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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
 

Неможливо уявити сучасного бухгалтера в роботі без комп’ютера. А всього 
декілька десятиліть назад людство і не уявляло тих можливостей, які зявилися з 
появою комп’ютера. Щоб зрозуміти, яким багатством ми сьогодні володіємо, 
прослідкуємо складний шлях в історії розвитку розвитку обчислювальної техніки. 

Найстародавніша рахівниця абак (від грецького abax-дошка) – рахункова 
дошка, що широко застосовувалася в Древній Греції. Грецький абак являв собою 
дошку, на якій паралельні лінії позначали розряди одиниць, десятків, сотень і т.д. 
На лініях вміщували відповідне число жетонів (камінців, кісточок). 

 
Римляни удосконалили абак, перейшовши від дерев'яних дощок, піску і 

камінчиків до мармурових дошок з виточеними жолобками і мармуровими 
кульками. Це пристосування називалося "калькулі― ("калкулюс" - галька). 

Першим механічним пристосуванням для автоматизації розрахунків були 
рахівниці. Одночасно з рахівницями ще з дореволюційних часів, успішно 
використовувалися логарифмічні лінійки - обчислювальний пристрій, що дозволяє 
виконувати кілька математичних операцій, основними з яких є множення і ділення 
чисел. Вони прослужили до появи калькуляторів. 

 

ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Прилад, на якому можна було проводити більш швидкі арифметичні 
підрахунки з великими числами під назвою арифмометр, був створений 
математиком Блез Паскалем до середини століття ХIIV. Машина Лейбніца, на 
відміну від підсумовуючої машини Паскаля, була значно складнішою за 
конструкцією. Вона була здатна виконувати не тільки додавання та віднімання, але 
й множення, ділення та обчислювання квадратного кореня. 

З 1931 року у СРСР випускається арифмометр «Фелікс». 

 
У повоєнні роки почала бурхливо розвиватися електроніка і перші комп’ютери – 

електронно-обчислювальні машини (ЕОМ). Подальший розвиток обчислювальної 
техніки нерозривно пов’язаний з досягненнями мікроелектроніки. Одним з перших 
масових радянських мікрокалькуляторів був «Електроніка Б3-14», випущений 1971  

року. 
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ВІДВІДУВАННЯ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І 
ОПОДАТКУВАННЯ» ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Студенти ЖНАЕУ спеціальності "Облік і оподаткування" відвідали 

Державний архів Житомирської області.  
 

 
 

Під час проведення екскурсії студенти мали змогу ознайомитись зі 
структурою та завданнями роботи держархіву, умовами зберігання документів в 
архівосховищах, їх реставрації у лабораторіях, виготовлення цифрових копій для 
фонду користування, обліку та видання електронних файлів архівних документів та 
умовами для проведення самостійних досліджень у читальній залі архіву. 

 

 
 

 

НОВИНИ, ФАКТИ, ПОДІЇ КАФЕДРИ 
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Випуск 17. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Д.Л. Андрушко, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
 

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

Постановка проблеми. Поняття доданої вартості набуло свого 
розповсюдження на початку XX ст., а у вітчизняній практиці – відносно недавно, з 
введенням податку на додану вартість. Відтак, досить розповсюдженим є підхід, в 
рамках якого додану вартість розглядають як об’єкт оподаткування. В той же час, 
значимість доданої вартості не обмежується лише необхідністю визначення 
податкових зобов’язань, вона є основою формування національного багатства та 
доходів населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 
сутності, процесів формування, розподілу та перерозподілу доданої вартості 
здійснили такі вітчизняні та зарубіжні науковці як: Д. Хуммельс, Дж. Іши, Дж. 
Джереффі, Р. Купман, З. Вонг, А. Раппапорт, Д. Янг, І. Кравчук, І. Гурняк, О. 
Дацко, О. Бондар, В. Іваненко та ін. 

Мета статті полягає у визначенні економічного змісту та особливостей 
доданої вартості підприємств.  

Викладення основного матеріалу. В умовах ринкової економіки та 
конкуренції необхідною умовою забезпечення ефективності діяльності як 
конкретного підприємства, так і економіки в цілому, є максимізація доданої 
вартості. Під доданою вартістю слід розуміти приріст вартості продукту, 
виробленого підприємством, до вартості використовуваних ним у виробництві 
матеріальних ресурсів. З одного боку, цей показник відображає додану на 
підприємстві вартість без урахування попередніх витрат, а з іншого боку, додана 
вартість являє собою валовий дохід виробника, призначений для оплати факторів 
виробництва, що використовуються. 

Додана вартість, за своїм обсягом наближається до заново створеної 
вартості, яка вироблена в конкретній господарській структурі, за своїм економічним 
змістом є частиною повної вартості товару і включає у себе такі складники: 
матеріальні витрати (вартість витрачених у виробництві сировини і матеріалів, 
послуг виробничого характеру, які формують собівартість продукції); заробітна 
плата (заробітна плата за окладами, премії, матеріальна допомога, компенсаційні 
виплати); відрахування на соціальні заходи; амортизація (сума нарахованої 
амортизації основних засобів, які задіяні в процесі виробництва товарів, робіт, 
послуг); прибуток. Перший складник не залежить від зусиль товаровиробника, тому 
він суто арифметично включається у ціну товару. Наступні складники (заробітна 

НАУКА ОЧИМА СТУДЕНТІВ 
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плата, прибуток, відрахування на соціальні заходи та амортизація) є доданою 
вартістю, оскільки вони є тими частинами повної вартості товару, які створюються 
на конкретному етапі в процесі виробництва товару. 

З погляду економічної теорії додана вартість створюється робочою силою та 
засобами праці. Твердження про те, що заробітна плата, відрахування на соціальні 
заходи, амортизація є складниками доданої вартості, є некоректним, адже, 
відповідно до класичної теорії вартості, вищенаведені складники є засобами праці, а 
засоби праці не можуть бути доданою вартістю, оскільки фактично вони формують 
вартість товару. Звідси можна зробити висновок, що доданою вартістю у 
виробництві повинен бути плановий валовий прибуток, у торгівлі – торгова 
націнка, адже її додають до ціни товару.  

Теоретичні основи доданої вартості були сформовані ще за часів класиків 
економічної науки. Існує два протилежних погляди на трактування цієї категорії. 
Згідно з першим підходом, додана вартість визначалася К. Марксом як різниця між 
тією вартістю, яку жива праця створює у процесі виробництва, і тією, яку капіталіст 
оплачує робітнику у формі заробітної плати. В основі другого підходу лежить 
теорія трьох факторів виробництва, засновником якої є Ж. Сей. Ця теорія 
передбачає, що за допомогою праці створюється лише певна частина доданої 
вартості, яка відповідає заробітній платні, прибуток же створюється капіталом 
(засобами виробництва), а рента – землею. 

На думку Ю.Ю. Мороз, додана вартість – інтегрований показник участі 
підприємства у формуванні доходів працівників, соціального забезпечення 
населення, бюджету держави, їх готовності до поповнення запасів активів та 
розширеної діяльності [2]. 

Висновки. Додана вартість використовується для опису випадків, коли 
фірма бере продукт, який може розглядатися як однорідний, із невеликими 
відмінностями від продукту конкурента, і надає його потенційним клієнтам з 
певними змінами, які забезпечують зростання його вартості. Ми вважаємо, що таке 
визначення доданої вартості є описовим і не надає повної інформації щодо 
складових елементів, за допомогою яких створюється ця вартість.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОВАРІВ В ТОРГІВЕЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ   

 

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

Постановка проблеми. У сучасному економічному просторі особливу нішу 
займає торгівля. Іноді навіть здається, що продається товарів і надається послуг 
більше, ніж може дозволити ринок. Тому важливу системоутворюючу роль у 
торгових організаціях відіграють товари. В зв’язку з цим особливої актуальності 
набувають питання управління рухом товарів в межах торгівельного підприємства. 
Для того щоб процес управління був ефективним, необхідною є раціональна 
організація обліку руху товарів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемними питаннями обліку 
товарів в торгівельних підприємствах займалися ряд вітчизняних та зарубіжних 
вчених: В.В. Апопій, Я.А.Гончарук, А.М. Виноградська,  К. Коллі, Б.М. Мізюк, Т. 
Хофман та ін. Поява нових форм торгівлі ставить перед системою обліку ряд 
завдань, які потребують подальших детальних досліджень. 

Метою статті є ознайомлення із особливостями організації обліку товарів в 
торгівельних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Товари - це частина матеріально-

виробничих запасів, придбана або отримана від інших юридичних і фізичних осіб, 
призначена для продажу (перепродажу) без додаткової обробки. Надходження 
товарів в оптовий або роздрібний продаж може здійснюватися: від постачальників; 
з оптових або інших роздрібних складів (місць зберігання); з виробничих 
підрозділів; з цехів укомплектування товарів і ін. Зберігання товарів може 
здійснюватися як на складі, так і в торгових залах торгівельного підприємства. 
Вибуття товарів може здійснюватися: при реалізації їх покупцям - юридичним або 
фізичним особам; списання для внутрішнього споживання або у випадках їх 
недостачі, бою, псування та ін. Всі операції по руху товарних запасів повинні 
оформлятися первинними обліковими документами. 

Товари та матеріали часто об'єднують в одну облікову групу і дають їм 
узагальнюючу назву - товарно-матеріальні цінності, скорочено ТМЦ. ТМЦ в 
готовому вигляді, призначені для подальшої реалізації - це товари. А матеріали - це 
ТМЦ, які купують для використання в процесі виробництва готової продукції, або 
для власних потреб, що впливають на загальній виробничий процес, надання послуг 
або виконання робіт. Існує кілька способів списання вартості товарів в 
бухгалтерському обліку, але найпоширеніший і простий з них - списання по 
середній собівартості одиниці товару. Його суть полягає в тому, що всі витрати, 
пов'язані з придбанням товару підсумовуються і діляться на кількість його одиниць 
в наявності. Таким чином, виходить собівартість одиниці товару. 

Для забезпечення раціональної організації обліку товарів необхідно: 
– встановити чітку систему документообігу і суворий порядок оформлення 

операцій з руху матеріальних цінностей; 
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– проводити в установленому порядку інвентаризації та вибіркові перевірки 
наявності товарів і вчасно відображати в бухгалтерському обліку результати цих 
інвентаризацій та перевірок; 

– дотримуватись норм та правил організації зберігання товарно-

матеріальних цінностей; 
– застосовувати засоби механізації та автоматизації обліково-

обчислювальних робіт з використанням програм складського обліку [1]. 
Для вирішення проблем організації обліку оптових та роздрібних 

підприємств доцільно використовувати відповідні методичні рекомендації, що 
дадуть можливість бухгалтерії підприємства максимально автоматизувати процес 
обліку товарів як на складах оптових підрозділів, так і в мережі роздрібної торгівлі. 
Для того щоб мінімізувати трудові витрати в обліку торгівлі, необхідно розробити 
сучасні програмні продукти, що дадуть змогу зменшити штат працівників 
бухгалтерії і, відповідно, витрати на заробітну плату, а також максимально 
автоматизувати бухгалтерський облік [2]. 

