

Окрім платіжного доручення, у банк необхідно подати ще відомість (реєстр) 
розподілу заробітної плати й інших виплат у строки, що були встановлені в 
договорі на обслуговування виплати заробітної плати й інших виплат працівникам у 
безготівковій формі.  

Висновки. Підставою для нарахування заробітної плати працівникам 
підприємства є штатний розпис, табель обліку використання робочого часу та наряд 
на відрядну роботу. 
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ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ 
ДП «БЕРДИЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

(представлено к.е.н., ст. викладач Дмитренко О.М.) 
Стаття розкриває форми соціально-економічної відповідальності бізнесу. У 

статті проведено аналіз інформаційно-статистичної бази для виконання 
досліджень по соціальній відповідальності ДП «Бердичівське лісове господарство». 
Проведено аналіз витрат на соціальні заходи ДП «Бердичівське лісове 
господарство». Проаналізовано колективний договір підприємства стосовно 
соціального захисту.  

Ключові слова: соціальна відповідальність, динаміки витрат, соціальний 
захист, трудові ресурси.  

 

Постановка проблеми. На вдосконалення персоналу лісогосподарських 
підприємств впливає багато чинників, наприклад оплата праці, високий рівень якої 
стимулює підвищення ефективності управління та продуктивності для компенсації 
здійснених витрат. Відмітимо, що збільшення продуктивності пов’язано з 
застосуванням нових наукоємних технологій і автоматизацією лісогосподарських 
процесів. Це вимагає підвищення кваліфікації робочої сили і створює умови для 
професійного навчання. Вкладаючи кошти у розвиток свого персоналу, лісгоспи 

прагнуть покращувати умови праці та збільшувати витрати на соціальне 
забезпечення, щоб одержувати все більшу віддачу від інвестицій у людський 
капітал. Саме тому важливого наукового значення набуває дослідження 
теоретичних та практичних положень соціальної відповідальності на підприємствах 
лісової галузі. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. В останні роки вивченню 
проблем соціальної відповідальності на підприємствах України присвятили свої 
наукові праці такі вчені, як Батченко Л.В., Дєліні М.М., Катихін Є.О., Кіляр О.Р., 
Король С.Я., Лагута Я.М., Павликівська О.І. та інші. Але особливості ведення 
лісового господарства зумовлюють необхідність з’ясування змісту, призначення і 
порядку формування соціальних витрат лісогосподарських підприємств. 

Метою статті є дослідження практики соціальної відповідальності 
лісогосподарських компаній, що здійснюють витрати на соціальний захист власного 
трудового ресурсу. 

Викладення основного матеріалу. Роль працівників у забезпеченні 
ефективності виробництва зростає, оскільки робоча сила все більшою мірою 
визначає перебіг і результати економічних процесів. Всі успішні компанії 
розуміють важливість власних трудових ресурсів у розвитку підприємства та 
досягненні головної мети своєї діяльності – отримання максимального прибутку [1]. 

Формами соціально-економічної відповідальності підприємництва 
визначимо: своєчасну виплату заробітної плати та її підвищення, надання премій та 
компенсацій; навчання та розвиток персоналу, планування кар’єрного росту; 
безпеку зайнятості та соціально відповідальну реструктуризацію підприємств; 
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легалізацію бізнесу та ринку праці; мотивацію персоналу, індивідуальне пенсійне 
забезпечення та індивідуальне страхування; виплату дивідендів; задоволення 
потреб у товарах та послугах; гарантію якості продукції; сплату податків; 
достовірну рекламу; створення якісної продукції; вдосконалення якості продукції; 
створення нових робочих місць; соціалізацію своєї благодійної та спонсорської 
діяльності; спрямування наукових розробок на дослідження у сферах збільшення 
добробуту працівників [2]. 

Соціально відповідальна діяльність – це відповідальність компанії перед 
широким колом осіб, що реалізується за допомогою економічних заходів та 
спрямована на зростання добробуту всіх сторін. Соціально відповідальна діяльність 

підприємств викликає інтерес, оскільки передбачає, що вони мотивовані, щоб 
приймати рішення стосовно соціальних питань [3]. 

Розвиток власного персоналу ДП «Бердичівське лісове господарство» дає 
змогу не тільки уникнути плинності кадрів, а й залучати найкращих фахівців на 
ринку. Це досягається шляхом витрат на соціальний розвиток персоналу й тим 
самим закріплює найбільш цінні кадри та приваблює висококваліфікованих 
працівників до підприємства (табл. 1). 

 

Таблиця 1.  
Показники динаміки витрат на соціальні заходи в ДП «Бердичівське лісове 

господарство» за 2014-2017 рр.  

Рік 
Витрати, 
тис.грн 

Абсолютний приріст 
(зниження), тис.грн 

Темп зростання Темп приросту, %

базис. ланц. базис. ланц. базис. ланц. 
2014 4182 - - - - - - 

2015 5628 1446 1446 1,346 1,346 34,6 34,6 

2016 5109 927 -519 1,222 0,908 22,2 -9,2 

2017 5570 1388 461 1,332 1,090 33,2 9,0 
Джерело: розраховано на основі даних «Звіту про рух грошових коштів» ДП 

«Бердичівське лісове господарство» 
 

Дані таблиці показують, що в ДП «Бердичівське лісове господарство» в 2017 
році порівняно з 2014 роком витрати на соціальні заходи зросли на 1388 тис. грн. 
або на 33,2 %, а порівняно з 2016 роком збільшилися на 461 тис. грн. або на 9,0%.  

Проаналізуємо колективний договір ДП «Бердичівське лісове господарство» 

на предмет соціального захисту. ДП «Бердичівське лісове господарство» 

зобов’язується: 
1. Фінансувати витрати на розвиток та належне утримання об’єктів 

соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі підприємства, а також на 

утримання і заохочення працівників культури, спорту, побуту та інше.  
2. Матеріально заохочувати працівників соціальної сфери, що обслуговують 

трудовий колектив і не входять до його складу. 
3. Створювати відповідні умови для проведення культурно-масових, 

спортивних заходів та фізкультурно-оздоровчої роботи, сприяти працівникам, які 
беруть участь у міських, обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях, 
Галузевих спартакіадах, конкурсах, оглядах, фестивалях. 
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4. Фінансувати витрати на будівництво житла для працівників, що 

перебувають на квартирному обліку на підприємстві, в тому числі за дольовою 

участю (при наявності вільних обігових коштів). При наймі житла працівниками 
підприємства, лісгосп зобов’язується сплачувати 50% від суми договору найму 
житлового приміщення (зареєстрованого згідно чинного законодавства), але не 
більше 500,00 грн. 

5. Забезпечувати паливною нормою (безкоштовно): працюючих – 6 с/м І 
категорії (твердолистяної породи); пенсіонерів (тобто, робітникам і службовцям, які 
відпрацювали в лісовому господарстві не менше 10 років і пішли на пенсію з 
лісгоспу) – 6 с/м І категорії (твердолистяної породи); дружинам працівників 
лісгоспу і лісництв, які загинули при виконанні службових обов’язків або полягли в 
роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., вдовам померлих пенсіонерів, які 
мали право на одержання безкоштовної паливної норми – 6 с/м І категорії 
(твердолистяної породи).  

6. Організовувати лікування, оздоровлення та відпочинок працівників і 
членів їх сімей та виділяти для цього кошти (при наявності вільних обігових 
коштів). Надавати одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення працівникам 
підприємства в розмірі до 1 посадового окладу чи до 1 місячної заробітної плати 
(працівникам з відрядною оплатою праці). Надавати право адміністрації направляти 
на навчання до лісотехнічних навчальних закладів членів шкільного лісництва, 
дітей працівників, які бажають отримати професію лісової галузі.     

7. Частково компенсувати сплачувану працівником вартість (при наявності 
вільних обігових коштів): утримання дітей у дошкільних закладах; наймання 
квартири для молодих сімей і молодих спеціалістів; довготривалого лікування 
працівників та їх дітей; ритуальних послуг у зв’язку із смертю працівника 
(колишнього працівника, що вийшов на пенсію), близьких родичів. 

8. Надавати одноразове заохочення (премію, матеріальну допомогу) 
працівникам у зв’язку з такими обставинами: з нагоди одруження працівника і при 
наявності свідоцтва про одруження – 1000,00 грн.; у зв’язку з народженням дитини 
працівнику (при наявності свідоцтва) – 1000,00 грн; у зв’язку з важким 
матеріальним положенням працюючого – 1925,00 грн;  працівнику в сумі 1000,00 
грн. на поховання члена родини (при наявності свідоцтва); з нагоди ювілейних дат 
працівників 40, 45, 50 років – премію в розмірі 2000 грн;  з нагоди ювілейних дат 
працівників 55, 60, 65, 70 – 3200,00 грн; до Дня Перемоги ветеранам Великої 
Вітчизняної Війни – (при наявності вільних обігових коштів); до дня професійного 

свята – (при наявності вільних обігових коштів); до дня 8 Березня – (при наявності 
вільних обігових коштів); до дня Бухгалтера (при наявності вільних обігових 
коштів);  до дня юриста (при наявності вільних обігових коштів); у зв’язку з 
виходом працівника на пенсію, у тому числі на пільгових умовах (залежно від 
безперервного стажу роботи на підприємстві та його середнього заробітку); стаж 
роботи від 5 до 10 років – 0,3 місячних середніх зарплат; стаж роботи від 10 до 15 
років – 0,5 місячних середніх зарплат; більше 15 років – 0,7 місячних середніх 
зарплат. 

9. Надавати матеріальну допомогу (при наявності вільних обігових  коштів): 
малозабезпеченим родинам та одиноким матерям, сім’ям, що мають дитину – 

інваліда; дітям-сиротам, напівсиротам (до досягнення повноліття або закінчення 
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навчання); одиноким пенсіонерам – ветеранам праці підприємства, які не працюють 
і потребують соціальної допомоги;  у зв’язку із смертю працівника або близьких 
родичів;  громадянам, які постраждали внаслідок не передбачуваних обставин 
(стихійного лиха, кражі, пожежі тощо і мають документи які це підтверджують). 

Розміри допомоги та порядок надання встановлюється спільним рішенням 

Власника і Профспілкового комітету. Таким чином, відбувається накопичення 
соціального капіталу підприємства. 

Висновок. Отже, згідно проведеного дослідження соціальна 
відповідальність ДП «Бердичівське лісове господарство» є інструментом, за 
допомогою якого можна підвищувати якість управління із зазначенням в даному 
аспекті мети – забезпечення балансу своїх економічних цілей із соціальними, 
екологічними та економічними інтересами суспільства для забезпечення сталого 
розвитку підприємства. Здійснюючи витрати на соціальні заходи ДП «Бердичівське 
лісове господарство» зміцнює свої ринкові позиції, більш ефективно використовує 
ресурси, що дозволяє знизити витрати, підвищити прибуток і ринкову вартість 
бізнесу в довгостроковому періоді, тобто забезпечити сталий розвиток.  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АУДИТ ВИТРАТ НА ПЕРЕДАЧУ ТА ПОСТАЧАННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  

 

(Представлено проф. Суліменко Л.А) 
 

     У статті розглядається методика внутрішнього управлінського аудиту 
витрат на передачу та постачання електричної енергії. Розкрито роль аудиту в 
оцінці показників кінцевого результату господарської діяльності в 
електропостачальних  компаніях. Розглянуто напрямки проведення внутрішнього 
управлінського аудиту витрат на передачу та постачання електроенергії.  

     Ключові слова: управлінський аудит, витрати, контроль, облік, 
продуктивність, ефективність, економічність.    

 

Постановка проблеми.  В діяльності українських промислових підприємств 

відсутня (або недостатньо напрацьована) практика впровадження внутрішніх 

систем, які б вчасно сигналізували про відхилення від поставлених цілей, 
невідповідність прийнятих управлінських рішень місії діяльності та стратегічним 

цілям розвитку. В результаті – повільно спадає продуктивність господарювання, а в 
масштабах країни – ускладнюється процес побудови конкурентоздатної економіки, 
яка б могла вийти на європейські ринки. На шляху вирішення даної проблеми 
менеджмент організації діяльності підприємств звертається до таких методів, як 
впровадження системи внутрішнього контролю, або ж проведення операційного 
аудиту. 

    Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку та контролю  
діяльності енергопостачальних компаній розглядали такі економісти, як 
О.Б. Антоненко, М. Й. Бурбело, О. О. Бірюков, В. Г. Дерзкий, Г. П. Домбровська, В. 
М. Кальченко, І. Г.Карандакова, Н. С. Косар, Ю. А. Левицький, Л. М. Мельничук, 
У. Є. Письменна, М. В. Макарова, Б. С. Серебренніков та інші. Питання 
функціонального призначення та методології управлінського аудиту розглядаються 
в працях зарубіжних економістів: Р.Адамс, Е.А.Аренс, Ф.Л.Дефліз, Дж.К.Лоббек, 
Л.Д.Паркер, Дж.К.Робертсон, М.Б.Хірш та ін. Потреба оцінки ефективності 
адміністративного забезпечення формування витрат діяльності обумовлює 

дослідження методики та організації управлінського аудиту витрат. 
     Метою статті є дослідження особливостей  внутрішнього управлінського 

аудиту витрат на передачу та постачання електричної енергії в 
електропостачальних  компаніях. 

    Викладення основного матеріалу. Роль аудиту в оцінці показників 
кінцевого результату господарської діяльності (в т.ч. витрат) за даними обліку та 
звітності є ширшою, ніж функції контролю чи ревізії в питаннях встановлення 
достовірності їх визначення, правильності проведення відповідних операцій в 
рамках чинного законодавства та внутрішніх розпорядчих документів суб’єкта. На 
початкових етапах аудит був лише знаряддям перевірки і підтвердження 

достовірності бухгалтерських документів і звітів, потім став системно орієнтованим 
на активізацію економічної діяльності. При цьому, з метою запобігання помилкам 
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основні зусилля аудиторських процедур було спрямовано на підвищення 
ефективності системи управління підприємством і, передусім, системи його 
внутрішнього контролю, що позитивно вплинуло на точність обліку, повноту і 
достовірність звітних даних. 

   Сучасні трансформаційні зміни соціально-економічної системи зумовили 

нові критерії результативності аудиту: його консультативну спрямованість, 
виваженість обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків у виявлених 

відхиленнях. Зважаючи на те, що витрати від здійснення ліцензованої діяльності з 

передачі та постачання електроенергії компенсуються державою, керівництво 

енергопостачальних компаній зобов’язано максимально ефективно та раціонально 

використовувати виробничі ресурси, не допускаючи значних понадтарифних 

перевитрат. В такому випадку, доцільним для таких суб’єктів буде регулярне 
проведення управлінського аудиту як контролю за економічністю та ефективністю 
дотримання встановленого рівня тарифних витрат.  

Метою проведення управлінського аудиту витрат на передачу та постачання 

електроенергії є встановлення раціональної методики формування витрат та 

правильного віднесення їх до структури тарифних витрат енергопостачальної 
компанії, адже від них, в кінцевому випадку, залежить правильність наповнення 

структури тарифів. 
Все більше українських енергопостачальних компаній проходять 

сертифікацію та впроваджують в свою діяльність такі стандарти управління як 
система управління якістю (стандарт ISO 9001:2008), система управління 
навколишнім середовищем (стандарт ISO 14001:2004) та система управління 
охороною здоров’я і безпекою праці (стандарт BS OHSAS 18001:2007). Такий 

комплексний підхід є важливим на мікрорівні, оскільки передбачає збалансованість 
економічних, соціальних та екологічних елементів організації господарської 
діяльності. 

 Методика внутрішнього управлінського аудиту витрат на передачу та 

постачання електричної енергії визначається особливостями та цільовими 

функціями його проведення. Методичний інструментарій управлінського аудиту 

базується на: 
- вивченні аналітичної бази даних внутрішньогосподарського обліку 

операцій, що формують витрати на передачу та постачання електроенергії; 
- обґрунтуванні комплексної оцінки показників, які є об’єктами 

управлінського обліку, їх адміністративно-організаційного забезпечення; 
- встановленні причинно-наслідкового зв'язку між динамікою показників 

управлінського обліку та заходами щодо їх оптимізації. 
     Перевагою внутрішнього управлінського аудиту витрат (у порівнянні з 

аудитом фінансової звітності, або аудитом на відповідність) є те, що в процесі його 
проведення: здійснюється аналіз правильності та обґрунтованості включення тих чи 

інших витрат з передачі та постачання електроенергії до структури тарифів; дається 
оцінка правильності визначення витрат з передачі та постачання електроенергії до 
прийнятої компанією облікової політики; вивчається правильність накопичення, 
розподілу та списання операційних витрат, що включаються в структуру тарифів; 

оцінюється ефективність виконання управлінських рішень в частині регулювання 
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витрат з передачі та постачання електроенергії в компанії, рівня наповнення витрат 
у затвердженій структурі тарифів у порівнянні з фактично понесеними витратами. 

    Отже, в питаннях оцінки витрат з передачі та постачання електроенергії 
важливим фактором є проведення внутрішнього управлінського аудиту за 

об’єктами виникнення, елементами та напрямками списання таких витрат. Дещо 
іншим, більш розгорнутим, підходом в оцінці господарської діяльності є 
використання системи результативних показників програмно-цільового методу 
планування бюджетів. За даним методом планування бюджетів результативні 
показники поділяються на наступні групи: 

- показники затрат – визначають обсяги та структуру ресурсів; 
- показники продукту – використовуються для оцінки досягнення 

поставлених цілей; 
- показники ефективності – визначаються як відношення кількості 

вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості;  
- показники якості – відображають якість вироблених товарів (виконаних 

робіт, послуг) [3]. 

    Показники результативності надання послуг з передачі та постачання 
електроенергії включають оцінку: ефективності, продуктивності, економічності та 
якості таких послуг.Продуктивність визначається обсягом чистого доходу від 
надання послуг з передачі та постачання електроенергії. Ефективність 
розкривається через співвідношення доходів від надання таких послуг до 
відповідно понесених витрат на передачу і постачання електроенергії. 
Економічність – це співвідношення фактично понесених витрат з постачання та 

передачі електроенергії до затверджених в бюджетах ( в розрізі їх класифікації). 
 Організацію внутрішнього управлінського аудиту витрат на передачу та 

постачання електроенергії доцільно здійснювати за такими напрямками (рис. 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Напрямки проведення внутрішнього управлінського аудиту витрат на 
передачу та постачання електроенергії 
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класифікаційними ознаками 



47 

 

Висновок. Отже, ефективно налагоджений внутрішній управлінський аудит 

на підприємстві є досить дієвим інструментом забезпечення ефективного 
функціонування і вдосконалення системи менеджменту в цілому, а також дозволяє 
вирішувати значну кількість виробничих питань. За результатами такого аудиту 
керівники структурних підрозділів: забезпечують своєчасне усунення виявлених 

невідповідностей, а також причин їх виникнення; проводять аналіз відповідності 
всіх аспектів діяльності компанії встановленим показникам (зокрема, доцільності, 
точності обліку, впливу понесених витрат на фінансовий результат діяльності). 
Організація управлінського аудиту операційних витрат в енергопостачальних 
компаніях дозволяє контролювати дотримання правильності ведення обліку 
операційних витрат; дотримання законодавства у сфері енергопостачання; 

оперативно виявляти та попереджувати можливі порушення на етапах формування 
собівартості послуг з постачання та передачі електроенергії.  
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА 
ЗВІТНОСТІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

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

В статті проведене теоретичне дослідження системи формування 
інформаційних ресурсів в обліку і звітності для забезпечення управління основними 
засобами підприємства. Розглянуті основні джерела отримання інформації про 
основні засоби в обліку. Окреслено основні завдання підвищення ефективності 
формування інформаційної бази управління основними засобами підприємства. 

Ключові слова: облікова інформація, облік, основні засоби, обліково-

аналітичне забезпечення, завдання, управління основними засобами. 
 

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах для вітчизняних 
підприємств актуальним питанням є підвищення ефективності управління 
основними засобами як передумови успішного здійснення виробничо-господарської 
діяльності. Важливою складовою управлінського механізму є система 
бухгалтерського обліку, яка поряд з аналітичною системою покликана формувати  
повне, достовірне та  актуальне інформаційне забезпечення для обґрунтування, 
розробки, прийняття та реалізації рішень системою менеджменту, спрямованих на 

підвищення ефективності використання основних засобів. Підвищення значення 
обліково-аналітичної інформації для потреб управління актуалізує тему даного 
дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
теоретичних засад і методичних підходів до формування інформаційних ресурсів 
для управління основними засобами внесли такі науковці, як: С.М. Винник, 
Т.М. Власюк, О.В. Бондар, І.М. Гноєва, О.Г. Макарчук, К.В. Новосядлова, 
В.В. Погорєлова, Н.В. Потриваєва, К.О. Утенкова, О.М. Чебанюк, Я.Г. Чернишенко, 
І.І. Юзюк та інші вчені. Дослідження науковців дозволили визначити коло проблем, 
що знижують ефективність інформаційного забезпечення для управління 
основними засобами. Однак, слід відмітити, що окремі питання формування 
інформаційних ресурсів в системі обліку для управління основними засобами 
залишаються відкритими. 

Метою статті є теоретичне дослідження формування інформаційних 
ресурсів в обліку і звітності для забезпечення управління основними засобами 
підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Обліково-аналітична інформація є 
важливим ресурсом управління в системі економічної ефективності. Формування на 

підприємствах системи бухгалтерського обліку є об’єктивною необхідністю, 
оскільки в будь-якого суб’єкта господарювання виникає потреба у накопиченні 
інформації, як із зовнішніх, так і із внутрішніх джерел, з метою більш ефективного 

планування, контролю, аналізу та прийняття управлінських рішень.  
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Г.С. Майдуда вважає, що система обліку як частина загальної інформаційної 
системи суб’єкта господарювання має максимально задовольняти потреби 
управлінців. Адже лише за рахунок релевантної інформації можна уникнути 
невизначеності, що збільшує ризик прийняття неправильних управлінських рішень 
у процесі господарської діяльності підприємства [1, c. 247].  

Н.О. Шевченко зазначає, що відсутність достовірної облікової інформації 
може призвести до формування даних, що в спотвореному вигляді відображають 
фінансово-майновий стан підприємства. Саме облікова інформація дозволить 
сформулювати загальну концепцію ефективності управління основними засобами у 
підприємствах [2, с. 155]. 

Ефективність управління процесами формування, використання та 
відтворення основних засобів тісно пов’язане з рівнем організації обліково-

аналітичного процесу на підприємстві та якісними характеристиками вихідної 
управлінської інформації. С.І. Василішин вважає, що на сьогодні існуючий порядок 
організації обліку операцій з основними засобами не в повній мірі забезпечує 
інформацією управлінський персонал підприємств [3, с. 384]. 

Я.Г. Чернишенко вважає, що повна, достовірна, своєчасна та актуальна 
облікова інформація, яка відображається в бухгалтерських документах надає змогу: 

1)  визначати пріоритетні цілі та завдання у використанні виробничих 
потужностей; 

2)  здійснювати контроль за ефективністю використання об’єктів основних 
засобів; 

3)  приймати обґрунтовані рішення щодо управління основними засобами; 
4)  здійснювати розподіл функцій між підрозділами підприємства для 

досягнення стратегічних цілей [4, с. 135]. 
До  основних  елементів  системи  обліково-аналітичного  забезпечення  

управління основними  засобами,  як  єдиного  систематизованого  інформаційного  
ресурсу  відносять  первинні  і  зведені бухгалтерські документи, облікові регістри, 
внутрішню звітність, фінансову звітність.  

Основними первинними документами з обліку основних засобів на 
підприємстві є: акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 
засобів; акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та 
модернізованих об’єктів; акт списання основних засобів; акт на списання 
автотранспортних засобів; інвентарна картка обліку основних засобів; картка обліку 
руху основних засобів, інвентарний список основних засобів та ін. 

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, 
їх зносу передбачені рахунки: 10 «Основні засоби» та 13 «Знос необоротних 
активів». Для обліку витрат на придбання або створення основних засобів 
призначений рахунок 15 «Капітальні інвестиції». До рахунку 10 застосовують такі 
субрахунки: 100 «Інвестиційна нерухомість», 101 «Земельні ділянки», 102 
«Капітальні витрати на поліпшення земель», 103 «Будинки та споруди», 104 
«Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти, прилади та 
інвентар», 107 «Тварини», 108 «Багаторічні насадження», 109 «Інші основні 
засоби». Витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта (модернізація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх 
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економічних вигід, первісно очікуваних від його використання, будуть 
відображатися на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». 

Аналітичний облік основних засобів можна вести в інвентарних картках, у 
Книзі обліку основних засобів, інвентаризаційних описах. На кожний об'єкт 
відкривають окрему картку, вказують назву та призначення об'єкта, його 
місцезнаходження, подають коротку характеристику, дані про капітальний ремонт 
та інші показники.  

