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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА:  

ІСТОРІЯ СВЯТА 
 

10 листопада щорічно відзначають професійне свято бухгалтерів –
Міжнародний день бухгалтера (International Accounting Day). Ідея зробити загальне 
міжнародне професійне свято бухгалтера обговорювалася давно, адже майже в 
кожній країні існує своє професійне свято бухгалтера. Цікаво й те, що в різних 
країнах світу бухгалтерії притаманні відмітні характеристики. Ці особливості 
обумовлені політичною та економічною системами, історією країни, цінностями 
суспільства, його традиціями.Англомовні, континентальні країни та 
латиноамериканські держави використовують бухгалтерію для обчислення 
фінансового результату й підрахунку прибутку. Країни Східної Європи — 

переважно для контролю за збереженням коштів. 
У світі вибору дати святкування слугувало 10 листопада 1494 року у Венеції 

книги Луки Пачолі «Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 
Proportionalita» («Все про арифметику, геометрію і пропорції»). Одна з розділів 
книги під назвою «Про рахунки та інші записи» містила детальний опис 
бухгалтерської справи, в тому числ бухгалтерських ордерів, системи щоденного 
зведення дебету і кредиту, обліку активів, пасивів, капіталу тощо. Завдяки цій книзі 
Луку Пачолі прозвали «батьком бухгалтерії». 

 Затверджене це свято Організацією Обєднаних Націй за рекомендації 
ЮНЕСКО. 

Бухгалтерія - одна з точних і найважливіших професій. Без бухгалтерів зараз 
не можливо уявити собі життя, адже від блискучих знань і досвіду бухгалтерів 
залежить функціонування будь-якої економіки.У багатьох компаніях привітання 
бухгалтерів стало гарною традицією. У США, наприклад, роботу кращих 
спеціалістів бухгалтерської служби винагороджують грошовими преміями чи 
цінними подарунками. У різних компаніях дарують тематичні сувеніри та 
влаштовують святкові фуршети. 

Незважаючи на те, що бухгалтери цінують точність, – у питанні, коли 
відзначати День Бухгалтера, проявляється двоякість. Свято можна починати 
святкувати офіційно 16 липня згідно чинного законодавства України, а потім 
продовжити 10 листопада – в Міжнародний день бухгалтера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
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ДІЛОВА ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ  
ТЕТЕРІВСЬКОЇ ОТГ 

 

В рамках реалізації проекту розвитку самодостатніх територіальних громад, 
викладачі кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту Юлия Юзефівна 
Мороз, Тетяна Станіславівна Гайдучок та кафедри аналізу і статистики Світлана 

Володимирівна Чугаєвська Житомирського національного агроекологічного 
університету, студенти-учасники проекту відвідали Тетерівську об’єднану 
територіальну громаду.  

 

 
 

Зустріч відбулася за підтримки та участі членів Громадської ради при 
Житомирській облдержадміністрації. 

Варто відзначити, що Тетерівська ОТГ одна з перших, що утворилися на 
Житомирщині, та одна з найуспішніших громад. Разом з сільським головою 
Ільницькою Валентиною Францівною, керівниками економічної та фінансової 
служби, обговорили актуальні питання щодо проблем функціонування, перспектив 

розвитку та побудови стратегії діяльності Тетерівської ОТГ. Таке спілкування та 
отриманий практичний досвід надзвичайно корисні як для викладачів, так і для 
майбутніх фахівців. 

 

 

НОВИНИ, ФАКТИ, ПОДІЇ КАФЕДРИ 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009242395137&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBUozspvG_MBCW1gavDsW17zOeVaYdkbQ6DHIkpK---CthHea4-XW55PFXHgIUq_Rmq4ByEIHBsU8Iq&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009242395137&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBUozspvG_MBCW1gavDsW17zOeVaYdkbQ6DHIkpK---CthHea4-XW55PFXHgIUq_Rmq4ByEIHBsU8Iq&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009469087848&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBdh4WfU9nXTPEko94HB_JoeQNTshm8z3j15vUCglafLGEFDbRrG3WP8wvCdTgVC0EcSL05VVBK_oHM&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017415404595&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD02_WXNyJQ7nOEaeQef6wSiFfXfAuex9-Nve-jYVJLQH3IgFdB8m9nbkXf9IzCvx7_xp0SJTZi_9Pu&fref=mentions
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ЕКСКУРСІЯ ДО ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У 
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

 
Цікава і пізнавальна екскурсія для студентів Житомирського 

агроекологічного університету спеціальності «Облік і оподаткування» відбулась 
сьогодні – 7 листопада 2019 року. Студенти другого курсу разом з викладачами 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту професором Малюгою 
Н.М. та доцентом Гайдучок Т.С. відвідали Головне управління статистики (ГУС) у 
Житомирській області. 