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

Для того, щоб інформація про результати діяльності підприємства 
роздрібної та оптової торгівлі була максимально корисною для прийняття 
управлінських рішень, вважаємо доцільною встановлювати таку деталізацію 
рахунків, яка б максимально відображувала інформаційну систему управління 
продажами товарів. 

Висновки. Раціонально організований облік товарів в торгівельних 
підприємствах дасть змогу підвищити їх прибутковість, сприятиме 
своєчасному та повному розрахунку за податками по торгівельних операціях, 
підвищить оперативність прийняття управлінських рішень стосовно руху 
товарів та формування торгівельної націнки.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 
РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ  

 

(Науковий керівник – к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
 

Постановка проблеми. Правильне ведення обліку розрахунків з покупцями 
і замовниками є одним із центральних завдань у розв’язанні питань, що постають 
під час здійснення операційних дій підприємством задля найвигіднішої ліквідності і 
прибутковості. Засадами успішного функціонування підприємства є зменшення 
строків перебування коштів у формі заборгованості покупців і замовників, що 
неможливо без чітко регламентованого документування та прозорої і дієвої системи 
обліку таких розрахунків. Вагомою ознакою обліку розрахунків з покупцями і 
замовниками є те, що від моменту відвантаження продукції до моменту одержання 
готівки, кошти підприємства перебувають у виді дебіторської заборгованості.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням обліку розрахунків з 
покупцями і замовниками у своїх роботах приділяли увагу такі вітчизняні науковці, 
як С.Л. Береза В. Боровець, Ф.Ф.Бутинець, О.О. Герасименко, С.Ф. Палій, К.В. 
Романчук, Н.М. Ткаченко, Р.Л. Хомяк, та інші.  

Метою статті є дослідження організації внутрішньогосподарського 
контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Викладення основного матеріалу. Ринкові відносини, які склалися, 
об’єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку та максимального наближення 
до міжнародних стандартів. Управління підприємством - складний і відповідальний 
процес, який має свою стратегію і тактику. Дбаючи про поточну господарську 
діяльність, керівник підприємства, його власники, головні спеціалісти зобов’язані 
постійно дбати про перспективу підприємства. Тільки така система управління 
може бути основою успішного розвитку підприємства. 

У процесі господарської діяльності між суб’єктами господарювання 
виникають розрахункові взаємовідносини. Ці відносини пов’язані з формуванням 
основних та оборотних засобів, реалізацією виробленої продукції і наданих послуг, 
придбанням товарно – матеріальних цінностей, розподілом прибутку. Встановлення 
господарських відносин суб’єкта підприємницької діяльності з іншими фізичними і 
юридичними особами передбачене виникненням між ними певних прав та 
зобов’язань. В ринковій економіці економічні суб'єкти господарювання в процесі 
своєї діяльності щодня стикаються з різними видами розрахунків. Факти 
виникнення зобов'язань та їх погашення являють собою розрахункові відносини. 
При цьому будь-яка організація може виступати як дебітором, так і кредитором.  

Облік розрахунків з покупцями та замовниками - це необхідний елемент 
управління підприємства, він передбачає дослідження виконання виробничої 
програми, відхилення від плану и завданих параметрів, напрямки перспективного 
розвитку підприємства після прийняття відповідних управлінських рішень [1]. 

Первинними документами для розрахунків з покупцями і замовниками є: 
накладні, рахунок-фактура, видаткова накладна, платіжне доручення за якою 
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Рис. 1. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і 
замовниками підприємства  

здійснюється перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства-

продавця, підтвердженням здійснення оплати за продукцію є виписка банку по 
розрахунковому рахунку підприємства-продавця, товарно-транспортна накладна, 
рахунки, Акти на надання послуг, а також, оскільки підприємство є платником 
податку на додану вартість і зареєстроване податковій інспекції, надають покупцеві 
(замовнику) податкову накладну, із зазначенням у ній дати виписки, порядкового 
номеру, найменування та індивідуального податкового номеру продавця і покупця, 
умови продажу і форми ведення розрахунків.  

Висновки. Отже, ведення обліку дебіторської заборгованості на фірмах 
різних форм власності посідає ключове значення, оскільки допомагає в накопиченні 
інформації, чистоті та правдивості даних із операцій з дебіторами. Запровадження 
ефективної системи обліку дебіторської заборгованості дасть змогу зменшити 
ризики неплатоспроможності і збільшити показники ліквідності. 
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ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

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

Постановка проблеми. Отримання доходу є необхідною умовою діяльності 
май же всіх підприємств, так як він є джерелом розвитку, з нього формується 
прибуток, а також фінансуються поточні витрати і виконуються податкові 
зобов'язання.  

Категорія доходу є однією з найскладніших в економічній науці. Вона була 
предметом широких дискусій серед представників різних економічних шкіл та 
напрямків. Однією з найбільш суперечливих вона залишається і на сьогодні, що 
обумовлює необхідність її поглиблення і уточнення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Поняття «дохід підприємства» 
розглядається в наукових роботах таких вчених як: Ф. Ф. Бутинець, Ю. В. 
Борисенко, Т. А. Гоголь, В. П. Грузіков, К. Маркс, Л. Г. Мельник, Дж. Мілль, А. 
Сміт, Н. М. Шмиголь, Дж. Хікс та ін. Однак і на сьогодні серед науковців не 
сформувалося єдиної та однозначної думки щодо економічної сутності поняття 
«дохід». 

Метою статті є систематизація існуючих визначень та уточнення змісту 
поняття «доход підприємства» 

Викладення основного матеріалу. Поняття «дохід» досліджувалося 
протягом багатьох століть. Так, в кінці XV століття меркантилісти вивчали шляхи 
збільшення доходів сфери обігу, а саме торгівлі. Фізіократи в свою чергу, вважали, 
що селяни і землевласники є виробничим класом, а ремісників називали класом 
«безплідним». Однак, вони визнавали, що ремісники мали доходи, тому зобов'язані 
були платити податки. Дані економічні течії лягли в основу подальших досліджень 
щодо сутності доходів. 

Так, Вільям Петті, основоположник класичної школи політекономії, дохід і 
багатство країни ототожнював з працею. Англійський економіст Адам Сміт виділяв 
три види доходу: по-перше, заробітну плату – прибуток робітників; по-друге, 
прибуток – частина вартості, яка створюється робітниками; по-третє, ренту. 

В цілому, можна відзначити, що дослідження вчених XX століття щодо 
доходів характеризуються неповнотою, тобто вивчався окремий елемент, властивий 
даній категорії. Нерідко підходи різних економістів до сутності доходів суперечать 
один одному [1, c. 203]. 

Сучасні вчені, такі як М. С. Пушкар, П. І. Юхименко, Ф. Ф. Бутинець, В. С. 
Сухарскі, Л.  Г. Мельник, І. М. Бойчук та ін. по-різному трактують визначення 
доходів. Одні порівнюють їх з вартістю продукції за мінусом витрат, інші під 
доходом розуміють виручку від реалізації, треті – потік грошових чи інших 
надходжень, четверті – грошові або матеріальні цінності, п'яті – надходження 
економічної вигоди або збільшення активів, що призводять до зростання власного 
капіталу [2, с. 204]. 
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Так як, дохід є показником ефективності діяльності і від нього залежить 
можливість подальшого функціонування підприємства, можна зробити висновок, 
що дохід підприємства – це отримання економічних вигід у формі як в грошовій, 
так і в майновій, які призводять до збільшення активів (майна) або зменшення 
зобов'язань підприємства, за винятком внесків власників за певний період. 

Розглянемо бухгалтерський підхід до поняття «дохід підприємства». Зміст 
категорії дохід визначено в Міжнародному стандарті фінансової звітності 18 
«Дохід»: «Дохід – це валове надходження економічних вигод протягом певного 
періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли 
власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків 
учасників капіталу».  

Аналогічне поняття в П(С)БО 15 «Дохід» інтерпретується наступним чином: 
«Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 
зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків власників)». 

У сучасних умовах цей термін починає набувати ширшого значення і 
тлумачення: по-перше – як основне джерело прибутку (чистого доходу); по-друге – 

як складна за структурою категорія, що вимагає теоретичного й методологічного 
уточнення [2]. 

Таким чином, розгляд поняття ―дохід підприємства‖ у широкому 
трактуванні як за економічним, так і за бухгалтерськими підходами дає змогу 
визначити наступні основні його характеристики: 

 є один із видів фінансових результатів за певний період;   
 відбувається надходження економічних вигод;   
 надходження коштів з позареалізаційних операцій;   
 визначаються економічні вигоди обсягом у грошовій формі. 
Висновки. Отже, економічна суть доходів полягає у відшкодуванні витрат 

на ведення господарської діяльності й отримання відповідної суми створеного 
прибутку, яка забезпечує досягнення стратегічної мети підприємства, а наведене 
визначення доходів та їх характеристики дає можливість ефективно ними 
управляти, та бути складовою сучасної системи управління суб’єкта 
господарювання в ринкових умовах господарювання. 
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1. Волков О.И. Экономика предприятия: ученик. М.: Изд-во ИНФРА-М, 

1997. 416 с.  
2. Гуріна Н. В. Економічна сутність доходів та їх класифікація: проблеми і 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

(Представлено к.е.н. ст. викл. Дмитренко О.М.) 
 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що найважливішим 
етапом господарської діяльності підприємства є реалізація готової продукції та 
надання послуг. У результаті цього процесу виявляється суспільна корисність 
виробленого продукту, його відповідність вимогам покупця, замовника або ринку; 
шляхом зіставлення доходів і витрат підприємства обчислюється фінансовий 
результат господарської діяльності. Реалізація послуг є найважливішим джерелом 
доходів не тільки підприємства, а й формує прибуткову частину бюджету держави 
як об'єкт оподаткування. У зв’язку з цим потребує необхідної організації система 
внутрішньогосподарського контролю доходів від реалізації послуг.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження сутності поняття 
внутрішньогосподарський контроль знайшли своє відображення у наукових працях 
відомих вчених-економістів: М.Т. Білухи, , Е.Г. Вайнштейна, Г.Н. Дудакалової, 
Л.В. Нападовської, Б.Ф. Усача та інші.  

Метою статті є дослідження поняття та розробки методики 
внутрішньогосподарського контролю доходів від реалізації продукції послуг як 
основної функції управління підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Система внутрішнього контролю 
доходів від реалізації продукції послуг – це сукупність правил і процедур, 
прийнятих персоналом підприємства з метою забезпечення організованого й 
ефективного здійснення фінансово-господарської діяльності з метою запобігання й 
виявлення випадків зловживань і помилок, точності та повноти облікових записів, а 
також оперативної підготовки належної фінансової інформації щодо формування 
фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання.  