Для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, 
нарахування зносу та для відображення капітальних інвестицій призначений реєстр 
Журнал 4, який складається з двох розділів: розділ I. Облік основних засобів, інших 
необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних 
активів (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19); розділ II. Облік капітальних та 
фінансових інвестицій та інших необоротних активів (за кредитом рахунків 14, 15, 
18, 35). Завepшальним eтапом пpоцeсу докумeнтування обліку основних засобів 
підпpиємства є їх узагальнeння у звітності. Інформацію про основні засоби можна 
отримати із фінансової звітності, а саме: Звіту про фінансовий стан, Звіту про рух 
грошових коштів, приміток до фінансової звітності, а також важливе значення в 
системі інформаційного забезпечення має внутрішня управлінська звітність, яка  
покликана надавати менеджерам необхідні дані для управління, виявлення  
відхилень від цілей, планів та недоліків фінансово-господарської діяльності, а 
також формує важелі зворотного  впливу на підконтрольні об’єкти. 

Формування облікової політики в частині основних засобів має важливе 
значення в організації формування показників ефективної системи інформаційного 
забезпечення управління підприємством, а тому її елементи повинні обиратись 
чітко, якісно й обдумано. Адже вдалий та обґрунтований вибір складових облікової 
політики підвищить рівень достовірності та корисності обліково-економічної 
інформації, надасть можливість більш ефективно здійснювати підприємству його 
фінансово-господарську діяльність. 

Отже, формування ефективної системи інформаційного (обліково-

аналітичного) забезпечення управління основними засобами підприємства 
передбачає послідовне виконання таких завдань: 

 забезпечення формування раціональної облікової політики в частині 
основних засобів;  

 забезпечення повноти та своєчасності відображення в системі обліку 
операцій з формування, використання та відтворення основних засобів; 

 формування механізму систематизації та узагальнення даних 
бухгалтерського обліку для потреб управління основними засобами підприємства; 

 визначення та затвердження обсягів, форми та строків подання інформації 
про основні засоби, розробка форм аналітичних звітів та управлінської звітності; 

 визначення системи аналітичних показників для оцінки стану, 
інтенсивності та ефективності використання основних засобів підприємства; 

 прогнозування можливих змін у складі та структурі основних засобів; 
 впровадження контрольних заходів за дотриманням законів, нормативних 

актів, вимог облікової політики, рішень і вказівок керівництва і власників 

(загальних зборів), раціональною організацією документообігу, операціями обліку 
та ефективністю формування та використання основних засобів. 
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Висновки. Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення управління 

основними засобами є тією системою, яка має забезпечувати постійну та 

безперебійну роботу управлінського персоналу в частині формування та 
використання основних засобів на підприємстві. Ефективне обліково-аналітичне 
забезпечення управління сприяє формуванню своєчасних та достовірних відомостей 
про стан, рух та ефективність використання основних засобів підприємства, а отже 
впливає на підготовку дієвих управлінських рішень із забезпечення 
довгострокового функціонування та розвитку підприємства. 
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Стаття розкриває особливості аналізу основних засобів на прикладі 
комунального підприємства. Визначено питому вагу основних засобів у 
необоротних активах та їх роль у формуванні майна комунального підприємства. 
Проаналізовано показники зносу, забезпеченості ефективності використання 
основних засобів комунального підприємства. 

Ключові слова: аналіз, основні засоби, фондозабезпеченість, знос основних 
засобів, комунальне підприємство 

 
 

Постановка проблеми. Необхідність удосконалення управління основними 
засобами комунальних підприємств обумовлена повною відсутністю або нестачею 
власних коштів для капітальних інвестицій, застарілими основними засобами, на 
витрати утримання яких перевищують наявні прибутки від їх використання, та, 
звичайно, недосконалою законодавчою базою, що в тій чи іншій мірі регламентує 
діяльність підприємств. Формування та використання ефективних методів та 
інструментарію управління основними засобами з метою їх ефективного 
відтворення в умовах високо ризикової господарської діяльності комунальних 

підприємств обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Останнім часом, проблеми 

аналізу основних засобів для потреб управління підприємства розглядалися 
багатьма провідними вітчизняними вченими-науковцями, серед яких наукові праці 
О.І. Амоші, І.О. Бланка, В.В. Бондарчука, Н.Ю. Брюховецької, В.В. Гаркавого, 
І.М. Гноєвої, В.В. Ковальова, А.С. Метрицькаої, В.В. Погорєлової, Т.В. Теплова, 
М.Г. Чумаченка, І.Б. Швець В.М. Шарманської та інших. Ними визначено проблеми 
використання аналізу основних фондів для ефективного управління та 
запропоновано напрямки їх вирішення.  Проте, незважаючи на багаторічні 
напрацювання, багато важливих питань, на нашу думку, залишається не 
вирішеними і потребують подальшого дослідження. 

Метою статті є провести аналіз наявності основних засобів комунального 
підприємства та ефективності їх використання та на основні отриманих результатів 
запропонувати шляхи вдосконалення управління основними засобами. 

Викладення основного матеріалу. Серед завдань аналізу ефективності 
використання основних засобів виділяють: визначення ефективності їх 
використання, визначення складу та динаміки зміни їх вартості; встановлення 
відповідності величини основних засобів виробничим потребам, визначення 
ступеня й повноти їх використання та технічного стану; проведення аналізу 
продуктивності виробничих потужностей, економічної та екологічної ефективності 
використання основних засобів, визначення впливу використання основних засобів 
на показники діяльності підприємства тощо [1, с. 262-263]. 
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Управління основними засобами являє собою низку дій та принципів щодо 
раціонального формування та ефективного використання основних засобів в 
процесі господарської діяльності підприємства. У загальному вигляді мета 
управління основними засобами передбачає забезпечення найефективнішого його 
використання з ціллю досягнення максимальної доходності [2, с. 136]. 

Мета економічного аналізу основних засобів для потреб управління полягає 
у визначенні ступеня забезпечення підприємства основними засобами за умови 
найінтенсивнішого їх використання та пошуку резервів підвищення віддачі 
основних засобів [3, с. 511]. 

Об’єктом аналізу основних засобів обрано Комунальне ремонтно-

експлуатаційне підприємство Пулинської районної ради (далі КРЕП ПРР) 
Класифікаційні ознаки КРЕП ПРР покажемо в таблиці 1. 

Таблиця 1.  
Класифікаційні ознаки КРЕП ПРР 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35718407 

Правовий статус суб'єкта Юридична особа 

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150 Комунальне підприємство 

Місцезнаходження за КОАТУУ 1825455100 Житомирська область 
с.м.т. Пулини, вул. Шевченка, буд. 104 

Види діяльності за КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном 
за винагороду або на основі контракту 

 

Майно КРЕП ПРР становлять виробничі і невиробничі основні засоби, 

оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі 
підприємства. В таблиці 2 дослідимо структуру майна підприємства. 

Таблиця 2.  
Структура майна  КРЕП ПРР (станом на 31.12) 

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

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

І. Необоротні активи 

Основні засоби:  

залишкова 
вартість 

3397,7 96,6 3354,1 96,3 3354,1 95,4 -43,6 98,7 

первісна вартість 5019,2 142,7 5070,8 145,7 5157,5 146,6 138,3 102,8 

знос 1621,5 46,1 1716,7 49,3 1803,4 51,3 181,9 111,2 

Усього за 
розділом І 3397,7 96,6 3354,1 96,3 3354,1 95,4 -43,6 98,7 

ІІ. Оборотні активи 

Запаси 61,4 1,7 68,9 2,0 112 3,2 50,6 182,4 

Гроші та їх 
еквіваленти 

59,3 1,7 58,2 1,7 50,8 1,4 -8,5 85,7 

Усього за 
розділом ІІ 120,7 3,4 127,1 3,7 162,8 4,6 42,1 134,9 

Усього майна 3518,4 100,0 3481,2 100,0 3516,9 100,0 -1,5 100,0 

Джерело: розраховано на основі даних КРЕП ПРР 
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З даних таблиці 2 можна зробити висновок, що на кінець 2017 року вартість 
майна в розпорядженні підприємства становила 3516,9 тис.грн., тобто за звітний 
період вартість майно підприємства зменшилась на 1,5 тис.грн. за рахунок зміни 
основних і оборотних коштів. На кінець 2017 року у загальній вартості майна, 
підприємства 3354,1 тис.грн чи 95,4% від всіх активів становлять основні засоби, 
залишкова вартість яких зменшилася у досліджуваному періоді на 43,6 тис.грн. (на 
1,3 %), а в загальній вартості активів їх питома вага зменшилась на 1,2%. Як бачимо 
основні засоби є основною частиною майна. В наступній таблиці 3 проаналізуємо 
показники забезпеченості та ефективності їх використання в КРЕП ПРР.  

Таблиця 3.  
Забезпеченість основними засобами КРЕП ПРР та ефективність їх 

використання 

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

Середньорічна вартість 
основних засобів , тис.грн: 3397,7 3375,9 3354,1 -43,6 98,7 

Фондоозброєність, тис, 
грн./чол. 283,14 259,68 279,51 -3,63 98,7 

Коефіцієнт зносу основних 
засобів 

32,3 33,9 35,0 2,7 108,2 

Фондовіддача (за виручкою), 
грн 

0,142 0,163 0,274 0,132 193,5 

Отримано прибутку (збитку) 
в розрахунку на 1 грн серед-

ньорічної вартості основних 
засобів 

-0,002 -0,003 -0,006 -0,004 
> в 2,9 
рази 

Джерело: розраховано на основі даних КРЕП ПРР 
 

Дані таблиці 3 показують, що за період дослідження зменшилася 
фондоозброєність у КРЕП ПРР на 3,63 тис.грн. чи на 1,3%. Знос основних засобів 
збільшився на 2,7% і в 2017 році рівний 35%. У КРЕП ПРР зросла фондовіддача (за 
виручкою) в 2017 році порівняно до 2015 року на 0,132 грн чи на 93,5%, це 
пов’язано із зростанням виручки від наданих послуг. Ефективність використання 
основних засобів зменшилася: на 1 грн середньорічної вартості основних засобів 
отримано збитку більше на 0,004 грн чи в 2,9 рази. 

Проведений аналіз, дає підставу стверджувати, що використання основних 
засобів КРЕП ПРР є неефективним. 

Для підвищення ефективності управління основними засобами КРЕП ПРР 

пропонуємо наступні дії: 
1. Встановлення оптимального співвідношення між виробничими і 

невиробничими основними засобами з урахуванням специфіки діяльності 
комунального підприємства; 

2. Удосконалення структури основних засобів комунального призначення;  
3. Здійснення своєчасного та сучасного технічного переозброєння 

виробництва та запровадження більш продуктивної та економічної техніки і машин 

для комунальної діяльності;  
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4. Максимально можливе скорочення простоїв невиробничих основних 
засобів шляхом передачі їх короткострокову або довгострокову оренду;  

5. Підвищення рівня орендної плати уже переданих в оренду основних 
засобів; 

6. Зниження частки недіючого устаткування, а також виведення з 
експлуатації зайвого й неефективно використовуваного устаткування; 

7. Проведення ремонтно-обслуговуючих робіт лише на основі об'єктивної 
оцінки фактичного технічного стану будівель та машин та їх вузлів, здійсненої в 
процесі їх періодичного діагностування. 

Усі ці заходи допоможуть перетворити КРЕП ПРР із збиткового у 
прибуткове комунальне підприємство. 

Висновки. Дані про наявність, знос основних засобів служать основним 
джерелом інформації для оцінки економічного потенціалу комунального 
підприємства. Проведений аналіз, дає підставу стверджувати, що використання 
основних засобів КРЕП ПРР є неефективним. В 2017 році порівняно до 2015 року 
на 1 грн середньорічної вартості основних засобів отримано збитку більше на 0,004 
грн чи в 2,9 рази. Для зростання ефективності використання основних засобі КРЕП 
ПРР в першу чергу потрібно здати пусті приміщення в оренду і збільшити орендну 
плату за вже надані в оренду приміщення. 
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(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
У статті досліджено завдання обліку основних засобів та їх амортизації  в 

бюджетних установах. Розглянуто синтетичний облік амортизації бюджетних 
установах. Визначено напрямки удосконалення обліку основних засобів та їх 
амортизації в бюджетних установах. 

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

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що питання раціональної 
організації обліку основних засобів та їх амортизації є досить актуальним. 
Вирішення цього питання дасть можливість підвищити ефективність вирішення 
задач управління процесами збереження, руху, ефективного використання та 
порядку нарахування амортизації основних засобів. Основні засоби є одним із 
трудомістких об'єктів бухгалтерського обліку бюджетної установи, що обумовлено, 
насамперед, складністю їхньої структури та різноманіттям облікових операцій. У 
бухгалтерському обліку основних засобів ставляться завдання, пов’язані з їх 
визнанням, оцінкою, порядком нарахування амортизації, які є актуальними в наш 
час. 