 
 

Начальник управління обробки даних економічної статистики Жерибор Ліна 
Леонідівна та начальник відділу поширення інформації, комунікацій із 
користувачами та громадськістю управління поширення інформації та комунікацій 
Остапчук Тетяна Миколаївна розповіли та наочно представили особливості роботи 
управління, статистичні дані, що характеризують стан та динаміку розвитку 
сільського господарства області; показали в історичному аспекті необхідність 
обліку у всі часи та важливість статистики для влади, навели інформацію про 
переписи населення, що відбувалися на теренах нашої держави; продемонстрували 
як оживають сухі цифри, якщо «вдихнути» в них розуміння, любов та 
професіоналізм (на прикладі інформаційного відео про Житомир та область); 
уявили основні статистичні показники на прикладі «якби на Землі жили 100 
людей».  

Екскурсія продовжилася в музеї ГУС, де зібрані унікальні факти, що 
дозволяють «прожити» історію і оцінити переваги й можливості сучасного 
інформаційного суспільства. Невеличкий майстер-клас «Як рахувати на рахівниці» 
від Ліни Леонідівни вразив сучасну молодь)). І на завершення у прес-центрі ГУС 
студенти й викладачі мали можливість відчути себе поважними персонами в сфері 
статистики, і зробити фото на згадку. 
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ВІДЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ БУХГАЛТЕРА  
У ЖНАЕУ 

 
Вже шостий рік поспіль  у Житомирському національному агроекологічному 

університеті відзначають  Міжнародний день бухгалтера. 
Святковий захід з цієї нагоди влаштували 12 листопада. Окрім традиційного 

концерту, який підготували студенти та викладачі факультету обліку та фінансів, 
цьогоріч серед 6 учасниць обирали «Бухгалтера ІІІ тисячоліття». Конкурс складався 
із трьох етапів, а переможницю обирало авторитетне журі в складі представників 
ректорату ЖНАЕУ, друзів та партнерів кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту. 

 

 
 

Зокрема, присутнім представили інформацію про історію запровадження 
свята та загалом походження професії,  театралізовані вистави, тематичні ролики, 
танці та пісенні композиції, а дівчата-конкурсантки поділилися власним баченням 
того, яким має бути бухгалтер майбутнього. 

«Для колективу нашої кафедри  – це не просто свято, це вже традиція, – 

зауважила завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
ЖНАЕУ Юлія Мороз. – Я дякую всім, хто з року в рік долучається до заходу – наші 
улюблені студенти, особливо магістри. Дякую ректору та проректорам за 
підтримку, а також  вдячна за співпрацю колегам». 
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Під час вітального виступу проректор з наукової роботи та інноваційного 
розвитку Житомирського національного агроекологічного університету Людмила 
Романчук  відзначила, що факультет обліку і фінансів є одним із 
найпродуктивніших, найпотужніших та найуспішніших у навчальному закладі. Тут 
є хороша матеріально-технічна база, реалізовують цікаві проєкти та підтримують 
різноманітні ініціативи.    