Методику формування внутрішнього контролю доходів від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства представлено на рис. 1. 

У процесі проведення контролю слід використовувати показники, що 
характеризують результати діяльності підприємства і враховують перспективи їх 
розширення. На нашу думку, до таких показників можна віднести: ділову 
активність, ліквідність, платоспроможність, рентабельність, оцінка стану майна 
підприємства тощо. Для цього службі внутрішнього контролю потрібно проводити 
такі аналітичні розрахунки: аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу виробництва і 
прибутку; аналіз фінансового стану та фінансової стійкості, аналіз показників 
рентабельності, факторний аналіз прибутку від операційної діяльності тощо.  

Висновки. Отже, запровадження до діючої системи контролю пропозицій 
щодо удосконалення методики внутрішнього контролю доходів від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства дозволить своєчасно виявляти 
відхилення та порушення в результаті господарської діяльності, що в свою чергу 
дасть змогу ефективного попередження та оперативного виявлення й усунення 
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помилок, порушень і відхилень, що сприятиме покращенню результативності 
функціонування суб’єктів господарювання. 

 
Рис. 1. Методика внутрішнього контролю доходів від реалізації послуг 

підприємства 

 

В процесі проведеного дослідження визначено, що для посилення 
значущості запропонованих методичних процедур нами наведено методику 
внутрішнього контролю доходів підприємства, які надають можливість визначити 
послідовність проведення контрольних дій, а також оперативно та систематизовано 
представити результати здійсненого контролю як внутрішнім так і зовнішнім 
користувачам інформації.  
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Методика внутрішнього контролю доходів від реалізації послуг на 
підприємстві 

Підготовчий етап 

-вивчення організаційних особливостей, які впливають на систему 
внутрішнього контролю діяльності підприємства; 

-визначення основних суб’єктів і об’єктів контролю; 
-дослідження матеріалів попередніх перевірок; 
-складання робочого плану та програми внутрішнього контролю. 

Основний етап 

-групування облікової інформації; 
-перевірка правильності відображення облікових записів на рахунках 

бухгалтерського обліку; 
-здійснення аналітичних розрахунків, що характеризують результати 

господарської діяльності підприємства; 
-контроль достовірності показників фінансової та податкової звітності в 

розрізі доходів підприємства. 
Заключний етап 

-узагальнення результатів проведеного контролю; 
-розробка пропозицій та рекомендацій щодо порядку збільшення доходів 

підприємства; 
-групування виявлених в процесі перевірки недоліків, вивчення причин їх 

виникнення; 
-складання робочої документації (актів, висновків) за результатами 

проведеного контролю; 
-ухвалення за відповідним розпорядженням керівника підприємства 

пропозицій та рекомендацій щодо усунення недоліків, які були виявлені за 
результатами перевірки. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 

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

Постановка проблеми. Однією з найголовніших складових стратегії 
фінансової політики підприємства є політика максимізації дохідності. Формування 
оптимального доходу підприємств у розмірах, необхідних для покриття його 
поточних витрат, сплати податків і отримання прибутку, що дає змогу забезпечити 
розширене відтворення, є необхідною умовою функціонування будь-якого 
підприємства. Тому, найважливішим процесом для побудови системи управління 
про отримані доходи є  

З огляду на це, особливої актуальності набуває дослідження тлумачення 
поняття «дохід», що є найважливішим процесом для побудови системи управління 
підприємством. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. На сучасному етапі досліджень 
категорії «дохід» увага зосереджується на поглиблення теоретичних і методичних 
аспектів формування, розподілу і використання доходу на рівні окремих 
господарюючих суб’єктів. Поняття «дохід» висвітлюється в наукових публікаціях 
багатьох сучасних дослідників, зокрема, І.О. Бланка, Н.М. Бондаря, Ф.Ф. Бутинця, 
В.П. Грузінова, В.В. Кулішова, Л.Г. Мельника,В.І. Тітова та інших.  

Метою статті є визначення економічної сутності доходів від надання послуг 
підприємств державного сектору. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід», дохід 

– це збільшення активів або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання 
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників), 
за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена.  

На сучасному етапі досліджень категорії «дохід» увага зосереджується на 
поглиблення теоретичних і методичних аспектів формування, розподілу і 
використання доходу на рівні окремих господарюючих суб’єктів.  

Сучасні економічні теорії, що ґрунтуються на двох базових підходах до 
визначення сутності категорії доходу підприємства (витратний та ринковий 
підходах) і певною мірою інтегрують їх, наведені на рис. 1 [4, с. 9].  

 
Рис. 1. Сучасні економічні теорії для визначення сутності категорії доходу 

підприємства  

факторна теорія доходу компенсаторна теорія доходу 

інноваційна теорія доходу теорія монопольного доходу 

Сучасні економічні теорії для визначення 
сутності категорії доходу підприємства  
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Наведенні вище теорії доходу не тільки не заперечують одна одну, а навіть 
частково збігаються. Кожна з них розкриває певний бік складного процесу 
визначення сутності доходу підприємства і несе інформацію про об'єктивні 
механізми його формування. 

Як економічна категорія дохід (виручка) є потоком грошових коштів та 
інших надходжень за певний період, отриманий від продажу продукції, товарів, 
робіт, послуг. 

Дохід від надання послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності 
операцій на дату складання балансу, якщо можна достовірно оцінити її результат.  

Методологічні засади обліку доходів від надання послуг визначені П(С)БО 
15 "Дохід". Згідно з яким "дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, 
виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо 
може бути достовірно оцінений результат цієї операції". 

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснюється:  
- вивченням фактичного обсягу наданих послуг;  
- вивченням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у 

загальному обсязі послуг, які мають бути надані;  
- визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає суб’єкт господарювання при 

надані послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. 
Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які 

відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату. Якщо послуги полягають у 
виконанні невизначеної кількості дій за визначений період часу, то дохід 
визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, 
коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).  

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно 
визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених 
витрат, що підлягають відшкодуванню. Якщо дохід (виручка) від надання послуг не 
може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних 
витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються витратами звітного 
періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за 
такою оцінкою. Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією 
(товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за 
призначенням та мають однакову справедливу вартість. 

Висновки. Питання визнання доходів від надання послуг слід постійно 
досліджувати у зв’язку з появою нових видів послуг, розширенням інноваційної 
діяльності підприємств України у сфері послуг, науково-технічним прогресом та 
наявністю у методико-теоретичному забезпеченні значної кількості критеріїв, які 
необхідно брати до уваги в процесі визнання доходів від надання послуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ 

  

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

Постановка проблеми. Сільське господарство — одна з провідних галузей 
економіки України, в якій зайнято близько 20% працездатного населення і яка 
забезпечує більше чверті внутрішнього валового продукту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі обліку та сутності 
поняття сумісництва присвячено роботи багатьох науковців: О. А. Коваль, А. В. 
Бойко, В. І. Янчук, В. О. Білохатнюк, Р. П. Параняк, Б. М. Калин, Р. Ю. Козиняк.  

Метою статті є дослідження особливостей діяльності та ведення обліку в 
сільському господарстві. 

Викладення основного матеріалу. Сільськогосподарське виробництво 
характеризується рядом особливостей, які суттєво впливають на організацію обліку: 

1) багатогалузевий характер діяльності сільськогосподарських підприємств: 
виробництво різноманітної продукції рослинництва і тваринництва (часто за досить 
відмітними і специфічними технологіями), переробка власної і давальницької 
продукції, торгівля і громадське харчування, автомобільні перевезення і окрема 
система інших допоміжних виробництв (ремонтні майстерні, водопостачання 
тощо), капітальне будівництво своїми силами і підсобні промислові виробництва 
(цегельне та ін.) зумовлюють таку побудову обліку, яка враховувала б особливості 
кожного виду діяльності та одержаної продукції (робіт, послуг) і забезпечувала 
контроль за витратами у розрізі центрів відповідальності; 

2) земля як основний виробничий ресурс у сільському господарстві поки що 
не має справедливої грошової оцінки і у складі активів сільськогосподарських 
підприємств не відображається, а у процесі відтворення жодними іншими засобами 
не заміщується. При раціональному використанні її родючість не лише не 
знижується, а навіть зростає, тому термін її ефективного використання не 
обмежений у часі і амортизаційні відрахування з вартості земельних ділянок (для 
віднесення їх на витрати виробництва) не визначаються; 

3) процес виробництва у сільському господарстві має справу з живими 
організмами, розвиток яких часто визначається природними факторами (зміною 
пори року, кількістю атмосферних опадів, коливаннями температури і вологості 
повітря тощо), які дуже рідко піддаються регулюванню з боку виробників. Цим 
зумовлено те, що у сільському господарстві рівень витрат часто визначається 
впливом природних факторів і не адекватний виходу продукції. Це зумовлює значні 
коливання собівартості продукції з року в рік. Крім того, з цим пов’язані сезонні 
коливання витрат або навіть їх одноразовий характер, що зумовлює необхідність 
вести облік витрат у розрізі окремих періодів року та видів робіт; 

4) сільськогосподарські підприємства самі відтворюють частину необхідних 
їм засобів праці (вирощування багаторічних насаджень, молодняка тварин для 
ремонту та поповнення основного стада і т. ін.), але специфіка біологічних об’єктів 
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зумовлює необхідність відображати в обліку витрати зі створення таких засобів до 
їх передачі в експлуатацію не як капітальні вкладення, а як поточні виробничі 
витрати; 

5) частина готової продукції сільськогосподарського виробництва не набуває 
товарної форми, а залишається у господарстві і слугує вихідним матеріалом 
(сировиною) для відновлення процесу виробництва (насіння для посіву, корми для 
тварин, молоко для випоювання телят тощо) або ж для внутрішньогосподарської 
переробки (на борошно, крупи, олію, ковбаси і т. ін.). Усе це зумовлює необхідність 
вести відокремлений облік товарної та нетоварної частини готової продукції; 

6) окремі види сільськогосподарської продукції одержують з виробництва 
лише один раз на рік (деяка продукція рослинництва) або навіть один раз у півтора 
а то навіть два роки (вирощування молодняка великої рогатої худоби), тому в 
бухгалтерському обліку необхідно відображати не лише кінцевий вихід продукції, а 
й сам хід її виробництва (нарощування витрат та зростання живої маси тварин, їх 
приріст). У таких випадках оприбуткована продукція частково залишається на 
стадії незавершеного виробництва, хоча в обліку відображається у складі 
виробничих запасів (молодняк тварин). За несприятливих умов ця продукція взагалі 
може бути втрачена (падіж молодняка тварин або зменшення їх живої маси). Все це 
зумовлює істотні особливості у методиці оприбуткування продукції та її обліку; 

7) У сільському господарстві більшість рослин і тварин дають не один, а 
декілька видів продукції (як основної, так і побічної), а сам процес такого 
«спільного» виробництва не має точки роз’єднання, як це часто має місце у 
промисловості, тому це зумовлює необхідність застосування специфічних методів 
розподілу витрат і калькулювання собівартості продукції. 