Метою написання статті є визначення напрямків вдосконалення обліку 
основних засобів та їх амортизації в бюджетній установі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання удосконалення 
бухгалтерського обліку основних засобів та їх амортизації  в бюджетних установах 
в сучасних умовах є предметом вивчення багатьох вітчизняних вчених, серед яких  
П.Й. Атамас., Ф.Ф. Бутинець, Р.Т. Джога, В.І. Жук, Т.І. Єфіменко, В.О. Кравченко,  
С.В. Ловінська, Х.М. Петрук, С.В. Свірко, І.Т. Ткаченко, О.О. Чечуліна та ін. 
Існуючі нерозкриті аспекти щодо особливостей нарахування зносу і амортизації у 
бюджетних установах роблять дане питання актуальним для проведення подальших 
досліджень. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Вдосконалення 
амортизаційної політики бюджетної установи не проводять окремо від 
удосконалення обліку основних засобів. Водночас, напрями та етапи ведення обліку 
та аналізу є взаємопов’язаними в бюджетній установі, тому установа самостійно, у 
залежності від наявних груп основних засобів, методів амортизації, обсягу 
інформації та наявності відповідних працівників обирає необхідні йому питання, 
так як проведений аналіз повинен розкривати реальний стан справ на підприємстві. 

Правильна постановка обліку основних засобів та нарахування амортизації 
повинна забезпечити: чітке документальне оформлення та своєчасне відображення 
в облікових регістрах надходження, переміщення, ліквідації, вибуття та порядок 
нарахування амортизації  основних засобів; контроль за збереженням кожного 
об’єкта основних засобів і ефективним використанням машин, устаткування, 



57 

 

транспортних засобів і виробничих площ; правильне обчислення і своєчасне 
відображення в обліку амортизаційних відрахувань та сум зносу основних засобів; 
правильне відображення витрат на ремонт основних засобів [1]. 

Для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного 
періоду амортизацію, визнані втрати від зменшення корисності (відновлення 
корисності) та суму зносу (накопичену амортизацію) основних засобів, призначено 
рахунок 1411 «Знос основних засобів» [3]. За кредитом його відображають 
нарахування амортизації, коригування суми зносу (накопиченої амортизації) при 
дооцінці та визнання втрат від зменшення корисності об’єктів, а за дебетом - 

зменшення суми зносу (накопиченої амортизації) в результаті їх списання, її 
коригування при уцінці, відображення економічних вигод від відновлення 
корисності. 

Суму нарахованої амортизації бюджетні установи відносять на збільшення 
зносу основних засобів та витрат на субрахунках 8014, 8114 «Амортизація». За 
дебетом цих субрахунків здійснюють нарахування амортизації, а за кредитом - її 
списання на субрахунок 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного 
періоду» при закритті рахунків витрат (табл. 1).  

Таблиця 1  
Відображення нарахування амортизації основних засобів на рахунках 

бухгалтерського обліку бюджетної установи 

№ Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 

1 
Нарахована амортизація 
основних засобів 

8014, 8114 «Амортизація» 
1411 (1421) «Знос 
основних засобів 

2 

Списана на фінансовий 
результат сума нарахованої 
амортизації 

5511 «Фінансові 
результати виконання 
кошторису звітного 

періоду» 

8014, 8114 

«Амортизація» 

 

Як відомо, і з 2015 року бюджетні установи самостійно обирають і фіксують  
в Положенні про облікову політику принципи, методи та процедури ведення 
бухгалтерського обліку. Також, необхідно відмітити, що не всі рахунки Плану 
рахунків бухгалтерського обліку бюджетної установи призначені для використання. 

Тому бюджетній установі необхідно сформувати робочий план рахунків і 
затвердити його власним наказом «Про облікову політику». У ньому повинні 
відбиватися лише ті синтетичні рахунки об'єкта обліку, що притаманні конкретній 
бюджетній установі.  

Облікова політика може змінюватися тільки у разі, якщо: змінюються 
вимоги положення (статуту), змінюються вимоги органу, який затверджує 
національні положення бухгалтерського обліку; зміни забезпечать достовірне 
відображення подій або господарських операцій у фінансовій звітності.  

Бюджетна установа наразі сама обирає методи оцінки, обліку, процедури, які 
застосовуватиме в бухгалтерському обліку, якщо нормативні акти передбачають 
більше ніж один їх варіант. Далі вона фіксує обрані методи і процедури у власному 
розпорядчому документі – Положенні про облікову політику. Але із початку 2017 
року Міністерство фінансів як орган, який затверджує стандарти бухгалтерського 
обліку, змінило вимоги із запровадженням НП(С)БОДС 121 [2], тому у бюджетних 
установ виникла потреба внести зміни до власної облікової політики. 
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З огляду на запровадження з 2017 року чергових десяти НП(С)БОДС 121 
змінюється порядок складання фінансової звітності та встановлюються нові 
принципи ведення бухгалтерського обліку, підходи до визнання і вимірювання 
господарських операцій та подій, пов’язаних з організацією обліку та порядком 
нарахування амортизації.. 

Водночас, необхідно відмітити, що посилення контролю з боку держави за 
раціональним та ефективним використанням основних останніми роками набуває 
першочергового значення. Основне завдання контролю операцій з основними 
засобами бюджетної установи є контроль за їх наявністю, правильністю їх оцінки, 
відповідним використанням та збереженням, формуванням раціональної 
амортизаційної політики.  

Основною проблемою в обліку необоротних активів бюджетних установ є 
нарахування зносу за нормами, встановленими на сьогодні, що призводить до того, 
що повне нарахування зносу виникає раніше, ніж необоротні активи вислужують 
встановлені строки їх експлуатації. У результаті цього в бухгалтерському обліку та 
формах фінансової звітності необоротні активи відображаються за нульовою 
вартістю, що не відповідає фактичній вартості майна бюджетних установ.  

Другорядною є проблема оцінки необоротних активів, оскільки від цього 
залежить вірогідність визначення фінансових результатів організації і відображення 
їх у звітності. Вважається, що порушення із заниження вартості активів – це 
результат недотримання об’єктами контролю вимог закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", за що передбачено 
притягнення до адміністративної відповідальності окремих посадових осіб.  

Для того, щоб уникнути неправомірних дій та якомога точнішого виявлення 
помилок необхідно посилити внутрішній контроль та відповідальність посадових 
осіб за недопущення порушень в обліку необоротних активів за їх реальною 
оцінкою.  

Отже, для відстеження строків експлуатації об’єктів необоротних активів в 
бюджетних установах необхідно ввести аналітичну відомість для їх обліку, тому що 
форми первинних документів з обліку необоротних активів, які затверджені в 
установленому порядку, не містять реквізитів для відображення строків корисного 
використання (експлуатації) необоротних активів, вони мають бути встановлені у 
розпорядчому акті (наказі або розпорядженні), прийнятому бюджетною установою 
відповідно до встановленого порядку [4]. 

На нашу думку до регістрів бухгалтерського обліку слід додати Розрахунок 
амортизаційних відрахувань, тому що Відомість нарахування зносу на основні 
засоби (типова форма № ОЗ-12 (бюджет), затверджена Наказом Головного 
управління держказначейства, Держкомстату від 02.12.1997 р. № 125/70, не 
підходить для нарахування амортизації. Нова форма для розрахунку амортизації 
має містити графи для первісної (переоціненої) вартості, ліквідаційної вартості, 
вартості, що амортизується, строку корисного використання (експлуатації) 
основного засобу, річної суми зносу, квартальної суми зносу,  кількості місяців 
об’єкта використання (експлуатації) основного засобу, суми зносу за звітний 
квартал залежно від кількості місяців перебування в експлуатації. 

Висновки. В процесі проведеного дослідження визначено, що  
впровадження в дію національних стандартів, розроблення і застосування нової 
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облікової політики, перехід на новий план рахунків ведуть за собою новітній підхід 
до організації обліку основних засобів та їх амортизації. Саме тому бухгалтерській 
службі будь-якої бюджетної установи необхідно: 

- внести зміни щодо порядку обліку основних засобів та їх амортизації до 
своєї облікової політики, оформивши ці зміни наказом про внесення змін до 
Положення про облікову політику. Зміни до Положення про облікову політику 
необхідно узгодити застосування десяти НП(С)БОДС в установі з її установчими 
документами; 

- привести у відповідність з цим Положенням Порядок організації  
бухгалтерського обліку та посадові інструкції працівників. 
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ  
АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

В статті визначено суть та завдання внутрішньогосподарського 
контролю, склад інформаційною бази внутрішнього контролю. Обґрунтовано 
особливості організації внутрішнього контролю адміністративних витрат на 
підприємстві. Визначено мету, завдання та особливості аудиту адміністративних 

витрат на підприємствах лісового господарства. 
Ключові слова: адміністративні витрати, внутрішній контроль, 

внутрішній аудит, інформація, лісопродукція. 
 

Постановка проблеми. Система внутрішнього контролю є важливим 
елементом загальної структури управління підприємством. Вона дозволяє 
керівництву шляхом здійснення нагляду, перевірок і стеження за його фінансово-

господарською діяльністю переконатись, що контроль проходить у відповідності до 
розробленої стратегії розвитку, прийнятої керівництвом, та до вимог чинного 
законодавства. Для акціонерів та потенційних інвесторів внутрішній контроль 
виступає гарантією збереження та ефективного використання інвестованих коштів, 
а для кредиторів – гарантією повернення коштів. 

Основна проблема забезпечення внутрішнього контролю витрат, зокрема 
адміністративних, полягає в тому, що на підприємствах не рідко не має чіткого 
розуміння, як правильно організувати контроль, це створює ряд проблем. Основні 
причини цього наступні: відсутність працівників відповідної кваліфікації, методик, 
систем показників оцінки тощо. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у вирішення 
питань внутрішньогосподарського контролю внесли І. А. Білобжецький, 
В.В. Бурцев, Ю. А. Бабаєв, Б. І. Валуєв, М. А. Бахрушина, Е. А.Вознесенський, 
Ю. А. Данилевський, Е. А. Кочерін, Л. М. Краморовський, О. С. Макоєв, 
М.В. Мельник, В. І. Подільський, А. А. Савін, В. П. Суйц, А. Д. Шеремет, 
С. О. Шохін, Л. З. Шнейдман і ін. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів внутрішнього 
контролю адміністративних витрат на лісогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Важливе значення в системі управління 
підприємств має внутрішній контроль, саме своєчасно проведений контроль 
дозволяє виявити основні причини відхилень від нормативних показників, 
застосування його принципів та методів дозволяє обґрунтувати ефективність 
раніше прийнятих управлінських рішень щодо законності, доцільності здійснених 
операцій, пов’язаних з витратами, виявити і попередити перевитрату. У зв’язку з 
цим кожному підприємству необхідно належним чином організувати систему 
внутрішнього контролю [2]. 
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Основне завдання внутрішнього контролю полягає у контролі за системою 
бухгалтерського обліку та фінансово-господарською діяльністю суб’єкта 
господарювання і виявленні резервів ефективного і раціонального використання 
ресурсів. Внутрішньогосподарський контроль виступає засобом допомоги 
працівникам певного підприємства у максимально ефективному виконанні своїх 
обов’язків [3]. 

Предметом внутрішнього контролю операцій з формування та обліку 
адміністративних витрат на підприємствах лісового господарства є господарські 
процеси та операції, пов’язані з визначенням таких витрат, а також відносини, що 
виникають при цьому всередині підприємства та за його межами [4]. 

До складу інформаційної бази внутрішнього контролю адміністративних 
витрат підприємства можна віднести: нормативно-правові акти щодо законності 
господарської діяльності та організації обліку; нормативні акти щодо 
регламентування складу адміністративних витрат, їх обліку та списання; 
інформацію про облікову політику підприємства щодо адміністративних витрат; 
планово-нормативну інформацію про адміністративні витрати підприємства; 
внутрішню організаційно-розпорядчу документацію; матеріали попередніх 
зовнішніх і внутрішніх перевірок; первинні і зведені облікові документи та регістри 
аналітичного і синтетичного обліку адміністративних витрат; фінансову звітність 
[5]. 

Практика функціонування внутрішньогосподарського контролю свідчить, 
що особливого значення він набуває на підприємствах зі складною і розгалуженою 
структурою та наявністю територіальних відділень чи філій, які повністю чи 
частково незалежні від головного підприємства. Саме така організаційна структура 
має місце на підприємствах лісового господарства України.  

Для якісної організації системи внутрішнього контролю адміністративних 
витрат на підприємстві необхідно застосовувати метод вертикального і 
горизонтального контролю. Відповідно, горизонтальний контроль передбачає 
дослідження витрат виробництва в розрізі їх видів на рівні підприємства в цілому 
на основі розроблених планів (бюджетів) на рік з помісячною деталізацією даних. 
При цьому вертикальний контроль забезпечить аналіз, перевірку та регулювання 
витрат в розрізі їх видів на рівні центрів відповідальності. 