«Від роботи бухгалтера залежить успіх підприємства. Ця професія дуже 
складна, але відповідальна, кожен з вас вже має чи матиме можливість проявити 
свій потенціал, – наголосила проректор  з наукової роботи та інноваційного 
розвитку ЖНАЕУ Людмила Романчук. – Я переконана, що викладачі факультету 
обліку і фінансів Житомирського національного агроекологічного університету 
готують хороших фахівців, забезпечуючи їм високий рівень знань, що у 
майбутньому впливатиме й на оплату вашої праці. Бажаю і викладачам, і студентам, 
сьогоднішнім, майбутнім і колишнім бухгалтерам – звершень, натхнення, гарного 
самопочуття, самореалізації та успіхів».  
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НАУКОВИЙ СЕМІНАР «ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, 

ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИТУ» 

 
У ЖНАЕУ у рамках наукового семінару обговорювали пріоритетні напрями 

наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. 
Учасники заходу розглянули питання підготовки до публікації результатів 

наукових досліджень та особливостей вибору журналу, що включені до найбільш 
авторитетних платформ з аналізу рецензованої літератури - Scopus та Web on 
Science. Жива дискусія, обмін досвідом, визначення пріоритетних завдань для 
кожного учасника семінару. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І 
ОПОДАТКУВАННЯ» ЖНАЕУ НА БАЗІ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ 

«ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ» 

 
23 жовтня у рамках вивчення дисципліни «Технологічні процеси на 

підприємстві за видами економічної діяльності» студентам спеціальності «Облік і 
оподаткування» Житомирського національного агроекологічного університету під 
керівництвом викладачів кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
д.е.н., проф. Цаль-Цалка Ю.С., к.пед.н. Вітер С.А., к.е.н. Цегельник Н.І. було 
організовано виїзне заняття на базі кондитерської фабрики «Житомирські ласощі». 
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Влітку 2019 року минуло 75 років з дня заснування фабрики. Сьогодні – це 
сучасне по всім параметрам, європейське підприємство, що є серед лідерів 
кондитерського ринку України. Цукерки глазуровані, неглазуровані, шоколадні 
батончики, цукерки в коробках, печиво, вафлі, дієтична продукція без цукру – це 
лише узагальнений опис асортименту. В цілому виготовляється більше 200 
найменувань солодких виробів, близько 35% цукерок та печива експортується у 42 
країни світу. Виробничі лінії підприємства оновлюються, а в асортименті щоразу 
з’являються смачні новинки. Підприємство об’єднує навколо спільної мети понад 
1200 працівників різних спеціальностей. 

Як один з найбільший роботодавців і платників податків у регіоні, 
кондитерська фабрика «Житомирські ласощі» бере активну участь у соціальних 
програмах, надає благодійну підтримку, співпрацює з благодійними організаціями 
та спеціалізованими закладами. 

 

 
 

Зі студентами та викладачами зустрілися керівник підприємства Рогаль 
Олександр Костянтинович та головний бухгалтер Устименко Ірина Миколаївна. 
Студентів ознайомили з організацією оперативного, управлінського та 
бухгалтерського обліку на підприємстві, видами і принципами функціонування 
виробничих цехів, з технологічним процесом виробництва кондитерських виробів 
та напрямами реалізації готової продукції. Майбутні податківці і фахівці з 
бухгалтерського обліку мали змогу спостерігати за процесом виробництва 
карамельних і шоколадних цукерок від моменту формування сировини у 
спеціальних ємкостях до загортання в обгортки і фасування в коробки, а також 
скуштувати свіже виготовлену продукцію. 
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ЕКСКУРСІЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І 
ОПОДАТКУВАННЯ» ЖНАЕУ У НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ 

РЕМЕСЕЛ «РЕМІСНИЧИЙ ДВІР» 
 

В рамках навчально-виховних заходів для студентів спеціальності "Облік і 
оподаткування" ЖНАЕУ за участю старшого викладача кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту Вітер С.А. було організовано екскурсію у 
Ремісничий двір народний музей історії ремесел. 
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Ремісничий двір – це музейний 
комплекс, що включає в себе копію 
старовинної кузні, гончарню, колекцію 
старовинного інструменту та предметів побуту, 
музей чеських ремесел і технологій, а також 
музей дитячих іграшок. В цілому музейна 
колекція нараховує понад 20 тис. експонатів, 
які представляють більше 120 різних ремесел. 
Є рідкісні та унікальні екземпляри. Багато з 
них залишаються в робочому стані та є 
можливість побачити їх у дії. 
Засновник і директор музею Федір 
Володимирович Євтушенко провів 
захоплюючу екскурсію історії ремесел, показав 
найважчий інструмент музею – побудовану у 
1890-х рр. 5-ти тонну пилораму, двигун 
внутрішнього згоряння 1910 року, а також 
розповів, як його хобі – колекціонування, дало 
поштовх до створення великої експозиції. 
 