Висновок. Отже, облік в сільському господарстві на пряму залежить від 
особливостей ведення сільськогосподарської діяльності і потребує постійного 
«пристосування» фахівців до цих особливостей, удосконалення системи обліку та 
розробки власних методів обліку, що не будуть суперечити законодавству. 

Враховуючи всі перераховані вище особливості сільськогосподарським 
підприємствам рекомендовано застосовувати спеціальні субрахунки, затверджені  
форми первинних документів та регістрів обліку, статті витрат, методи розподілу 
витрат і калькулювання собівартості продукції, визначення об’єктів обліку витрат, 
розрахунків за фіксованим сільськогосподарським податком та інше. 
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ДОХОДИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ПРОБЛЕМИ 
ТРАКТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

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

Постановка проблеми. Формування та оподаткування доходів є 
найважливішим фактором економічної ефективності виробничо-господарської і 
фінансово-економічної діяльності суб'єкта господарювання. Однак в обліково-

економічній теорії і в практиці ведення бухгалтерського обліку та формування 
фінансової звітності, відповідно до чинної нормативно-правової та методичної бази 
виникає ряд методологічних і методичних проблем об'єктивної класифікації в часі і 
вартісної оцінки доходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам формування, обліку 
та контролю доходів приділяли свою увагу вітчизняні вчені, серед яких: М.Т. 
Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Г.Г. Кірейцев,  В.В. Сопко,  Л.С.  Шатковська та 
ін. Проте зміни в економіці та нормативно-правовому забезпеченні ведення 
господарської діяльності та обліку вимагають проведення подальших досліджень. 

Метою статті є розгляд окремих проблемних питань щодо визначення 
економічної суті категорії «доходи» та їх класифікації. 

Викладення основного матеріалу.  Доходи є однією із основних категорій 
не тільки в системі бухгалтерського обліку, а й в системі управління підприємством 
в цілому, так як формують інформацію, необхідну для прийняття управлінських і 
економічних рішень. Застосування терміну «економічні вигоди» до поняття «дохід» 
не в повній мірі відображає сутність даної обліково-економічної категорії. З нашої 
точки зору, економічні вигоди закладені в ресурсах, що відображаються 
підприємством в активі балансу (за вирахуванням дебіторської заборгованості). У 
цій ситуації використання поняття «економічна вигода» у визначенні активів стає 
неможливим, тому що, по-перше, воно само визначається через актив, по-друге, 
поняття активів ширше, так як включає дебіторську заборгованість. Тому 
пропонуємо ввести в бухгалтерську термінологію поняття «економічний 
потенціал», під яким розуміється можливість ресурсу прямо або побічно сприяти 
притоку грошових коштів та їх еквівалентів. Дане поняття більшою мірою 
розкриває сутність доходів як економічної категорії, тому саме його доцільно 
використовувати в визначеннях доходів, витрат, активів, зобов'язань і капіталу. 

Практичне значення класифікації переоцінити не можливо. По-перше, вона 
забезпечує групування та систематизацію даних про доходи, які виступають 
основними об’єктами бухгалтерського обліку, у різних обліково-аналітичних 
розтинах залежно від цільової спрямованості їх використання. По-друге, 
класифікація значною мірою визначає основні напрями організації бухгалтерського 
обліку доходів на прикладному рівні, оптимальний ступінь співвідношення та 
взаємозв’язку окремих його елементів, вибір відповідних методів обліку, 
планування, контролю, аналізу і моделювання управлінських рішень [2]. 
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Доходи визначаються і класифікуються, у фінансовому, податковому та 
управлінському обліку по-різному відповідно до вимог та завдань, що ставляться 
перед підсистемами обліку. На наш погляд, найбільш точне визначення доходів 
сформовано в підсистемі фінансового обліку. Даним трактуванням можуть 
оперувати всі користувачі бухгалтерської інформації. Фінансовий облік визнає та 
фіксує всі види доходів, так як в повній мірі охоплює факти господарської 
діяльності підприємства. В управлінському та податковому обліках дані терміни 
тільки доповнюються і уточнюються виходячи з їх цілей і завдань. Науково-

теоретична проблема також полягає в класифікації доходів підприємства з точки 
зору принципу відповідності, який виступає фундаментальним обліковим 
принципом. Даний принцип відображення об'єктів в обліковій системі є вихідним і 
базовим положенням бухгалтерського обліку як науки. Принцип відповідності в 
бухгалтерському обліку передбачає, що доходи звітного періоду повинні бути 
співвіднесені з витратами, завдяки яким ці доходи і були отримані.  

В умовах переходу до ринкової економіки істотно змінилися підходи до 
розуміння категорії доходів суб’єктів господарювання. Це вплинуло на розвиток і 
вдосконалення методики відображення в бухгалтерському обліку фінансових 
результатів, що викликає необхідність дослідження еволюції рахунків 
бухгалтерського обліку в цій сфері. 

Ще однією важливою проблемою обліку доходів підприємств є проблема 
рівня відповідальності обліково-контрольної системи підприємства щодо його 
доходів чинному законодавству з обліку та контролю й меті та завданням самого 
підприємства. Йдеться про те, що цю проблему підприємство вирішує тією мірою, 
до якої її потенційно може й хоче вирішити головний бухгалтер підприємства, адже 
головний бухгалтер – саме та посадова особа, від якої, в основному, залежать 
ефективність і якість обліково-контрольної системи підприємства. [1]. 

Висновки. Вирішити проблему повноти та своєчасності відображення 
доходів у системі бухгалтерського обліку можна шляхом закріплення більш 
детальної класифікації і деталізації порядку бухгалтерського обліку доходів в 
обліковій політиці підприємства. Організація фінансового обліку доходів на 
підприємстві залежить від обліку, форми бухгалтерського обліку та вибору 
облікової політики. Тому для більш точного обліку доходів  необхідно 
враховувати всі перелічені аспекти.  
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Постановка проблеми. Необхідною умовою для сталого функціонування 
економіки України є розвиток та становлення вітчизняного ринку фінансових 
послуг. На цьому ринку відбувається обмін грошима, надаються кредити і 
проходить мобілізація капіталу. Провідне значення тут належить фінансово-

кредитним установам, завдяки яким грошові потоки спрямовуються від власників 
до позичальників. Кризові явища в економіці Україні зумовили недоступність 
банківських кредитів для більшості населення. В таких умовах активізується 
діяльність ломбардів.  

Ломбарди відіграють важливу соціально-економічну роль у житті 
суспільства. Надаючи послуги з короткострокового кредитування громадянам, 
ломбарди задовольняють відповідні потреби різних верств населення, сприяють 
підтримці його життєвого рівня, зменшують соціальну напругу в країні, а також 
забезпечують підвищення платоспроможного попиту на товари та послуги в цілому. 
Ефективність діяльності ломбардів значно залежить від забезпечення системи 
управління необхідною, своєчасною, якісною інформацією, яка продукується 
системою бухгалтерського обліку.  В зв’язку з цим, питання, пов’язані з 
дослідженням підходів до побудови ефективної системи організації обліку в 
ломбардах, є актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наукових дослідженнях досить 
активно піднімаються питання побудови обліку у фінансово-кредитних установах. 
Найбільше публікацій присвячено обліку у банках. Натомість, питання обліку у 
небанківських установах, а особливо в ломбардах, є малодослідженими. В цьому 
зв’язку, заслуговує на увагу дослідження Дикої О.С. [1], що присвячене методиці 
бухгалтерського обліку і аудиту діяльності ломбардів.  

Метою статті є дослідження особливостей організації бухгалтерського 
обліку в ломбардах в сучасних умовах. 

Викладення основного матеріалу. Формування інформації про господарські 
операції щодо надання фінансових та супутніх послуг ломбардами в системі рахунків 
бухгалтерського обліку відбувається у відповідності до Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій. Зважаючи на особливості діяльності ломбардів, в 2004 р. 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України  було 
розроблено та затверджено Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського 
обліку ломбардами (наказ № 531 від 07.05.2004 р.), якими ломбардні установи 
керувалися до кінця 2012 р. Втрата чинності була обґрунтована в розпорядженні  
Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

№ 2196 від 13.11.2012 р., запровадженням міжнародних стандартів фінансової 
звітності для небанківських фінансових установ. 
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Однак, особливості відображення операцій фінансовими установами в 
МСФЗ описані занадто лаконічно, і віднайти необхідну інформацію ломбардам у 
них дуже складно. Проведене дослідження дозволило встановити, що 
положення Методрекомендацій № 531 не суперечать МСФЗ, тому їх доцільно 
використовувати в практичній обліковій діяльності ломбардних установ. 

Законодавством встановлюються особливі професійні вимоги до керівника 
бухгалтерської служби ломбарду. Так, згідно з розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 № 1590  (з останніми 
змінами від 06.12.2018 р. № 2131) головний бухгалтер повинен мати:  

 вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;  
 підвищення кваліфікації та складений екзамен на відповідність знань 

професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних 
бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та 
затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має 
бути не менше 72 годин.  

Підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів передбачає 
набуття ними комплексу знань, умінь та навичок, що сприяють якісному виконанню 
ними своїх безпосередніх обов’язків, вивчення нормативної та методологічної бази 
щодо основних аспектів бухгалтерського обліку, звітності та фінансового аналізу в 
діяльності ломбардів.  

 стаж роботи керівником у сфері фінансової та/або бухгалтерської 
діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з 
фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;  

 бездоганну ділову репутацію. 
Що стосується організації подання звітності, ломбард зобов'язаний не 

пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком, розміщувати на своєму 
веб-сайті річну фінансову та консолідовану фінансову звітність, аудиторський звіт, 

а також звіт про корпоративне управління. 
Висновки. Ломбарди, перебуваючи під особливим контролем Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
вимагають особливих підходів до побудови обліку їх діяльності. Особливо це 
стосується  організації обліку в частині формування інформації на рахунках 
бухгалтерського обліку, створення бухгалтерської служби, складання і подання 
звітності. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки заробітна плата є 
важливою характеристикою ринку праці, визначається умовами цього ринку і 
одночасно її рівень визначає попит на працю і її пропозицію. Заробітна плата 
поєднує інтереси та потреби працівників, роботодавців та держави, тобто визначає 
ефективність соціально-трудових відносин [2]. 