Одним із видів внутрішньогосподарського контролю є внутрішній аудит. 
Аудит адміністративних витрат розглядається науковцями, як правило, одночасно з 

аудитом витрат взагалі, хоча адміністративні витрати мають особливості їх 
формування та обліку, а тому потребують і певних особливостей при визначенні 
методики проведення аудиту. Однією з таких особливостей є формування складу 
адміністративних витрат, для того щоб запобігти включення до них витрат, які не є 
адміністративними, а повинні відображатися у складі виробничої собівартості, 
собівартості реалізованої продукції, витрат на збут, інших витрат. Саме тому 
головним для аудитора перед початком проведення аудиту адміністративних витрат 
є встановлення правомірності віднесення тих чи інших витрат до адміністративних 
[1]. 

Метою внутрішнього аудиту адміністративних витрат підприємств лісового 
господарства є встановлення достовірних даних первинних документів щодо 
визначення адміністративних витрат, повноти і своєчасності відображення 
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первинних даних у зведених документах та облікових регістрах, правильності 
ведення обліку витрат та його відповідності прийнятій обліковій політиці. 

В основу організації системи внутрішнього аудиту на підприємствах 
лісового господарства необхідно покласти існуючі підрозділи внутрішнього 
фінансового контролю контрольно-ревізійної служби Державного комітету лісового 
господарства, які організовані за ієрархічною ознакою на рівні державного комітету 
лісового господарства та обласних державних лісогосподарських об’єднань.  

Однак, для отримання не лише узагальненої, а й конкретнішої і точнішої 
інформації, яка б дала змогу ефективніше управляти адміністративними витратами 
та структурними підрозділами підприємства, аудитору доцільно усі виробничо-

господарські підрозділи підприємства групувати за центрами виникнення 
адміністративних витрат і центрами відповідальності за їх здійсненням [3]. 

На підприємствах лісового господарства центрами відповідальності щодо 
адміністративних витрат можуть бути такі структурні підрозділи: дирекція, 
адміністративно-господарська частина, інженер з охорони праці, агент з 
постачання, бухгалтерія. 

До основних завдань внутрішнього аудиту адміністративних витрат 
лісогосподарських підприємств можна віднести: 

- формування ефективних інформаційних потоків, що задовольняють 
потреби керівництва підприємства та його структурних підрозділів у достатній 
інформації для прийняття необхідних стратегічних та оперативних рішень з питань 
управління адміністративними витратами; 

- отримання необхідних для внутрішньогосподарських потреб 
управління і складання фінансової та управлінської звітності даних про 
адміністративні витрати за елементами витрат і за номенклатурними статтями в 
цілому по підприємству, а також у розрізі місць виникнення та центрів 
відповідальності за здійснені адміністративні витрати; 

- забезпечення адекватного розподілу адміністративних витрат між 
конкретними видами лісопродукції для потреб управлінського обліку; 

- забезпечення достовірного відображення в оперативному, 
управлінському та фінансовому обліку, а також у внутрішньогосподарській 
звітності фактичної величини адміністративних витрат як в цілому по 
підприємству, так і за місцями виникнення та центрами відповідальності; 

- формування інформації для вдосконалення процесу планування 
адміністративних витрат; 

- контроль за непродуктивними і нераціональними адміністративними 
витратами з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів їх зниження [1]. 

Висновки. В сучасних умовах господарювання необхідність внутрішнього 
аудиту адміністративних витрат є економічно обґрунтованою. Перевірені на 
практиці методи його роботи дають змогу не лише удосконалити систему 
управління адміністративними витратами, а й вживати необхідні заходи для 
наведення порядку в документообігу в цілому та значно покращити фінансову 
дисципліну. 
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ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

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

У статті висвітлено первинний облік основних засобів 
сільськогосподарських підприємств. Розглянуто застосування і складання 
первинного документу «Акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 
основних засобів». Запропоновано удосконалення первинного обліку основних 
засобів» для досліджуваного підприємства.. 

Ключові слова: первинний облік, основні засоби, сільськогосподарські 
підприємства. 
 

Постановка проблеми. Основні засоби використовуються в діяльності 
практично всіх підприємств і є особливою частиною майна підприємства, яка 
використовується як засоби праці при виробництві продукції (робіт, послуг) або для 
управлінських потреб підприємства протягом тривалого часу. Інформація 
бухгалтерського обліку про основні засоби слугує для забезпечення користувачів 
інформацією про їх наявність, стан, рух, використання, ремонт та відтворення цього 
активу. Обліковий процес неможливо уявити без складання документів як 
безпосередньо під час здійснення господарських операцій та процесів, так і по їх 
завершенню, в тому числі документів аналітичного та синтетичного обліку, 
звітності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми документального 
забезпечення обліку основних засобів розглянуті в працях Л.М. Васільєвої, 
Б.С. Гузара, О.О. Жарікової, В.М. Жука, В.О. Коритного В.Б. Моссаковського,  І.М. 
Павлюка, О.І. Степаненко, Л.К. Сука, С.М. Хомового, Р.Л. Цебня, Н.О. Шевченко 

та інших.  
Згаданими вченими надано пропозиції з вдосконалення діючих форм 

первинного обліку, запропоновано впровадження нових форм, їх документообігу як 
в цілому, так і в розрізі окремих видів економічної. Проте, недостатньо уваги 
приділяється питанням спрощення документування з  врахуванням специфіки 
підприємств. 

Метою статті є дослідити основні аспекти первинного обліку основних 
засобів в сільськогосподарських підприємствах з метою його удосконалення в 
досліджуваному підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Формування повної та достовірної 
інформації про діяльність підприємства і його майновий стан, необхідний для 
внутрішніх і зовнішніх користувачів, – це одне з головних завдань бухгалтерського 
обліку. Для вирішення цього завдання необхідно мати чітке уявлення про стан та 

вартість активів підприємства. Найбільшу питому вагу у структурі активів 
підприємств, як правило, займають основні засоби, тому їх вартість найбільшою 
мірою впливає на показники діяльності підприємства [1, с. 159]. 
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Основні засоби є важливим елементом, що забезпечує функціонування 
діяльності будь-якого підприємства. Зазвичай у більшості підприємств основні 
засоби займають більшу частину активів. Їх стан і вартість цікавлять як 
керівництво, так й інвесторів, засновників, так як достовірна оцінка об’єктів 
основних засобів дає змогу робити висновки про фінансовий стан та приймати 
обґрунтовані управлінські рішення [2, с. 779]. 

В процесі господарської діяльності відбувається значна кількість операцій з 
основними засобами, більшість з яких призводить до змін в структурі балансу. 
Кожна операція з основними засобами потребує документального підтвердження, 
що забезпечує її юридичну доказовість. Для цього призначений первинний 
документ, який містить всю суттєву інформацію про ту чи іншу господарську 
операцію  [3, с. 54]. 

Первинні документи повинні містити всю інформацію, необхідну для обліку 
основних засобів, а саме, дані про їх надходження і вибуття, місцезнаходження, 
стан збереження, амортизацію, переоцінку, зменшення (відновлення) корисності. 
При цьому якісні характеристики інформації, що міститься в первинних 
документах, повинні задовольняти вимогам та потребам усіх користувачів: як 
внутрішніх (управлінський персонал підприємства), так і зовнішніх (власники, 
аудитори та інші користувачі) [4, с. 74]. 

У бухгалтерському обліку інформація про основні засоби має містити дані 
про надходження і вибуття основних засобів, стан їх збереження і використання, 
правильне і своєчасне нарахування зносу (амортизації), результати реалізації, 
ліквідації основних засобів, обсяги витрат на ремонтні роботи і поліпшення 
основних засобів. 

Облік основних засобів є важливою ланкою в сфері бухгалтерського обліку 
та звітності. Його вдосконалення значною мірою може призвести до позитивних 
змін в діяльності СТОВ «Мирославель-Агро».  

Рух основних засобів, пов'язаний із здійсненням господарських операцій з 
надходження, внутрішнього переміщення та вибуття основних засобів СТОВ 
«Мирославель-Агро» оформлюється за допомогою спеціалізованих форм 
первинних документів з обліку основних засобів та інших необоротних активів 
сільськогосподарських підприємств. Ці документи подібні до типових форм, але 
враховують специфіку обліку у сільському господарстві. СТОВ «Мирославель-

Агро» використовують також типові форми. 
Для опеpативного та кpащого відобpаження змін в обліку наявності 

основних засобів на кожен пеpвинний документ в слід викоpистовувати гpафік 
документообоpоту. СТОВ «Мирославель-Агро» ваpто звеpнути увагу на заповнення 
деяких пеpвинних документів, бухгалтеp який здійснює облік основних засобів 
повинен слідкувати за заповненням всіх обов'язкових pеквізитів пеpвинних та 
зведених документах та наявністю всіх підписів осіб, які складають документи. Для 
більш детального обліку основних засобів в слід пеpеpобити pобочий план 
pахунків, зpобити його стосовно основних засобів більш деталізованим.  

Існуючий пакет первинних документів, які застосовують при 
документальному оформленні операцій з основними засобами, досить місткий, або 
малоінформативний, також деякі операції не знайшли належного документального 
підтвердження, а форми деяких первинних документів уже й немає необхідності в 
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їх застосуванні.Необхідно вдосконалити існуючі форми первинних документів 
доповнення нових показників та шляхом заміни застарілих й непотрібних 
показників новими, а також форми розрахунку для визначення первісної вартості 
основних засобів. 

Було запропоновано удосконалення Акту приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів (форма N ОЗСГ-1). Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів застосовується для: 

 - оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів та 
обліку вводу їх в експлуатацію; 

 - переміщення із одного структурного підрозділу в інший; 
 - передачі основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію за винятком 

тих випадків, коли введення об'єктів вдію повинно оформлятися в особливому 
порядку у відповідності до існуючого законодавства; 

 - виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству 
(організації) за плату, без оплати та по договорах оренди. 

 При оформленні приймання основних засобів Акт складається в одному 
примірнику на кожний окремий об'єкт приймальною комісією,призначеною 
розпорядженням (наказом) керівника сільськогосподарського підприємства. Акт, 
яким оформляється приймання декількох об'єктів основних засобів, допускається 
лише при обліку господарського інвентарю, інструмента, обладнання і т.п., якщо ці 
об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному 
місяці. 

До складеного Акта, прикладають технічну документацією, що відноситься 
до даного об'єкта (об'єктів) та передають до бухгалтерії сільськогосподарського 
підприємства. Акт підписується головним бухгалтером та затверджується 
керівником підприємства (організації).  При оформленні внутрішнього переміщення 
основних засобів Акт виписується у двох примірниках працівником структурного 
підрозділу - здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та 
здавальника передається до бухгалтерії, а другий – структурному підрозділу - 

здавальнику.  При безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству Акт 
складається у двох примірниках (для підприємства, що здає та приймає основні 
засоби).  При передачі основних засобів іншому підприємству за плату Акт 
складається у трьох примірниках: перші два у підприємства, що здає (де перший 
примірник додається до звіту, а другий – до повідомлення на передачу та для 
акцепту), третій примірник передається особі, що приймає основні засоби.  В Акті 
приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів зазначають 
коротку характеристику об'єкта, його первісну (переоцінену) вартість та суму 
амортизації з моменту введення об'єкта в експлуатацію. 

Для удосконалення пеpвинного обліку в СТОВ «Мирославель-Агро» 
пpопонуємо є офоpмлення у якості додатку до акту пpиймання-пеpедачі об’єкта 
основних засобів окpемого пеpвинного бухгалтеpського документа, що буде 
містити pозpахунок фоpмування пеpвісної ваpтості об’єкта. Це необхідно саме 
тому, що усі витpати, пов’язані з надходженням об’єкта основних засобів 
підтвеpджуються окpемими бухгалтеpськими документами, пpоте остаточна сума 
пеpвісної ваpтості, яка відобpажена в акті пpиймання-пеpедачі об’єкта й інвентаpній 
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каpтці і складається з цих витpат, фактично не підтвеpджена пеpвинним 
документом.  

Висновки.  
Первинні документи єписьмовим свідоцтвом, що фіксують та підтверджують 

господарські операції СТОВ «Мирославель-Агро». Вони складаються у момент 
проведення кожної господарської операції, а якщо це неможливо, то безпосередньо 
після її завершення.  

Для удосконалення пеpвинного обліку в СТОВ «Мирославель-Агро» 
пpопонуємо є офоpмлення у якості додатку до акту пpиймання-пеpедачі об’єкта 
основних засобів окpемого пеpвинного бухгалтеpського документа, що буде 
містити pозpахунок фоpмування пеpвісної ваpтості об’єкта.  