Студенти ознайомилися з широким різноманіттям ремісничого інструменту 
різних епох: сокири, паяльні лампи, склорізи, свердла, перукарські та кухонні 
прилади, знаряддя для пошиття одягу, музичні інструменти тощо. Особливою 
енергетикою та ностальгією вражає музей «Світ дитинства» з гумовими звірятами, 
пластмасовими ляльками, солдатиками, велосипедами та іншими іграшками, серед 
яких кожен присутній знаходив іграшки зі свого дитинства. У всіх експозиційних 
залах музею складається враження, ніби тут зупинився час.  

Також студенти під час зустрічі мали змогу з’ясувати, як ведеться облік 
представлених у музеї експонатів, чи здійснюється їх інвентаризація, як 
поновлюється музейна колекція та інше. 
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Випуск 20. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ, АНАЛІЗ І АУДИТ В 
УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Д.Л. Андрушко, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ОДИН З ОБ’ЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ 

 

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

Постановка проблеми. Визначення доданої вартості має суттєвий вплив 
при визначенні податків, які були сплачені суб’єктом господарювання в процесі 
виробництва товару. Проте, в сучасних умовах господарювання ПДВ (податок на 
додану вартість)  почав поступово втрачати свою фіскальну роль. Перш за все, це 
пов’язано з невідповідністю назви даного податку та порядку його обчислення 
обліку та адміністрування. Тому, актуальним на сьогодні є дослідження суті ПДВ з 
метою, виявлення суперечностей нормативно-правових актів, які регулюють 
порядок адміністрування даного податку та порядку формування та визначення 
доданої вартості відповідно до класичної економічної теорії, що дасть змогу 
підвищити фіскальну роль податку, уникнути подвійного оподаткування, адже саме 
з’ясування порядку формування доданої вартості дасть змогу максимально 
очистити таку вартість до оподаткування від непрямих податків та платежів, що 
включаються до неї, та відповідно, спростити порядок ведення бухгалтерського 
обліку податкового кредиту та податкового зобов’язання з ПДВ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічну суть податку на 
додану, порядок формування та структуру доданої вартості досліджували у свої 
працях як вітчизняні вчені такі як: Т. Сльозко, А.М. Соколовська. Так і зарубіжні 
вчені: Д. Вільям, С.Л. Брю, К.Р. Макконел, А. Тейт. Проте, в нинішніх умовах 
господарювання визначення економічної суті ПДВ та порядку формування доданої 
вартості потребує подальшого дослідження. 

Метою статті є формування доданої вартості як об’єкта оподаткування.  

Викладення основного матеріалу. Суб’єкти господарювання відповідно до 
законодавства повинні повідомляти Фіскальну службу України  про всі об’єкти 
оподаткування (їх появу та зміну), пов’язані з господарською діяльністю. 

Об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або 
його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання 
товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, визначені податковим законодавством, з 
наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника 
податкового обов'язку. Одним із різновидів універсальних податків, який 

НАУКА ОЧИМА СТУДЕНТІВ 

 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-buhgalterskiy-oblik-analiz-i-audit-v-upravlinni
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-buhgalterskiy-oblik-analiz-i-audit-v-upravlinni
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-buhgalterskiy-oblik-analiz-i-audit-v-upravlinni
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нараховується та сплачується до бюджету на кожному етапі руху товару від 
виробника до кінцевого споживача є ПДВ. 

Відповідно до Податкового кодексу України елементами ПДВ є платники, 

база оподаткування, ставки податку, податкове зобов’язання, податковий кредит, 
об'єкт оподаткування, бюджетне відшкодування, податкові пільги, податкова 
звітність. Нарахування та стягнення ПДВ потребує чіткого визначення доданої 
вартості, який є об’єктом оподаткування.  

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. 

З фіскальної точки зору, ПДВ має високу ефективність. Широка база 
оподаткування цього податку забезпечує надійність та стабільність надходжень до 
Держбюджету України. Стягнення цього податку забезпечує рівномірний розподіл 
податкового тягаря між суб’єктами господарювання, які безпосередньо задіяні в 
процесі реалізації товару. З точки зору прогресивності об’єкта оподаткування, ПДВ 
наближається до прямих податків завдяки оподаткуванню доданої вартості, 
створеної на конкретному етапі руху товару. 