Однак, економічні процеси, які відбуваються в країні, не сприяють мотивації 
персоналу шляхом заробітної плати. В зв’язку з інфляційними процесами та 
постійним знеціненням вітчизняної грошової одиниці заробітна плата перестає 
виконувати свою основну функцію – відтворювальну. Персонал підприємств усе 
частіше відчуває нестачу коштів та змушений шукати додатковий заробіток, що не 
сприяє продуктивності праці та поліпшенню мікроклімату в колективі. Економічне 
піднесення в країні неможливе без підвищення результативності праці, яке не може 
бути досягнуто без посилення стимулюючої ролі заробітної плати 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Методологічні засади сутності 
заробітної плати, форм і систем оплати праці знайшли своє відображення у роботах 
таких вітчизняних і закордонних учених, як: В. Антонюк, Д. Богиня, І. Гнибіденко, 
А. Колота, С. Лебедєва, С. Мочерний, М. Панков, В. Петюх, О.С. Іванілов, О.М. 
Мартин, Г. Соловйов, С. Шелешкова, С. Брю, К. Макконел, А. Сміт, Ж. Сей, Дж. 
Кейнс, У. Джевонс, Л. Дублін, К. Маркс, К. Менгер, В. Петті, Д. Рікардо, А. Сміт та 
ін. Однак, незважаючи на значну кількість наукових робіт та поглядів науковців, які 
присвячені особливостям нарахування та оплати праці, існують невизначеності у 
понятійному апараті, тому є необхідність подальшого більш глибшого його 
вивчення. 

Метою статті є визначити економічну сутність поняття «оплата праці», 
розглянути сучасні форми та системи оплати праці на підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 
оплату праці» сутність заробітної плати визначається як «винагорода, обчислена, як 
правило, у грошовому виражені, яку власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу». 

Аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати, що наразі існує велика 
кількість трактувань сутності заробітної плати, тобто відсутній єдиний підхід до 
визначення терміну, що пояснюється різними науковими поглядами дослідників. 

О.С. Іванілов вважає, що поняття «заробітна плата» – це складна, 
багатовимірна і потребує вивчення з різних позицій, які наведені на рис. 1.  

На даному етапі розвитку економіки Україна хоче зрівнятися з країнами з 
розвинутою ринковою економікою, у яких широко застосовуються зовсім інші 
форми й системи оплати праці, найрізноманітніші системи матеріального 
заохочення працівників і стимулювання їх щодо підвищення результативності 
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діяльності. Тому дослідження питання, форм і систем оплати праці в Україні та  

 
Рис. 1. Варіанти визначення поняття «заробітна плата» для вивчення 

економічної сутності [1, c. 527-528]. 

зарубіжних країнах, їх порівняння, дослідження позитивних та негативних сторін у 
використанні тієї чи іншої системи є досить актуальним. Щоб використати 
найбільш ефективну систему оплати праці, необхідно дослідити як вітчизняні 
системи оплати, так і досвід зарубіжних країн.  

Висновки. Дослідження поняття оплати праці дало нам можливість визначити 
поняття заробітної плати, отже заробітна плата – це винагород, зазвичай, у 
грошовому вираженні, яка виплачується працівникові за виконану роботу, 
необхідна для подальшого існування людини та спроможності надалі працювати. 
Заробітна плата працівника повинна залежати безпосередньо від результатів праці й 
у той же час впливати на його показники, стимулювати розвиток виробництва, 
ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних результатів праці. 
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виконану роботу 

За
ро

бі
тн

а 
пл

ат
а 

Елемент ринку праці, що 
складається в результаті 

взаємодії попиту і 
пропозиції, виражає ціну 

використання робочої сили 

Для найманого працівника – це 
основна частина його доходу, 

який він отримує за реалізацію 
своєї здатності до праці 

Для роботодавця – це елемент витрат виробництва, що забезпечує 
матеріальну зацікавленість працівників у високо продуктивній 

праці 

Заробітна плата 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ 
СФЕРИ 

 

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

Постановка проблеми. В сучасних умовах фінансування бюджетної сфери 
відмічається низький рівень заробітної плати її працівників, що порушує їх право на 
гідне життя. При цьому слід відзначити, що заробітна плата виступає основним 
джерелом їх доходів та характеризує ефективність соціальної та економічної 
політики нашої держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Станом оплати праці та 
порядком її нарахування в бюджетній сфері займалися ряд вітчизняних вчених: 
П.Атамас, Д.Богиня, Г. Куліков, Е. Лібанова, В. Свірко та ін. Проте зміни, що 
відбуваються в бюджетному секторі економіки, нові виклики, які ставляться перед 
Урядом України, щодо фінансового забезпечення бюджетних установ, в тому числі 
і виплат з оплати праці зумовлюють необхідність проведення подальших 
досліджень.  

Метою статті є розгляд особливостей оплати праці в бюджетній сфері та 
пошук шляхів поліпшення її оплати. 

Викладення основного матеріалу. Бюджетні установи відносяться до 
категорії неприбуткових організацій та мають свої певні особливості: результатом 
діяльності працівників є надання послуг фізичним та юридичним особам, в межах їх 
компетенції. При цьому переважно використовується розумова праця, на виході 
відсутній продукт, який має фізичну форму; при наданні послуг використовується в 
основному жива праця; в бюджетній сфері працює велика кількість 
висококваліфікованих працівників (лікарі, вчителі, працівники мистецтва та ін.). 

Виплати працівникам діляться на три групи: 
1) поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші 

нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та інший 
оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що 
підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому 
працівники виконують відповідну роботу, тощо; 

2) виплати при звільненні. Зобов’язання щодо яких визнається у разі, якщо 
суб’єкт державного сектора має не відмовне зобов’язання звільнити працівника або 
кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати виплати при 
звільненні згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою; 

3) інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визнаються 
зобов’язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому 
періоді, дає їм право на отримання таких виплат [2, с. 91-93.]. 

Враховуючи положення ст. 98 КЗпП України оплата праці персоналу 
бюджетної сфери провадиться на підставі чинних нормативно-правових актів, 
колективних договорів, генеральних, галузевих та регіональних угод в межах 
бюджетних асигнувань та відповідно до затвердженого кошторису. Статтею 96 
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КЗпП України встановлено, що мінімальний розмір посадового окладу має бути не 
меншим ніж один ПМПО, що в 2019 році складає 1921 грн., в 2020 році він 
складатиме - 2102 грн. З нашої точки зору, такий розмір тарифної ставки не може 
виступати мотивуючим чинником для працівників бюджетної сфери. Потрібно на 
рівні держави знаходити джерела, що будуть давати змогу підвищити розмір 
заробітної плати працівників, а також бюджетним установам в свою чергу потрібно 
шукати додаткові джерела (якщо це дозволено на законодавчому рівні) 
надходження грошових коштів. 

З нашої точки, для того щоб мати кошти на підвищення заробітної плати в 
бюджетній сфері перш за все потрібно вивести бізнес «із тіні». Адже як свідчать 
дослідження близько 60 % економіки знаходиться в «тіні». Підприємства будуть 
платити податки до бюджету, що вплине на економічні процеси, які відбуваються в 
державі і, як наслідок, з’являться додаткові кошти для виплати заробітної плати. 
Суттєвим напрямом вирішення цієї проблеми є збільшення надходжень коштів у 
бюджети всіх рівнів за рахунок поліпшення збирання податків з платників шляхом 
зміцнення фінансової дисципліни; скорочення товарообмінних (бартерних) 
операцій; залучення додаткових внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів. 
Важливим напрямом погашення заборгованості із виплати зарплат є раціональне 
використання бюджетів на основі забезпечення суворого режиму економії [2]. 

Вважаємо за необхідне переглянути політику регулювання оплати праці 
в частині посилення контролюючих функцій держави за процесом формування 
та розподілу витрат від національного до локального рівнів економіки, що 
зумовлює необхідну розробку методології та основ обґрунтованого збільшення 
витрат на оплату праці в Україні. Для вирішення проблеми диференціації рівня 
заробітної плати пропонуємо удосконалити тарифну систему шляхом 
запровадження єдиних тарифних сіток для всіх категорій працівників установ з 
урахуванням особливостей праці в різних підрозділах. Такий хід цілком себе 
виправдовує, оскільки дає змогу оптимізувати міжкваліфікаційну та 
міжпосадову диференціацію тарифних ставок і посадових окладів і тим самим 
підвищити стимулювання кваліфікаційного росту працівників.  

Висновки. Таким чином, рівень оплати праці в бюджетній сфері є дуже 
низьким. Заробітна плата не виконує основних своїх функцій, а саме 
мотивуючої та відтворювальної. Необхідним є пошук джерел її підвищення на 
рівні держави та бюджетних установ. Це дасть змогу зберегти цінні трудові 
кадри. 
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(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки оплата праці займає 
особливе місце в системі соціально-трудових відносин. В Україні необхідні 
радикальні зміни в організації й стимулюванні ефективності праці, оптимізації 
диференціації доходів працівників та їх оподаткування, що є обов’язковою 
передумовою сталого соціально-економічного розвитку. Фонд заробітної плати 
підприємства є істотним елементом розподільних відносин, важливим джерелом 
фінансових ресурсів, які життєдіяльність і соціальні потреби працівників 
підприємства. Тому є потреба у своєчасній, об’єктивній і достовірній інформації 
щодо фонд заробітної плати працівників підприємства з погляду кожної із сторін 
соціально-трудових відносин – держави, роботодавця і найманого працівника. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми формування та 
управління фондом оплати праці в умовах формування ринкових відносин в 
Україні, результати чого міститься у наукових працях, вивчали такі вчені, як: Д. 
Богиня, О. Гамова, В. Лагутін, К. Складанна, Л. Шульгінова, О. Іванчук, М. 
Камінська, О. Чумаченко, А. Лубков, та ін. Суперечливий характер у визначенні 
основних засад сутності, структури, методів, принципів економічної категорії 
«фонд оплати праці» зазначає необхідність подальших досліджень у цьому напрямі. 

Метою статті є уточнення базових засад фонду оплати праці та управління 
ним як стратегічного орієнтиру в регулюванні організації оплати праці в сучасних 
умовах господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Формування фонду оплати праці на 
сучасному підприємстві здійснюється відповідно до кількості працівників, які 
беруть участь у виробничому процесі, рівня їхньої кваліфікації, трудової участі, 
повноважень, рівня оплати праці тощо. При цьому обов’язково враховуються 
вимоги законодавства, які регламентують величину мінімальної заробітної плати, 
оплату відпусток, понадурочних годин, роботи в нічний час, святкових та 
неробочих днів, виплату допомоги з тимчасової непрацездатності тощо. 

Фонд оплати праці має такі особливості [1, с. 7–8]:  

1. Збільшення фонду оплати праці пропорційне зростанню обсягів реалізації 
продукції. Таким чином, результативність діяльності підприємства безпосередньо 
залежить від рівня продуктивності праці.  

2. Зростання фонду оплати праці прямо пропорційне зростанню споживчих 
витрат населення, а отже, призводить до економічного піднесення на 
національному рівні.  

3. Наявність фонду оплати праці має тимчасовий характер. Планування фонду 
оплати праці здійснюється постійно, але формування та виплата працівникам 
відбуваються періодично.  

4. Більша частина фонду оплати праці – це виплати, еквівалентні кількості та 
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якості витраченої праці, але до його складу включаються й нееквівалентні виплати: 
компенсаційні та стимулюючі.  