Своєчасне і чітке виконання завдань, які стоять перед бухгалтерським 
обліком основних засобів СТОВ «Мирославель-Агро» сприятимуть позитивному 
впливу системи бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю на 
ефективність використання всієї сукупності засобів виробництва підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ І ОБЛІК РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 

 

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

Розглянуто порядок формування рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів та відображення її в податковій звітності. Досліджено підходи до 
розрахунку рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Висвітлено 
порядок обліку рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

Ключові слова: рентна плата, лісові ресурси, облік, об’єкт оподаткування, 
податкова звітність 

 

Постановка проблеми. Одним з видів збору за спеціальне використання 
природних ресурсів є рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.. 

Збори (рентна плата) за спеціальне використання природних ресурсів є 
основним інструментом фіскального регулювання природокористування, який 
спрямований на забезпечення перерозподілу ренти в інтересах власника природних 
ресурсів, як правило, українського народу, у зв'язку з господарським освоєнням 
природноресурсного потенціалу.  

Формування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 
потребує ведення відповідного обліку нарахування і розрахунків з бюджетом та 
відображення її в складі витрат підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти організації 
обліку, аналізу, контролю, аудиту діяльності підприємств лісогосподарської галузі 
представлено в працях: Т.І. Вовчук, В.В. Євдокимова, В.М. Жука, І.В. Замули, 
В.О. Озеран, А.М. Лисичко. 

Метою дослідження є розкриття методики формування і обліку рентної 
плати за спеціальне використання лісових ресурсів. 

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

Існує два види оплати: 



69 

 

- платежі за право користування лісовими ресурсами; 
- платежі за відшкодування витрат на охорону і відтворення лісових 

ресурсів. 
Однією з форм плати за ресурси лісу можуть бути фіксовані відрахування 

від вартості продукції лісозаготівель. Поряд з спеціальними видами пропонуються 
також платежі, які пов’язані з використанням лісових ресурсів, але не є постійними. 
Це штрафні санкції і компенсаційні платежі за нераціональне лісокористування і 
нанесення шкоди лісам. 

За користування лісами в соціально-екологічних цілях базовий розмір 
ставки плати, в зв’язку з відсутністю методів економічної оцінки різних функцій 
лісу, корегується відповідними коефіцієнтами. Наближеним вираженням плати за 
вказані види лісокористування є замикаючі оцінки, котрі відображають витрати на 
охорону, відновлення і використання лісових насаджень, а джерелом покриття 
плати є додатковий продукт (прибуток), який утворюється в результаті 
використання лісу, як засобу або предмету праці. 

Плата за користування лісами в ринкових умовах господарювання 
визначається лісовласниками на договірних началах з лісокористувачем. При оренді 
лісів з лісокористувача справляється орендна плата. При цьому її величина може 
бути в межах таксової вартості лісових ресурсів (враховується віддаль перевезення 
деревини, її порода /хвойна, м’яколистяна, твердолистяна/, якість /ділова деревина, 
дрова/, крупність /велика, середня, дрібна/, поширеність по території країни /І – ІV 
пояси/)з урахуванням ренти, витрат на управління лісами і певної частини прибутку 
орендаря. 

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 (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за 
лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з 
реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку 
деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки); 

- з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з 
будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо; 

 другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної 
зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених 
нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства); 

 побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля 
дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової 
підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених 
нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства); 

 використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, 
рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення 
науково-дослідних робіт. 

Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 
визначаються Податковим кодексом України. 
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Ставки рентної плати застосовуються при заготівлі деревини в порядку 
рубок головного користування та під час проведення заходів щодо поліпшення 
якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у 
деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні 
рубки, вибіркові лісовідновні рубки та пов’язані з реконструкцією, ландшафтні і 
рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та 

суцільні лісовідновні рубки), заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих 
лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів тощо. 

Ставки рентної плати за заготівлю деревини застосовуються з урахуванням 
розподілу лісів за поясами і розрядами. 

На деревину, заготовлену під час вибіркових рубок головного користування 
ставки рентної плати знижуються на 20 відсотків, а заходів щодо поліпшення 
якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у 
деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні 
рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні 
рубки і рубки переформування) - на 50 відсотків. Знижки у відсотках обчислюються 
за кожною ставкою рентної плати окремо. 

За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових 
користувань та використання корисних властивостей лісів ставки рентної плати 
встановлюються обласними та Київською міською радою.  

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. 
Сума рентної плати, зазначена в лісорубному та в лісовому квитках, підлягає 

перерахунку суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі 
коли: 

- загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з 
обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше 
ніж на 10 відсотків; 

- фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений у 
лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення. 

Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць 
використання лісових ресурсів. 

Суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, перерахунок 
рентної плати за заготівлю деревини і заготівлю другорядних лісових матеріалів, 
побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів 
здійснюється також у разі: 

а) виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені під час 
проведення матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних лісових матеріалів, 
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побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, 
відпущених за лісорубними квитками або лісовими квитками, неправильного 
застосування сортиментних таблиць, поясів, розрядів та ставок рентної плати, а 
також виправлення арифметичних помилок, допущених під час підрахунків; 

б) анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв’язку з вилученням 
земель для інших потреб. В інших випадках анулювання або видачі дубліката 
лісорубного квитка та/або лісового квитка перерахунок рентної плати не 

здійснюється і вся нарахована за такими квитками сума рентної плати повністю 
сплачується до відповідних бюджетів; 

в) надання лісокористувачеві відстрочки; 
г) додаткового продовження строку вивезення, але не більш як на три місяці. 

При цьому лісокористувачем сума рентної плати за обсяг невивезеної вчасно 
деревини збільшується на 5 відсотків за кожний місяць відстрочки. 

Рентні платежі за спеціальне використання лісових ресурсів відображаються 
в Податковій декларації з рентної плати та  розрахунках: Розрахунок з рентної 
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої 
в порядку рубок головного користування та Розрахунок з рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування). 

В бухгалтерському обліку лісогосподарських підприємств платежі з рентної 
плати формують собівартість заготовленої продукції лісу за дебетом рахунку 23 
«Виробництво» і кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» 
субрахунок 641 «Розрахунки за податками», окремий аналітичний рахунок, 
наприклад, 6414 «Розрахунки з рентної плати з рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування» та можливі інші аналітичні рахунки. 

Висновки. Проте сучасна система рентних платежів в Україні не стимулює 
раціональне використання природних ресурсів, не забезпечує відображення 
реальних втрат суспільства і не створює достатньої фінансової бази місцевих 
бюджетів. 
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ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
У статті розглянуто теоретичні основи визначення сутності переоцінки 

основних засобів підприємства. Досліджені підходи до правил переоцінки основних 
засобів підприємства за національними і міжнародними стандартами обліку та в 
оподаткуванні. Розглянуто методику переоцінки основних засобів підприємства 

Ключові слова: основні засоби,переоцінка, уцінка, дооцінка, справедлива 
вартість  

 

Постановка проблеми. Основні засоби складають основу матеріально-

технічної бази більшості підприємств, адже саме вони мають найбільшу питому 
вагу у структурі активів підприємства. Відповідно, управлінські рішення щодо 
наявності та руху основних засобів мають значний вплив на загальні показники 
діяльності підприємства. В цих умовах перед системою бухгалтерського обліку 
основних засобів постає ряд завдань щодо їх точної ідентифікації та достовірної 
справедливої оцінки. Швидке та ефективне вирішення цих завдань ґрунтується на 
правильній переоцінці основних засобів, без якої прийняття управлінських рішень 
не може бути достатньо ефективним. Саме тому питання правильної переоцінки 
основних засобів залишається актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам обліку основних 
засобів, присвячено багато наукових праць вітчизняних учених, серед яких роботи 
Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Кірейцева Г.Г., Кузьмінського А.М., Леня 
В.С., Нападовської Л.В., Огійчука Н.Ф., Пушкаря М.С., Сопко В.В., Ткаченко Н.М, 
Чебанової Н.В, Янчева Л.М. Проте, не зважаючи на наявні багаторічні 
напрацювання та науковий досвід щодо питань переоцінки основних засобів, ще 
досить багато питань у цій сфері залишаються не вирішеними та потребують, на 
наш погляд, подальшого вивчення, дослідження й вдосконалення. 

Метою дослідження є дослідження аспектів переоцінки вартості основних 
засобів для потреб бухгалтерського обліку та в системі оподаткування підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Спершу визначимося, що є переоцінкою і для 
чого вона потрібна. Річ у тому, що вартість основних засобів, за якою вони 
відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, повинна 
відповідати їх реальній вартості. Але буває, що така відповідність порушується. І 
тоді, щоб привести залишкову вартість об’єктів основних засобів у відповідність з 
ринковою (справедливою) вартістю, проводять їх переоцінку — дооцінку або 
уцінку. 

При проведенні переоцінки об’єкта основних засобів необхідно 
керуватися пп. 16-21 П(С)БО 7 «Основні засоби» (далі – П(С)БО 7). Саме вони є 
головним орієнтиром при розгляді питань переоцінки основних засобів у 
бухгалтерському обліку. Питання про переоцінку виникає, якщо залишкова вартість 
об’єкта основних засобів суттєво відрізняється від його справедливої вартості на 
дату балансу (п. 16 П(С)БО 7). 

https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11569
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11569
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Справедлива  вартість – сума, за якою можна продати актив або оплатити  
зобов'язання  за  звичайних  умов на певну дату. 

Поріг суттєвості при цьому підприємство визначає самостійно і фіксує в 
наказі про облікову політику. Пункт 34 Методичних рекомендацій з 
бухгалтерського обліку основних засобів  як кількісний критерій суттєвості для 
цілей переоцінки пропонує прийняти величину, що дорівнює 1 % чистого прибутку 
(збитку) підприємства або 10 % справедливої вартості активу. Про ті ж 10 % 
говорить і п.п. 2.20.1 Методичних рекомендацій щодо облікової політики 
підприємства. Проте, чи дотримуватися цих рекомендацій — на розсуд 
підприємства. Необхідно звернути увагу, що критерій суттєвості може бути 
встановлений як окремо за кожною групою основних засобів, так і один для всіх 
основних засобів, що є на підприємстві. 

Водночас проведення переоцінки — справа добровільна. Проводити чи не 
проводити її, підприємство вирішує самостійно. Тому навіть якщо «відмінність» 

переступила поріг суттєвості, підприємство, не знайшовши в її проведенні вигід, 
може відмовитися від переоцінки. 

Варто зазначити, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» переоцінка основних 
засобів є одним з випадків обов’язкового проведення експертної оцінки. Тому при 
визначенні справедливої вартості основних засобів для цілей їх переоцінки не 
обійтися без залучення спеціалістів-оцінювачів. 

Проводячи переоцінку об’єктів основних засобів необхідно врахувати низку 
таких нюансів: 

1. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на цю ж дату в обов’язковому 
порядку переоцінюють усі об’єкти групи основних засобів, до якої належить такий 
об’єкт. Причому в цьому випадку не важливо, наскільки їх залишкова вартість 
відрізняється від справедливої. 

Нагадаємо, що група основних засобів — це сукупність однотипних за 

технічними характеристиками, призначенням і умовами використання необоротних 

матеріальних активів. 
2. Переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже були 

переоцінені, обов’язково проводиться з такою регулярністю, щоб їх залишкова 
вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. 

3. Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – 

МНМА) і бібліотечні фонди, які амортизуються за методами (пп. 16 і 27 П(С)БО 7): 

— «50 % на 50 %» — коли амортизацію в розмірі 50 % вартості об’єкта 
основних засобів, що амортизується, нараховують у першому місяці експлуатації 
цього об’єкта, а решту 50 % — у місяці його списання з балансу; 

— «100 %» — коли амортизацію об’єкта в першому місяці використання 
нараховують у розмірі 100 % його вартості. 

МНМА і бібліотечні фонди, що амортизуються за прямолінійним або 
виробничим методом, переоцінюють у загальному порядку. 

Крім того, не здійснюється переоцінка інвестиційної нерухомості, що 
обліковується за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з 
урахуванням витрат від зменшення корисності і вигід від її відновлення (п. 18 
П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» (далі – П(С)БО 32)). 

https://i.factor.ua/ukr/law-178/section-716/article-12392
https://i.factor.ua/ukr/law-178/section-716/article-12392
https://i.factor.ua/ukr/law-307/section-1090/article-15650
https://i.factor.ua/ukr/law-307/section-1090/article-15650
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11569
https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11570
https://i.factor.ua/ukr/law-142/section-624/article-12012
https://i.factor.ua/ukr/law-142/section-624/article-12012
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Залежно від того, в який бік величина залишкової вартості об’єкта основних 
засобів відрізняється від його справедливої вартості, підприємство проводить або 
дооцінку, або уцінку залишкової вартості об’єкта основних засобів. Так, якщо 
справедлива вартість збільшується, то проводиться дооцінка основних засобів, а 
якщо зменшується — то уцінка. Причому дооцінки й уцінки можуть чергуватися: 
один об’єкт може бути спочатку дооцінений, а через деякий час — уцінений, і 
навпаки. 