5. Фонд оплати праці може бути виражений не лише в грошовій формі. Хоча 
планування фонду оплати праці здійснюється у грошовій формі, фактична його 
виплата може здійснюватися продукцією підприємства 

Дослідивши напрацювання вчених-економістів щодо структури фонду оплати 
праці, то, на нашу думку, вона повинна мати такі складники (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура фонду оплати праці працівників підприємства 

 

Висновки. Дослідивши структуру фонду оплати праці, ми дійшли висновку, 
що вона повинна мати соціально-економічний характер на кожному підприємстві. 
Інструкція зі статистики заробітної плати дає повний перелік виплат, які входять до 
складу фонду оплати праці, проте через недостатню аналітичність інформації та 
відсутність детального групування її інформація недостатньо задовольняє потреби 
системи управління підприємств. 
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(Представлено к.е.н., ст. викл. Дмитренко О.М.) 

 

Постановка проблеми. Торгівля сьогодні є однією з галузей діяльності, що 
розвивається, та, беззаперечно, вважається рушієм як виробничих процесів, 
оскільки саме тут відбувається реалізація товарів кінцевим споживачам, так і 
економіки загалом. Важливим завданням структурних підрозділів торговельного 
підприємства є напрацювання інформаційно-аналітичних даних, які будуть 
підґрунтям для обрання альтернативних релевантних управлінських рішень щодо 
поточного та стратегічного розвитку й збільшення товарообігу. Очевидно, що 
значна частина інформації формується у системі бухгалтерського обліку. 
Оподаткування торговельних операцій базується на даних реєстрів, у яких 
відображаються фінансово-господарські операції з відображення витрат, доходів та 
фінансових результатів торговельного підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження розвитку торгівлі, 
обліку й оподаткування товарних операцій та напрямів зростання товарообігу 
здійснювали В.І. Бачинський, Р.М. Воронко, Й.В. Канак, Т.В. Ков’ях, М.В. Корягін, 
П.О. Куцик, Ф.Ф. Макарук, О.А. Полянська, Н.Б. Фірко, О.М. Чабанюк, О.Я. 
Чернін, В.В. Хачатрян, А.А.  Драчук, О.О. Шубін, Я .А. Гончарук  та інші [1; 2]. 

Метою статті є побудову бухгалтерського обліку торговельних операцій, їх 
оподаткування в умовах чинного податкового законодавства. 

Викладення основного матеріалу. Торгівля є однією з умов економічної 
діяльності. В нових умовах у цій галузі відбулися значні зміни, які зумовлюють 
необхідність подальшого розвитку методології, методики й організації 
торговельних операцій. Торгівля – особлива діяльність людей, пов’язана зі 
здійсненням актів купівлі – продажу, яка являє собою сукупність специфічних 
технологічних та господарських операцій, що спрямовані на обслуговування 
процесу обміну. Це форма товарного обігу, що здійснюється за посередництвом 
грошей. 

Податкове регулювання торговельної діяльності підприємств є невід'ємною 
складовою їх ефективного функціонування, оскільки визначає умови подальшого 
фінансового розвитку підприємств. Крім того, таке регулювання значним чином 
відбивається не тільки на ефективності діяльності самих підприємств, але й 
визначає основні закономірності формування централізованих фінансових ресурсів, 
оскільки податкові надходження від підприємств торгівлі займають вагому частину 
у загальних податкових надходженнях до бюджету. Таким чином, вони формують 
фінансову основу не тільки власного соціально-економічного розвитку, але й інших 
суб'єктів господарювання.  

Дослідження відображають, що характеристики системи оподаткування 
значною мірою визначають стимули до підприємницької  діяльності, її  активізації  
та  ділову  активність  населення  загалом.  В умовах надмірного податкового тиску 
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частина підприємств та обсягів господарської діяльності об'єктивно переходять у 
тіньовий сектор ринку, що викривлює ринкове конкурентне середовище, створює 
конкурентні переваги тіньовому сектору порівняно з суб'єктами, які здійснюють 
легальну підприємницьку діяльність, часто призводить до розвитку неформальних 
економічних стосунків між органами державного управління, контролюючими 
структурами, бізнесом та навіть до криміналізації підприємницького середовища. 

Низька ефективність вітчизняної податкової політики створює суттєву 
загрозу економічній безпеці підприємництва, що відображається через слабку 
конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість України на світовій  арені. 
Таким чином, насамперед, високе податкове навантаження та нестабільне 
податкове законодавство є перешкодою для розвитку підприємництва та залучення 
іноземного капіталу у вітчизняну економіку.  

З іншої сторони, недоотримання таким чином надходжень до бюджету зі 
значної кількості податків та платежів, пенсійного та фондів соціального 
страхування населення не дозволяють, отримання незаконно соціальних та 
податкових пільг, не дозволяють реалізовувати заходи щодо зниження податкового 
тиску на діяльність торговельних підприємств. 

Разом з тим в Україні створені передумови стимулювання розвитку 
підприємств через здійснення податкової політики держави. Йдеться про 
запровадження спрощених режимів оподаткування, метою якого було зниження 
податкового навантаження, спрощення механізму адміністрування та сплати 
податків, спроба подолання тіньової економіки, створення нових робочих місць. 

Реформування податкової системи в Україні повинно здійснювати з 
врахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку, 
направлених на випереджаюче економічне зростання, підвищення рівня життя 
населення та зростання конкурентоспроможності та репутації вітчизняного бізнес-

середовища в світі. 
Висновки. Проведене дослідження дозволяє виявити значення та резерви 

підвищення стимулюючої ролі оподаткування в розвитку вітчизняного 
торговельного бізнесу і є складовою комплексної оцінки впливу податкової 
політики держави на господарську діяльність торговельних підприємств в сучасних 
умовах.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ   

 

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

Постановка проблеми. В сучасних умовах виробництва 
сільськогосподарської продукції важливим є одержання релевантної інформації 
системою управління про рівень понесених витрат та обсяг одержаної продукції. 
Адже основним фактором, який прямо впливає на рівень прибутковості є 
управління розмірами виробничих витрат з метою зниження їх розміру при 
одержанні продукції заданої якості. Виконання цього завдання є неможливим без 
організації дієвої системи бухгалтерського обліку та аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблемам обліку та аналізу 
витрат і виходу сільськогосподарської продукції приділяли увагу такі дослідники: 
В.І. Бачинський, В.А. Дерій, В.О. Озеран, Н.В. Савицька, М.І. Скрипник, Л.К. Сук 
та ін. Враховуючи результати їх досліджень та не применшуючи їх значення, 
доцільним є продовження вивчення теоретичних та практичних аспектів аналізу 
витрат виробництва в сільськогосподарських підприємствах з метою його 
удосконалення. 

Метою статті є ознайомлення із теоретико-методологічними аспектами 
аналізу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції. 

Викладення основного матеріалу. Основний мотив діяльності будь-

якого підприємства в ринкових умовах – максимізація прибутку. Реальні 
можливості реалізації цієї стратегічної мети в усіх випадках обмежені 
витратами виробництва та попитом на продукцію, що випускається. Оскільки 
витрати – це основний обмежувач прибутку і, водночас, основний фактор, що 
впливає на обсяг пропозиції, то ухвалення рішень керівництвом підприємства 
неможливе без аналізу вже наявних витрат виробництва та їх величини на 
перспективу [1, с. 225]. Аналіз, будучи однією з основних функцій управління, 
займає проміжне місце між збором інформації та прийняттям управлінських 
рішень і вимагає високої її якості, достовірності та деталізації [82, с.138]. 
Результати аналітичних досліджень, що поєднуються з врахуванням чинників 
зовнішнього впливу, дають можливість обирати найоптимальніший варіант 
розвитку підприємства та його витрат.  

Завданнями аналізу витрат на виробництво сільськогосподарської 
продукції є: перевірка обґрунтованості плану з собівартості, прогресивності 
норм витрат; оцінка виконання плану і вивчення причин відхилень від нього, 
динамічних змін; виявлення резервів зниження собівартості; пошук шляхів їх 
мобілізації. Виявлення резервів зниження собівартості повинне спиратися на 
комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення 
технічного і організаційного рівня виробництва, використання виробничих 
потужностей і основних засобів, сировини і матеріалів, робочої сили, 
господарських зв’язків. 
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Аналітичні дослідження щодо динаміки та структури витрат 
виробництва сільськогосподарської продукції доцільно розпочинати із аналізу 
витрат, згрупованих в розрізі економічних елементів на основі даних ф. 2 
фінансової звітності «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід)». Дане групування витрат не дає змогу визначити собівартість 
продукції, проте має важливе аналітичне та макроекономічне значення. Адже 
воно характеризує до якого типу відноситься виробництво (матеріало -, фондо- 

чи трудомістське), дозволяє визначити співвідношення витрат живої та 
уречевленої праці, визначити структуру витрат на виробництво за обраний 
період і в динаміці, що дозволить оцінити структурні зміни витрат; виявити 
резерви подальшого зниження витрат на виробництво сільськогосподарської 
продукції. При аналізі витрат за статтями виявляють: величину економії 
(перевитрат) за кожною статтею; частку впливу кожної статті у загальному 
зниженні собівартості продукції; вплив факторів на величину витрат за 
окремими статтями. 

Собівартість продукції знаходиться у взаємозв’язку з показниками 
ефективності виробництва. Вона відображає велику частину вартості продукції 
та залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Істотний вплив 
на рівень витрат мають техніко-економічні чинники виробництва. Цей вплив 
залежить від змін у техніці, технології, організації виробництва, структурі та 
якості продукції, величини витрат на її виробництво. Аналіз витрат, як 
правило, проводиться систематично протягом року з метою виявлення 
внутрішньовиробничих резервів їх зниження. Для аналізу рівня та динаміки 
зміни вартості продукції використовується низка показників. До них 
відносяться: кошторис витрат на виробництво, собівартість товарної і 
реалізованої продукції, зниження собівартості порівняльної товарної продукції 
та витрати на 1 грн. товарної (реалізованої) продукції  

Висновки. Таким чином, проведення аналізу витрат виробництва 
сільськогосподарської продукції на постійній основі сприятиме досягненню 
аграрними підприємствами стратегічних та поточних цілей, дасть можливість 
знаходити резерви зниження витрат виробництва та підвищувати економічну 
ефективність діяльності. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ  КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ВИДАМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 

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

Постановка проблеми.  На даний момент вдосконалення інвестиційної 
діяльності в Україні є актуальною проблемою, тому що правильна постановка 
дозволить уникнути багатьох ризиків під час формування інвестиційного пакету. 
Особливу увагу буде приділено саме капітальним інвестиціями, та їх розподілу за 
активами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Класифікації інвестицій  
присвячені праці багатьох українських вчених-економістів, а саме: А.Пересада, Д. 
Лук’яненко, С. Реверчук, Б. Губський, О. Мозговий, А.Пехник, В.Захожай, 
Р.Вернон, С.Гаймер, Р.Лакруа, У.Фішер та ін. 