Переоцінка основних засобів включає такі операції: 
— дооцінку (уцінку) первісної вартості об’єкта основних засобів; 
— дооцінку (уцінку) зносу. 

Розглянемо, як розрахувати переоцінену первісну вартість і переоцінену 
суму зносу. Для цього скористаємося підказками з п. 17 П(С)БО 7. 

Так, указані суми визначають множенням, відповідно, первісної вартості і 
зносу основних засобів на індекс переоцінки. У свою чергу, індекс переоцінки 

розраховують шляхом ділення справедливої вартості об’єкта основних засобів, який 
переоцінюється, на його залишкову вартість. Формулу розрахунку цього показника 
можна представити таким чином: 

Іп = Вс : Вз, 

де Іп — індекс переоцінки; Вс — справедлива вартість об’єкта основних 
засобів, грн.; Вз — залишкова вартість об’єкта основних засобів, грн. 

Якщо  залишкова  вартість  об'єкта  основних засобів дорівнює нулю, то 
його переоцінена залишкова  вартість визначається додаванням  справедливої  
вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої)  вартості  без зміни суми 
зносу об'єкта. При цьому для  таких об'єктів, що продовжують використовуватися, 
обов'язково визначається  ліквідаційна  вартість. 

У результаті переоцінки об’єкт основних засобів значитиметься в обліку 
підприємства за новою залишковою вартістю. Це, у свою чергу, означає, що 
нарахування амортизації надалі відбуватиметься вже виходячи з нової 
(переоціненої) вартості об’єкта. 

Міжнародні стандарти передбачають дві моделі оцінки основних засобів 
після їх визнання: модель собівартості; модель переоцінки. 

Перша передбачає, що після визнання основних засобів активом його слід 
обліковувати за собівартістю за мінусом будь-якої накопиченої амортизації та будь-

яких накопичених збитків від зменшення корисності (п. 30 МСБО 16 "Основні 
засоби" (далі – МСБО 16)). 

Своєю чергою, модель переоцінки передбачає, що об'єкт основних засобів , 
справедливу вартість якого можна достовірно оцінити, обліковується за 
переоціненою сумою. Під переоціненою вартістю МСБО 16 розуміє справедливу 
вартість основних засобів на дату переоцінки за мінусом будь-якої подальшої 
накопиченої амортизації та подальших накопичених збитків від зменшення 
корисності. 

Вибір моделі оцінки основних засобів підприємство закріплює в наказі про 
облікову політику (п. 29 МСБО 16). Обрану модель оцінки потрібно застосовувати 
до всього класу основних засобів. 

МСБО 16 зазначає: переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю, 
так, щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із 

https://i.factor.ua/ukr/law-100/section-556/article-11569
https://vobu.ua/ukr/documents/item/msbo-16-osnovni-zasoby
https://vobu.ua/ukr/documents/item/msbo-16-osnovni-zasoby
https://vobu.ua/ukr/documents/item/msbo-16-osnovni-zasoby
https://vobu.ua/ukr/documents/item/msbo-16-osnovni-zasoby
https://vobu.ua/ukr/documents/item/msbo-16-osnovni-zasoby


75 

 

застосуванням справедливої вартості на кінець звітного періоду. Якщо ж 
справедлива вартість переоціненого активу суттєво відрізняється від його 
балансової вартості, слід проводити переоцінку. До того ж питання суттєвості 
належить до компетенції керівництва підприємства й категорії бухгалтерських 

оцінок. 
Так, деякі об'єкти основних засобів (через часте коливання цін на ринку) 

потребують щорічної переоцінки. Для інших, із незначною зміною справедливої 
вартості, такі часті переоцінки не потрібні. У такому разі достатньо оцінювати їх 
кожні три або п'ять років (п. 34 МСБО 16). 

Модель переоцінки об'єктів ОЗ зводиться до порівняння балансової вартості 
основних засобів із його справедливою вартістю. На практиці такою "справедливою 
вартістю" зазвичай вважається ринкова вартість активу. 

При цьому МСБО 16 під справедливою вартістю розуміє ціну, яка була б 
отримана від продажу активу. Або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній 
операції на дату оцінки, відсилаючи до профільного МСФЗ 13 "Оцінка справедливої 
вартості". 

Облік переоцінки основних засобів ведуть за кожним об’єктом окремо. 
Причому дані про переоцінку вартості об’єкта основних засобів (зміну первісної 
вартості і зносу) відображають у регістрах аналітичного обліку (інвентарній картці 
обліку основних засобів, книзі обліку основних засобів, відомості обліку 
необоротних активів і зносу тощо). Це необхідно для правильного відображення в 
бухгалтерському обліку подальших переоцінок (дооцінок або уцінок) об’єктів 
основних засобів. 

Відображення в бухгалтерському обліку результатів переоцінки залежить 
від того, уперше чи повторно здійснюється переоцінка об’єкта основних засобів, а 
також від результатів попередніх переоцінок. 

Висновки. Завдяки переоцінки основних засобів, вони відображаються в 
обліку за справедливою вартістю. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ  
В СИСТЕМІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ  

 

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

Статтю присвячено питанням формування інформаційних ресурсів в 
системі обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві. Визначено сутність 
інформаційного забезпечення та встановлено вимоги до нього. Розглянуто 
внутрішніх користувачів облікової інформації стосовно розрахунків з оплати праці 
на підприємстві. Охарактеризовано джерела формування інформаційних ресурсів в 
процесі обліку витрат на оплату праці. Встановлено важливість документування 
господарських операцій з нарахування оплати праці, розробки системи 
синтетичного і аналітичного обліку. Окреслено інформаційні ресурси звітності в 
сфері оплати праці підприємства. 

Ключові слова: оплата праці, інформаційні ресурси, первинний облік, 
аналітичний облік, фінансова звітність.  

 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці є 
однією з складних і найважливіших ділянок обліку, так як безпосередньо зачіпає 
економічні інтереси усіх без винятку працівників будь-якого підприємства 
незалежно від форми власності. Облік праці на підприємстві повинен забезпечувати 
розрахунок заробітної плати кожного робітника точно і відповідно до кількості і 
якості витраченої праці, раціонально обирати форми і системи оплати праці, 
здійснювати контроль за використанням часу і виконанням норм виробітки 
працівниками, дисципліною праці, своєчасним виявленням резервів подальшого 
росту продуктивності праці. Все це можливо за наявності повної і точної інформації 
про оплату праці на підприємствах, яку дає система бухгалтерського обліку 
підприємства.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Облік розрахунків із заробітної 
плати останнім часом є пріоритетною сферою наукових досліджень значної 
кількості провідних вчених. Дослідження питань формування інформаційних 
ресурсів в процесі обліку витрат на оплату праці присвячені праці такі науковці, як: 
Григоревська О.О., Карпенко Є.А., Линник О.І., Мардус Н.Ю., Мельянкова Л.В., 
Михайленко Ю.О., Семенова С.М., Филипенко А. В., Шепель І. В., Штик Ю.В., 
Юрчук Н. П. та інші. Незважаючи на великий інтерес науковців до проблем обліку 
витрат на оплату праці, питання формування інформаційних ресурсів є відкритим. 

Метою статті є визначити основні напрями формування інформаційних 
ресурсів в процесі обліку розрахунків з оплати праці. 

Викладення основного матеріалу. У сучасних умовах світового соціально-

економічного розвитку особливо важливим стало інформаційне забезпечення 
процесу управління, що полягає в отриманні й обробці інформації, необхідної для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  
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Інформаційне забезпечення – це достовірне і своєчасне інформаційне 
обслуговування управлінського персоналу підприємства шляхом створення системи 
збору даних, їх обробки, зберігання та перетворення на точну і актуальну 
інформацію для прийняття відповідних управлінських рішень з метою ефективного 
ведення процесу управління. 

Перед органом управління стоїть завдання одержання інформації, її обробки, 
а також генерування і передавання нової похідної інформації у вигляді керуючих 
впливів. Такі впливи здійснюються в оперативному і стратегічному аспектах і 
ґрунтуються на раніше отриманих даних, від вірогідності і повноти яких багато в 
чому залежить успішне розв'язання багатьох задач управління. Не можна не 
відзначити, що будь-які прийняті рішення вимагають оброблення великих масивів 
інформації; компетентність керівника залежить не стільки від минулого досвіду, 
скільки від володіння достатньою кількістю інформації про швидкозмінну ситуацію 
й уміння нею скористатися [1, с. 175]. 

Система інформаційного забезпечення управлінської діяльності повинна 
бути сформована за рахунок сукупності інформаційних ресурсів, які допомагають 
ефективному здійсненню управління, зокрема розробленням та реалізацією 
управлінських рішень.  

Внутрішніми користувачами облікової інформації стосовно розрахунків з 
оплати праці є: власники підприємства; керівники і працівники підприємства. 
Зовнішніми користувачами облікової інформації стосовно розрахунків з оплати 
праці є: постачальники, замовники, покупці, клієнти, інвестори, кредитні установи, 

органи фіскальної служби, органи державної служби статистики; органи державних 
і міжнародних цільових фондів, фінансові аналітики та радники та інші зацікавлені 
категорії. 

Кожне підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, 
визначає облікову політику, обирає методологію, техніку і організацію обліку з 
додержанням єдиних нормативно-правових засад з урахуванням особливостей своєї 
діяльності. При цьому якість облікової інформації значною мірою залежить від 
ступеня інтегрованості, підпорядкованості єдиній меті всіх облікових процесів і, 
насамперед, на стадіях початкового спостереження, виміру та документування. 
Коректність облікового спостереження особливо важлива в умовах 
сільськогосподарського виробництва, яке відзначається значною розосередженістю, 
одночасним виконанням робіт на значних площах, складністю оцінки багатьох 
робіт за якісними показниками. Тому облікове спостереження досить тісно 
пов'язане з вимірюванням, яке досягається за рахунок застосування спеціальних 
вимірювальних приладів та способів, що забезпечують одержання виміру кожної 
істотної ознаки конкретного об'єкту спостереження. На цій стадії облікового 
спостереження бере початок формування відповідної облікової інформації. Досить 
важливо забезпечити точність і об'єктивність окремих вимірів в межах, що 
допускається теорією та практикою прийняття управлінських рішень. Одержана 
облікова інформація може задовольнити потреби управління тільки після її 
реєстрації на папері, електронних носіях. 

Джерелами формування інформаційних ресурсів в процесі обліку витрат на 
оплату праці можуть бути: загально-організаційні документи: колективний договір; 
положення про оплату праці, про відпустки, преміювання; правила внутрішнього 



78 

 

розпорядку; посадові інструкції; штатні розписи; кадрові документи: накази по 
кадрах (на прийом, звільнення, переведення, відпустки, преміювання тощо); особові 
справи працівників (особові картки, заяви, трудові договори та інші обов’язкові 
документи); трудові договори, акти виконаних робіт; договори цивільно-правового 
характеру (підряду, надання послуг тощо); бухгалтерські документи: табелі обліку 
робочого часу; розрахункові відомості по заробітній платі; платіжні відомості по 
заробітній платі; касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); особові 
рахунки; журнали-ордери, картки-рахунки, оборотно-сальдові відомості по 
рахунках обліку заробітної плати; акти виконаних робіт за договорами цивільно-

правового характеру; інші документи. 
Першочерговою інформацією, яка використовується для підготовки 

управлінських рішень з витрат на оплату праці, є дані які містяться в первинних 
облікових документах підприємства [2, с. 116]. 

Важливу роль при формуванні інформаційних ресурсів відіграють дані 
аналітичного обліку, який є незамінним при визначенні розміру заробітної плати та 
відрахувань з неї окремо за кожним працівником та при віднесенні витрат на 
відповідні рахунки: рахунок 66 – інформація про розрахунки за заробітною платою; 

рахунок 64 – інформація про розрахунки з податку на доходи фізичних осіб; 

рахунок 65 – інформація про розрахунки за страхуванням; рахунки 23,91,92,93,94 – 

інформація про витрати з оплати праці; рахунки 23,91,92,93,94 – інформація про 

відрахування на соціальні заходи. 

Інформація з обліку та нарахування заробітної плати здійснюється на 
рахунках бухгалтерського обліку, а всі дані бухгалтерського обліку відображаються 
і зведених документах і узагальнюються у звітності. 

Від правильної організації зведеного обліку  в сфері праці та її оплати 
залежить оперативне та об'єктивне відображення руху трудових ресурсів, 
відпрацьованого часу та обсягу виконаних робіт, нарахування заробітної плати та 
посилення її стимулюючої ролі, належний контроль за трудовою дисципліною та 
продуктивністю.  

Для повного забезпечення облікових потреб у деталізації інформації за 
напрямками її майбутнього використання в практиці застосовують різноманітні 
облікові регістри. Регістри бухгалтерського обліку - це спеціальні таблиці певного 
формату та будови, які призначені для систематизації та групування інформації про 
документально оформлені господарські операції. 

Звітність з обліку оплати праці відіграє важливу роль на 
сільськогосподарському підприємстві, адже її показники входять до фінансової, 
податкової та статистичної звітності. На основі даних фінансової звітності 
приймаються важливі управлінські рішення з метою покращення роботи 
підприємства та підвищення продуктивності праці. 

Відображення інформації розрахунків за заробітною платою знаходить місце 
у наступних формах фінансової звітності: форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий 
стан)»: у третьому розділі пасиву балансу відображені поточні зобов’язання за 
розрахунками зі страхування (рядок 1625) та з оплати праці (рядок 1630); форма № 
2 «Звіт фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»: у третьому розділі 
«Елементи операційних витрат» у рядку 2505 відображені витрати на оплату праці, 
а у рядку 2510 відображені відрахування на соціальні заходи; форма № 3 «Звіт про 
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рух грошових коштів»: показано здійсненні витрати на оплату праці і соціальні 
заходи (рядки 3105, 3110, 3115); примітки до річної фінансової звітності. 

Систематичний контроль за станом та тенденціями розвитку змін 
законодавства у сфері зміни облікової документації, оподаткування доходів 
громадян виступає одним з першочергових та обов’язкових шляхів удосконалення 
формування інформаційних ресурсів з оплати праці. 

Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що регламентують 
облік оплати праці, змінюються досить часто і кардинально. Тому бухгалтеру 
необхідно знати, як здійснювати оподаткування тієї або іншої виплати в певний час. 
Також бухгалтерам необхідно постійно слідкувати за змінами у прожитковому 
мінімумі та мінімальній заробітній платі, оскільки від цих величини залежать 
розмір нарахувань та утримань із заробітної плати. 

Висновок. Наведена вище інформація свідчать про досить чітку систему 
формування інформаційних ресурсів обліку результатів праці та її оплати у 
підприємствах. Отже, бухгалтерський облік за трудомісткістю, обсягом інформації 
та її важливістю, впливом на процес управління – є однією з складних та основних 
ділянок формування інформаційних ресурсів в процесі обліку витрат на оплату 
праці. Від його правильної організації в сфері праці та її оплати залежить 
оперативне та об'єктивне відображення руху трудових ресурсів, відпрацьованого 
часу та обсягів виконаних робіт, нарахування заробітної плати і посилення її 
стимулюючої ролі, належний контроль за трудовою дисципліною та 
продуктивністю. 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ  

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ  
 

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

Статтю присвячено питанням обліку витрат на виробництво продукції 
молокопереробних підприємств в умовах використання автоматизованих систем 
обліку. Визначено види програмного забезпечення на українському ринку. 
Встановлено переваги  програмного продукту «1С:Бухгалтерія для України» для 
ведення обліку на підприємстві. Охарактеризовано лінійку програмних продуктів 

програми «1С:Бухгалтерія для України». Розглянуто функціональні можливості 
автоматизованої системи «1С:Бухгалтерія для України» для ведення обліку на 
молокопереробних підприємствах в цілому та деталізовано підсистему з обліку 
витрат.  

Ключові слова: виробничі витрати, собівартість продукції, бухгалтерський 
облік, автоматизовані системи, програмні продукти, підсистеми програми. 

 

Постановка проблеми. З розвитком новітніх інформаційних технологій 
зростає роль автоматизації як одного з основних факторів підвищення ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання. Реалізація облікових процедур в умовах 
раціонально автоматизованого облікового середовища суттєво впливає на процес 
бухгалтерського обліку, який забезпечує повноту задоволення інформаційних 
потреб користувачів та ефективність управлінських рішень в системі досягнення 
економічного розвитку вітчизняних підприємств. 

Український ринок програмного забезпечення для ведення бухгалтерського 
обліку наповнений значною кількістю продуктів, зокрема «1С: Бухгалтерія для 
України»; «Парус-Бухгалтерія»; «Діловод»; «SAP»; «IT-Enterprise: Бухгалтерія»; 
«ІС-ПРО» та інші. Не зважаючи на однакове призначення, наведені програми мають 
безліч особливостей, що тільки ускладнює процедуру їх вибору підприємствами. 

Найпопулярнішою програмою для ведення бухгалтерського обліку є 
«1С:Бухгалтерія для України» (далі – «1С:Бухгалтерія») [1]. Гнучкість платформи 

дозволяє застосовувати її у найрізноманітніших областях: 
 автоматизація виробничих і торгових підприємств, бюджетних і 

фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування тощо; 
 підтримка оперативного управління підприємством; 
 автоматизація організаційної та господарської діяльності; 
 ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і 

довільними вимірами обліку, регламентована звітність; 
 широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної 

звітності, підтримка багатовалютного обліку; 
 вирішення завдань планування, бюджетування і фінансового аналізу; 
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 розрахунок зарплати і управління персоналом; 
  інші області застосування. 
Лінійка програмних продуктів «1С:Бухгалтерія для України»  представлена 

галузевими і спеціалізованими продуктами для: автоматизації виробництва; 
паливно-енергетичного комплексу;  управління інженерними даними та НДІ;  
управління ремонтами; сільського господарства; управління проектами та 
портфелями проектів; торгівлі, складу, логістики і транспорту; управління 
взаємовідносинами з клієнтами; управлінського і фінансового обліку; громадського 
харчування, готельного бізнесу; салонів краси, SPA, фітнес-клубів; будівництва, 
житлово-комунального господарства; управління інформаційними технологіями 
тощо.  

 Враховуючи вище викладене, питання вибору програмного продукту для 
ведення обліку витрат на виробництво продукції молокопереробних підприємств є 
актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вибору бухгалтерської 
програми досить актуальне, тому його неодноразово піднімають в працях 
вітчизняні та іноземні науковці та фахівці в ІТсфері, зокрема: К.О Вольська, 
С.В. Івахненков, О.Павелчак-Данилюк, А.Ж. Султангужиева, І.Б. Чернікова та інші. 
Тим не менш, бухгалтерські програмні продукти мають свої особливості для 
кожного виду економічної діяльності, що потребує аналізу їх функціональних 
можливостей для обґрунтування вибору підприємства. 

Мета статті полягає в аналізі можливостей програмних продуктів для 
ведення бухгалтерського обліку, представлених на ринку України, визначенні 
можливості їх використання в обліковому процесі молокопереробних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Продукт "1С:Підприємство 8. Молокозавод. 
Міжнародна поставка" розроблений на базі "Управління виробничим 
підприємством" і є комплексним рішенням, що охоплює основні контури 
управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для 
управління різними аспектами діяльності підприємства. Комплексне ERP-рішення 
для автоматизації управління та обліку на молокопереробних підприємствах різних 
напрямків діяльності: молокозаводів, маслосироробних, жиромаргаринових і 
холодокомбінатів.  [2]. 

Функціональні можливості продукту "1С:Підприємство 8. Молокозавод" 
реалізуються через такі підсистеми обліку: молочної сировини ; управління 
виробництвом; управління автотранспортним підрозділом; управління фінансами; 

бюджетування; управління грошовими коштами; управління взаєморозрахунками; 

бухгалтерський і податковий облік; Облік за міжнародними стандартами МСФЗ; 

управління персоналом; розрахунок заробітної плати; управління промисловим 
виробництвом (планування виробництва , планування потреби в ресурсах, позмінне 
планування виробництва , визначення доступних потужностей ресурсів , контроль 
виконання , управління даними про вироби ,  управління витратами і розрахунок 
собівартості ); управління основними засобами; управління продажами ; управління 
закупівлями ; управління складом (запасами); управління роздрібною торгівлею і 
підключення торгового устаткування; управління відносинами з покупцями і 
постачальниками: функції CRM; контроль і оцінка роботи менеджерів; інтегровані 
засоби роботи з електронною поштою ; моніторинг та аналіз діяльності 
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підприємства; технологічні гідності; захист інформації; масштабованість і 
продуктивність; побудова територіально розподілених систем; інтеграція з іншими 
системами; управління виробництвом. 

Підсистема управління виробництвом в "1С:Підприємство 8. Молокозавод" 
в свою чергу має такі функціональні можливості: укрупнення планування 
виробництва: (формування плану виробництва на період, планування потреби в 
ресурсах, планування завантаження виробничих потужностей в довгостроковій 
перспективі за оцінкою попиту на продукцію); уточнене планування виробництва 
(формування позмінного плану виробництва, визначення доступних потужностей 
ресурсів, короткострокове позамовному планування виробництва, контроль 
виконання); виявлення відмінностей між укрупненими планами, уточненими 
планами, даними фактичного виробництва; управління витратами; розрахунок 
собівартості; управління даними про вироби (ведення рецептури продукції, 
використання рецептури для цілей розрахунку собівартості, використання 
рецептури при плануванні); оперативний облік у виробництві (формування 
документів по випуску продукції і послуг у виробництві з урахуванням 
технологічних і галузевих особливостей кожної виробничої ділянки, управління 
даними з випуску продукції). 

Підсистема бюджетування в "1С:Підприємство 8. Молокозавод" реалізує 
наступні функції: 

 планування діяльності та ресурсів підприємства на будь-який період в 
розрізі сценаріїв, центрів фінансової відповідальності (ЦФО), проектів, залишкових 
і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти, і ін.); 

 моніторинг фактичного виконання в розрізах виконаного планування; 
 складання зведеної звітності за результатами моніторингу; фінансовий 

аналіз; 
 аналіз доступності коштів; 
 аналіз відхилень планових і фактичних даних. 
Підсистема управління витратами призначена для обліку фактичних витрат 

підприємства та розрахунку собівартості продукції. Основні функції підсистеми: 
 облік фактичних витрат звітного періоду в необхідних розрізах у 

вартісному і натуральному вимірі; 
 оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві 

(НЗВ); 
 облік фактичних залишків НЗВ на кінець звітного періоду; 
 облік браку у виробництві і на складах; 
 розрахунок фактичної собівартості випуску за період основної та побічної 

продукції (напівфабрикатів, браку) - неповної і повної виробничої собівартості і 
фактичної повної собівартості реалізації продукції, в т.ч. розрахунок собівартості 
випуску продукції у переробників; 

 розрахунок собівартості випуску протягом місяця за документами випуску 
- по прямих витратах або по плановій собівартості; 

 облік переробки давальницької сировини; 
 розрахунок фактичної вартості залишків НЗВ на кінець звітного періоду; 

http://tqm.com.ua/ua/sectors/1c-molokozavod#h3_210
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 надання даних (звітів) про порядок формування собівартості; 
 надання даних про структуру собівартості випуску для оцінки відхилень 

від заданих нормативів. 
Забезпечується інтеграція з зовнішніми програмами вітчизняних і 

зарубіжних розробників (наприклад, технологічна підготовка виробництва, система 
"клієнт-банк") і обладнанням (наприклад, контрольно-вимірювальні прилади або 
складські термінали збору даних) на основі загальновизнаних відкритих стандартів 
і протоколів передачі даних , підтримуваних платформою "1С:Підприємство 8.2". 

До недоліків обліку і управління на основі 1С:Підприємство можна віднести 
те, що дані продукти не підходять для об’єктів сфери послуг, роздрібної торгівлі, 
тому вони змушені створювати різні конфігурації, які коштують дорожче. При 
покупці продукту «1С:Підприємство» з отриманою платформою доведеться 
провести деякі налаштування та допрацювання, що призводить до додаткових, а 
іноді взагалі до незапланованих витрат. Для малих підприємств такий процес є 
трудомістким як за часом, так і за грошовими ресурсами. Також, варто відзначити 
дорогу підписку на оновлення продуктів «1С:Підприємство». При цьому, 
користувачеві програми не вдасться самостійно її оновити, через складний процес 
оновлення. Важливим недоліком продуктів 1С є низька безпека і незахищеність 
інформації завдяки поширеності програми в мережі Інтернет.  

Висновки. Проведений аналіз найпопулярніших бухгалтерських програм 
дозволив спрогнозувати варіанти вибору програмного забезпечення підприємством. 
На нашу думку, для молокопереробних підприємств найкращою програмою для 
вибору є  продукт «1С:Підприємство», оскільки в лінійці його продуктів є  
"1С:Підприємство 8. Молокозавод". Однак, в умовах активного розвитку 
автоматизації бухгалтерського обліку прогнозуємо подальший розвиток хмарного 
програмного забезпечення. 
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