Метою статті є дослідження класифікації капітальних інвестицій за видами 
активів. 

Викладення основного матеріалу. Згідно закону «Про інвестиційну 
діяльність»– Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток та/або досягається соціальний та екологічний ефект[1]. 

Взагалі інвестиції бувають на макро- та на мікро- рівні. Макрорівень це 
інвестиції на рівні всієї держави, тобто кошти надходять в країну з за кордону. 

Мікрорівень це інвестиції на рівні підприємства. 
Також інвестиції можна поділити на внутрішні та зовнішні інвестиції. 

Внутрішні відбуваються на самому підприємстві своїми власниками, а зовнішні 
інвестиції, це коли кошти, що залучаються від інших підприємств, фізичних осіб, 
і.т.д 

 Внутрішні інвестиції можна поділити на фінансові та реальні. Фінансові 
інвестиції це безпосередньо вклади в акції, облігації, інші цінні папери, а реальні 
інвестиції (капіталоутворюючі) це вклади коштів у створення нових та 
реконструкцію або переоснащення існуючих підприємств. 

Капітальними інвестиціями є витрати коштів на капітальне будівництво, 
придбання або виготовлення основних засобів з метою отримання економічної 
вигоди. 

Звернемо увагу на реальні інвестиції. Вони поділяються на матеріальні та не 
матеріальні. 

Якщо подивитись статистику за останні 4 роки , і можемо побачити що 
більше всього підприємства інвестують кошти саме у такі матеріальні активи як: 

- житлові будівлі;  
- нежитлові будівлі; 
 - інженерні споруди;  
- машини, обладнання та інвентар; 
 - транспортні засоби    
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Також важливими є закордонні інвестиції, тому що це є припливом грошей з 
за кордону та сприяє швидшому розвитку наших підприємств та економіки в 
цілому. Але приплив іноземних інвестиції дуже сильно залежить від інвестиційного 
клімату в нашій країні. Найбільшими надходження з за кордону в Україну 
інвестицій йде саме у матеріальні активи, а якщо точніше то в промисловість, 
будівництво та господарство.  

Вагомий відсоток інвестицій прямує у страхування та фінансові папери. 
Менший відсоток капітальних інвестицій прямує у сільське господарство та рибне 
господарство. 

Щоб збільшити капітальні інвестиції в матеріальні активи потрібно: 
- вдосконалити правову сферу і забезпечити стабільність інвестиційного 

законодавства;  
- створити біль удосконалену систему пільг, де, будуть вказані галузі або 

напрямки до яких необхідно інвестувати кошти;  
- спростити процедуру для залучення іноземних інвестицій та для 

нерезидентів розширити інформаційну сферу для інвестиційної діяльності, 
систематизувати й своєчасно оновлювати дані інвестиційних проектів, що 
розроблені відповідно до міжнародних підходів. 

Висновки. Згідно цієї статті можна побачити що основними інвестиціями є 
вклади коштів у матеріальні активи. Які з часом зношуються та потребують 
реставрації чи відновлення, також можна добавити що багато підприємств 
працюють у старих, не від реконструйованих спорудах, та мають досить старі 
матеріальні активи завдяки яким виробляється продукція.  

На мою думку якщо підприємствам дати (податкові) пільги, чи державні 
кредити під низький відсоток на реконструкцію та відновлення матеріальних 
активів, або щоб держава частково допомогла підприємствам в реконструкції або 
створенню нових підприємств, інвестиційний клімат став бо набагато кращим, та 
завдяки цьому підприємці ( як місцеві, так і іноземні) більш активно виділяли 
кошти на матеріальні активи,  що в свою чергу розвивало бізнес. 

 

Список використаної літератури: 
1.  Закон України «Про інвестиційну діяльність». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 

2.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 ―Фінансові інвестиції‖: 
наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91. URL: 

http://www.minfm.gov.ua  

 

References: 

1. Zakon Ukraini «Pro investuciuny diyalnist». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 

2.  Pologennya ( staqndart) byhgaltes`kogo obliky 12 ― finansovi investicii‖ nakaz 

Ministerstva finansiv Ukraini vid 26.04.2000 № 91. URL: http://www.minfm.gov.ua 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://www.minfm.gov.ua/


39 

 

О. В. Федорчук, магістр 

Житомирський агроекологічний університет 

 

ОБЛІК ДОХОДІВ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Доходи банку є основою для розвитку банківської 
установи та забезпечують реалізацію її основних завдань, таких як, покриття 
витрат, пов’язаних з банківською діяльністю та формуванням прибутку для 
створення фондів і резервів, які необхідні для зниження ризиків у довгостроковій 
перспективі. Для успішного управління банком потрібне правильне відображення 
господарських операцій в системі бухгалтерського обліку та звітності, правильне 
визначення фінансових результатів, повна і достовірна інформація про доходи, 
витрати та прибутки банку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем обліку 
доходів банківських установ займались такі вчені як : І. М. Парасій-Вергуненко, 
Крилій О. А., А. М. Герасимович, О. Я. Стойко. Попри великий вклад вітчизняних 
науковців у досліджувану проблему об’єктивно необхідне подальше поглиблення 
теоретичних основ та питань практичного характеру щодо організації 
бухгалтерського обліку в банках. 

Метою статті є розгляд специфіки організації та управління обліковими 
процесами у банку, методів та принципів організації бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. Банки належать до фінансових 
посередників та здійснюють операції на грошовому, кредитному ринку та ринку 
цінних паперів. Проте облік в банках за своєю суттю нічим не відрізняється від 
обліку на інших підприємствах. Доходи, які визнані банком від здійснення 
банківської діяльності та від іншої діяльності, що здійснюється відповідно до 
законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності потрібно 
розглядати як доходи і витрати отримані в результаті операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності банку. 

За операційною діяльністю банківських установ виникають доходи: 
комісійні; процентні; від торговельних операцій; від повернення раніше списаних 
активів; у вигляді дивідендів; інші операційні доходи. За результатами 
інвестиційної діяльності у банках виникають доходи за операціями з реалізації 
(придбання) інвестиційних цінних паперів; доходи за операціями зі збільшення 
(зменшення) інвестицій у дочірні установи; доходи від реалізації (придбання) 
основних засобів та нематеріальних активів тощо. Від фінансової діяльності банк 
одержує доходи за операціями з цінними паперами власного боргу; доходи за 
субординованим боргом; дивіденди, сплачені протягом звітного періоду; доходи за 
результатами випуску інструментів власного капіталу [1]. Для визнання доходів 
банки застосовують основні  принципи бухгалтерського обліку. Статті доходів 
враховуються та оцінюються в момент продажу активу чи надання послуги та 
відображаються у тому ж звітному періоді в якому були отримані кошти задля 
недопущення переоцінки активів і доходів банку. Тому банк враховує доходи від 
наданої послуги у розмірі витрат, які пов’язані з наданням такої послуги.  
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Всі доходи банку обліковуються на рахунках доходів наростаючим 
підсумком з початку року, а залишки за цими рахунками закриваються в останній 
день звітного року. 

В обліковій політиці банк вказує періодичність та метод визначення 
кількості днів у місяці та році для нарахування процентних доходів та витрат. 
Нарахуванні доходів у фінансовому обліку здійснюється у кінці місяця. При 
нарахуванні процентів за депозитними операціями банк не враховує день 
надходження коштів від вкладника на рахунок і день списання коштів з рахунку 
вкладника. При нарахуванні процентів за кредит у розрахунок включається день 
видачі кредиту, а день повернення кредиту до розрахунку процентів не 
включається. Нарахування процентів проводиться кожного місяця в останній 
робочий день. 

Надання кредитів є основою успішної діяльності банку, а необхідною 
умовою підвищення ефективності кредитних операцій є наявність оперативної 
облікової інформації. Облік кредитних операцій визначається в обліковій політиці 
банку і має забезпечити єдину методологію синтетичного та аналітичного обліку та 
узагальнення інформації  для прийняття управлінських рішень та складання 
звітності. Надання кредитів призводить до виникнення дебіторської заборгованості 
банку, яка вимагає особливих підходів в оцінці. Тому П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» визначає сумнівні борги та методи нарахування резерву сумнівних 
боргів. 

Висновки. Доходи банку виникають як результат здійснення певних 
банківських операцій, пов’язаних з наданням послуг. Крім надання фінансових 
послуг, банк має право здійснювати діяльність щодо: інвестицій, випуску власних 
цінних паперів, зберігання цінностей, інкасації коштів та перевезення фінансових 
цінностей, надання консультацій та інформаційних послуг щодо банківських та 
інших фінансових послуг. 

Система бухгалтерського обліку доходів – це основа системи управління, 
так як тут накопичується вся інформації про доходи та витрати. У фінансовій 
звітності відображаються показники за реальним станом активі, зобов’язань та 
капіталу банку, що потребує врахування особливостей обліку доходів. Організація 
обліку доходів банку має забезпечувати максимізацію доходів, що буде 
супроводжуватися здійсненням різних банківських послуг. У подальшому потрібно 
зосередитися на методиці обліку та аналізу доходів. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах, коли половина валового 
внутрішнього продукту України формується за рахунок експорту ( 47,9 на 2017 рік), 
однією з головних передумов ефективного функціонування національної економіки, 
запорукою її динамічного розвитку та відповідно стратегічним завданням є 
масштабне зростання присутності України на зовнішніх ринках. 

Експорт товарів і послуг за підсумками 2018 р. збільшився на 8,6% (+4,5 
млрд дол.) у порівнянні з 2017 роком та склав 57,1 млрд дол. При цьому, експорт 
товарів збільшився на 9,4% (+4,1 млрд дол.) і становив 47,3 млрд дол. Збільшення 
обсягів експорту товарів відбулось за всіма товарними групами і пов’язано зі 
значним зростанням експортного постачання. 

Найбільша питома вага в українському експорті належить: продукції АПК та 
харчової промисловості (39,3%), продукції металургійного комплексу (24,6%), 
продукції машинобудування (11,6%), мінеральним продуктам (9,2%). 

Основними торговельними партнерами України в експорті товарів  
у 2018 році були: Країни ЄС, Росія, Туреччина, Китай, Індія, Єгипет, Білорусь, 
США. 

Розвиток українського експорту можливий лише за умови ефективної 
системи управління експортними операціями вітчизняних підприємств. Це, в свою 
чергу, вимагає інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. 
Одним з проблемних питань при здійсненні обліку експортних операцій є 
визначення дати визнання доходу. На практиці трапляються ситуації, коли 
бухгалтер визнає дохід, орієнтуючись лише на дату митної декларації. Однак, такий 
підхід є не дуже коректним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велику увагу дослідженню та 
відображенню в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних із 
зовнішньоекономічною діяльністю, приділили С.Ф. Голов, Ю.А. Кузмінський, 
Ф.Ф. Бутинець, З.О. Омельницька. Однак питання визнання доходу від експортних 
операцій в сучасних умовах є малодослідженим. 

Метою статті є дослідження питання визнання доходів від експортних 
операцій підприємства.  

Викладення основного матеріалу.  Питання визнання доходу та його 
відображення в бухгалтерському обліку регулюється положеннями П(С)БО 15 

«Дохід». Зокрема в п. 5 визначено, що дохід  визнається  під час збільшення активу 
або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за 
винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства),  за  
умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

Відповідно до п. 8 П(С)БО 15 "Дохід", дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче 
умов: покупцеві передано ризики й вигоди, пов’язані з правом власності 

https://i.factor.ua/ukr/law-116/section-576/
https://i.factor.ua/ukr/law-116/section-576/
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на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління 
та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу 
(виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції 
відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані з цією 
операцією, можуть бути достовірно визначені. 

За першої умови  момент переходу ризиків і вигід, пов’язаних з правом 
власності, слід визначати виходячи з базису постачання ІНКОТЕРМС, визначеного 
в договорі. ІНКОТЕРМС (англ. Incoterms, International commercial terms) – це 
офіційні правила Міжнародної торгової палати для тлумачення торговельних 
термінів, які полегшують ведення міжнародної торгівлі. Посилання на Правила 
ІНКОТЕРМС у договорі купівлі-продажу чітко визначає відповідні обов'язки сторін 
і зменшує ризик юридичних ускладнень, тому що дозволяє значною мірою усунути 
невизначеність, пов'язану з неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різних 
країнах. 

Мінфін у листі від 03.03.2007 р. № 31-34000-20-10/4345 підкреслює, що 
контроль над активом, як правило, супроводжується правом власності на нього. 
Однак прив’язуватися до моменту переходу права власності не зовсім правильно, 
адже бувають випадки, коли право власності переходить к покупцю набагато 
пізніше, ніж передається контроль (наприклад, при постачанні на умовах 
відстрочення платежу, якщо договором передбачено перехід права власності після 
остаточного розрахунку). Тому, на наш погляд, втрата контролю за реалізованою 

продукцією відбувається в момент фізичного її відвантаження покупцю 

(перевізнику покупця). 
 Друга умова також визначається договором. Це момент передачі товару 

покупцеві чи його представникові.  
Третя і четверта умови виконуються, як правило, в момент підписання 

договору. Наприклад, виконання всіх цих умов може бути пов’язано з моментом 
оформлення валютно-митної декларації ( Таким чином, саме на дату оформлення 
ВМД експортер має відобразити дохід: Дт 362 «Розрахунки з іноземними 
покупцями» Кт 701 (702) «Дохід від реалізації готової продукції» або 702 «Дохід 
від реалізації товарів». 

Водночас зауважимо: щоб уникнути спорів з податківцями, дату виникнення 

доходу слід документально підтвердити (особливо коли така дата належить іншому 
звітному періоду, ніж дата вивезення товару за межі митної території України). У 
різних випадках документом, що підтверджує дату виникнення доходу, може бути 
акт передачі товару, CMR або будь-який інший документ. 

Висновки. Розглянуті в статті питання визнання доходу від експортних 
операцій можуть бути використані в практичній діяльності суб’єктів 
господарювання. 
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(Представлено д.е.н., проф. Малюга Н. М.) 

 

Постановка проблеми. Однією з важливих проблем, що стоїть перед 
системою управління лісогосподарським підприємством є створення на 
підприємстві дієвої системи управління його майновим потенціалом. Ефективність 
такої системи визначається якістю інформації, що використовується для цілей 
управління. 

Визначальне місце, в такій системі належить обліковій інформації, що 
обумовлюється особливою роллю бухгалтерського обліку в забезпеченні 
управління найбільш якісною інформацією, якій притаманні специфічні якості. 

3 введенням національних стандартів підприємства одержали нові 
можливості у формуванні облікової політики до основних засобів. Однак, поряд з 
цим, з'явилося чимало питань, які є недостатньо досліджені та мають дискусійний 
характер. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Окремі питання теорії і 
практики бухгалтерського обліку та аналізу основних засобів викладені з наукових 
доробках Пархоменко В.. Голова С, Бутинця Ф., Грінько А., Кужельного М., 
Сопко В., Гавриленко 3., Ластовецького В., Задорожного З. та ін.  

Метою статті є розробка теоретичних та практичних рекомендацій з 
удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів та економічне 
обгрунтування напрямків облікової політики. 

Викладення основного матеріалу. Основні засоби є одним із трудомістких 
об'єктів бухгалтерського обліку, що обумовлено, насамперед, складністю їхньої 
структури та різноманіттям облікових задач. У бухгалтерському обліку основних 
засобів чітко ставляться завдання, які пов'язані з їх визнанням, оцінкою, 
переоцінкою, порядком нарахування амортизації, які є дуже важливими. 

Велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного 
лісогосподарського підприємства має поінформованість про наявність засобів праці 
та постійний контроль за їх ефективним використанням. Цьому сприяє добре 
побудований облік основних засобів. 

Облік основних засобів повинен здійснюватися відповідно до умов чинного 
законодавства та включає наступні складові: 1) введення в експлуатацію об’єктів 
основних засобів; 2) покращення та ремонту об’єктів основних засобів; 3) ліквідації 
об’єктів основних засобів; 4) нарахування амортизації основних засобів [1, с. 49]. 

Під час організації обліку основних засобів слід враховувати такі чинники: 
1) тривалий термін використання об’єктів, протягом якого їх необхідно 
обліковувати; 2) технічно складна та багатокомпонентна будова, яку необхідно 
детально відображувати в облікових регістрах; 3) необхідність проведення 
ремонтів, реконструкції, модернізації основних засобів, що приводить до зміни їх 
первісних характеристик, які потрібно своєчасно відображати у регістрах обліку; 
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4) коштовність об’єктів, що вимагає адекватної організації процесів їх приймання, 
списання, а також обліку наявності, які б забезпечували їх цілісність та збереження 
в робочому стані [2].  

Упорядкуванню руху документів та їх своєчасному надходженню до 
бухгалтерії сприятиме організація робіт за графіками документообігу. На 
підприємстві доцільно розробити зведений графік з обліку основних засобів, у 
якому варто зазначити кількість примірників документів, необхідних для 
оформлення господарської операції; осіб, відповідальних за види робіт (складання 
документів, їх перевірку, реєстрацію, оброблення, облікову реєстрацію інформації в 
облікових реєстрах. 

Одними із елементів системи управління основними засобами підприємства 
є проведення внутрішнього контролю. Завдання контролю операцій з основними 
засобами полягає в тому, щоб перевірити збереження і використання основних 
засобів їх за даними балансу, правильність аналітичного і синтетичного обліку 
основних засобів, своєчасність відображення в обліку операцій, пов’язаних із 
введенням їх в експлуатацію, вибуттям, нарахуванням зносу і амортизації основних 
засобів. 

Висновки. Таким чином, пріоритетними завданнями вдосконалення 
методики обліку основних засобів є правильне документальне оформлення та 
своєчасне відображення в регістрах обліку надходження, переміщення та вибуття 
основних засобів; контроль за їх збереженням; контроль за витратами на ремонт, а 
також за ефективністю їх використання тощо. 
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(Представлено к.е.н. доц. Гайдучок Т.С.) 
 

Постановка проблеми. Сьогодні для України актуальним залишається 
питання оподаткування сільськогосподарських товаровиробників з тієї причини, що 
аграрний сектор у своїй сфері виробництва є досить масштабним.  Саме тому, для 
ефективного керування такою сферою діяльності використання прямих методів 
буде недостатньо і непросто,  необхідно використовувати податковий механізм.    

Для створення сприятливих умов успішної фінансово-господарської 
діяльності підприємств, зростання конкурентоспроможності та надання кращих 
соціальних умов для осіб, що працюють, держава використовує свій головний 
фінансовий інструмент – податки.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням особливостей 

функціонування податків у сільському господарстві присвячено праці багатьох 
вчених-економістів: І. І. Бабіча, Л. В. Гуцаленко, С. Ф. Голова, М. Я. Дем’яненко, 
Т. Г. Камінської, М. М. Коцупатрого, Т. Є. Кучеренко, С. Ф. Легенчука, 

Т. Ф.Плахтій, В. К. Савчука, Л. К. Сука, Л. В. Чижевської та ін. Проте залишається 
ряд невирішених завдань щодо проблем обліково-аналітичного забезпечення 
системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 

Метою статті є дослідження особливостей оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах трансформаційних перетворень..  

Викладення основного матеріалу. Досить часто нам зустрічається 
визначення податкової системи з наступним змістом: «Податкова система – це 

сукупність встановлених у законодавчому порядку податків і зборів (інших 
обов’язкових платежів) до бюджетів різних рівнів та державних цільових фондів». 

На сьогоднішній день, облік податків взаємопов’язаний з бухгалтерським 
обліком, а саме з його основною частиною – первинним обліком. Тільки це 
дозволяє використовувати інформацію бухгалтерського обліку з метою 
оподаткування. 

Нинішня податкова політика України має певні недоліки, які в свою чергу 
стають на заваді розвитку податкової політики та економіки [1]. 

Найбільш вагомими проблемами розробки ефективності податкової 
політики України є :   

- високі ставки податків – чим вищі податки, тим нижчий попит на ту чи 
іншу діяльність; 

- досить багато  обов’язкових платежів;  
- неясність та незрозумілість здійснення  податкової політики;   
- невидима діяльність держави стосовно оподаткування, що викликає 

недовіру з боку населення, та відповідно зниження надходжень;   
- уникнення сплати податків, що зумовлює брак грошових надходжень до 

бюджету країни . 
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Щодо дієвості та ефективності податкової системи М. Диха зауважила, що 
основними її показниками має бути невелика кількість податків, прості та доступні 
операції адміністрування платежів та стабільність у податковому законодавстві [2]. 

При виборі системи оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників основою податкового законодавства є кількість реалізованої 
сільськогосподарської продукції.  

Таким чином, головним показником є питома вага доходу від реалізованої 
сільськогосподарської продукції власного виробництва в загальному доході 
підприємства протягом звітного року. Аграрний бізнес є досить специфічною 
галуззю і має високий економічний ризик, тому цей показник напряму пов’язаний з 
особливостями сільського господарства 

Виробники сільськогосподарської продукції, які перебувають на загальній 
системі оподаткування за діючим ПКУ, сплачують податок на прибуток 
підприємств. Відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» та НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» об’єктом бухгалтерського обліку є 
прибуток.  Обчислення прибутку визначається шляхом зменшення доходів звітного 
періоду на суму витрат звітного періоду. 

Не менш важливим податком для сільськогосподарських товаровиробників є 
ПДВ (податок на додану вартість).  

Висновки. У результаті проведених досліджень щодо особливостей 
оподаткування слід зазначити, що сільськогосподарським товаровиробникам, які є 
платниками податків, необхідно дотримуватись вимог податкового законодавства.  
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