Додана вартість як об'єкт оподаткування ПДВ – це вартість, створена в 
окремій господарській одиниці. Вона може бути визначена двома способами: як 
сума окремих елементів: заробітної плати, нарахувань на заробітну плату, 
амортизації, прибутку, відсотків тощо; як різниця між вартістю реалізованої  
продукції та вартістю сировини, матеріалів, послуг виробничого характеру тощо, 
придбаних в інших суб'єктів господарювання. Однак у вітчизняних бухгалтерських 
регістрах не передбачений порядок відображення розміру доданої вартості, що 
ускладнює методику обчислення податку і потребує відповідної інформаційної бази 
з ПДВ, спеціальної системи обліку та контролю. 

Висновки. В Україні ПДВ є основним бюджетоутворюючим податком і 
стоїть на першому місці за його фіскальним значенням. ПДВ є податком на 
загальну вартість товару, оскільки об’єктом оподаткування є вартість товару.  
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(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О.)  
 

Постановка проблеми. Для діяльності будь-якого торгівельного 
підприємства важливе значення має методика збору, обробки та аналізу даних про 
надходження, вибуття і залишок товарів. Тому вирішення проблеми організації 
обліку і контролю в торгівлі в даний час досить актуальне. Однією з найбільш 
важливих складових управління можна вважати внутрішній контроль. Він сприяє 
прийняттю ефективних управлінських рішень, а також їх якісному виконанню. 
Компоненти внутрішнього контролю забезпечують нерозривний зв'язок і постійну 
взаємодію на різних стадіях управлінського процесу. Фінансова стійкість і 
результативність роботи торгівельних підприємств залежать від рівня надійності 
системи спостереження за товарними операціями. У зв'язку з цим, ми вважаємо за 
необхідне вивчення і розвиток існуючої в даний час методики внутрішнього 
контролю  в торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями організації та вибору 
методологічного інструментарію проведення внутрішнього контролю в 
торгівельних підприємствах займалися вітчизняні вчені: Ф. Бутинець, О.Кузьменко, 
А. Мазеракі, Н.Ушакова, О.Хаймайдюк та ін. Незважаючи на вагомі доробки 
вчених, залишилося ряд проблемних питань, які потрібно вивчити більш детально. 

Метою статті є ознайомлення із особливостями проведення внутрішнього 
контролю руху товарів в торгівельних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Міжнародний досвід підтверджує, що 
від якості організації та ефективності контролю на мікрорівні багато в чому 
залежить як результативність окремо взятого економічного суб'єкта, так і 
здійснення соціально-економічних реорганізацій на макрорівні. Внутрішній 
контроль допомагає вирішувати завдання аналітичного характеру, здійснювати 
консультування, розробку стратегії діяльності підприємства, дослідження ринку. 

Торговим підприємствам притаманні деякі особливості, які слід враховувати 
при створенні системи внутрішнього контролю: 

- значні кількісні масиви товарно-грошових потоків, регулярність, масовість 
операцій; 

- доступ до готівкових коштів і товарів значного кола працівників, що 
послаблює рівень надійності внутрішнього контролю і системи матеріальної 
відповідальності; 

- різні види і етапи роздрібного руху товарів: різні канали надходження та 
вибуття товарів (від постачальників, які є як фізичними, так і юридичними особами, 
внутрішнє переміщення товарів з торгових складів і підрозділів виробництва, 
продаж за готівку, з використанням пластикових карт, онлайн-платежів); 
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- різноманітність способів оформлення операцій з купівлі-продажу (покупка 
і продаж товарів на комісії, продаж за допомогою касових машин, онлайн-кас, 
реалізація в кредит і з відстрочкою платежу, повернення неякісної та списання 
зіпсованої продукції); 

- нюанси ціноутворення (державне регулювання рівня торговельної націнки, 
на деякі товари, застосування накопичувальних знижок і бонусів для постійних 
покупців, сезонні націнки і уцінки і т.д.) 

Більшість практиків торгівельної діяльності вважають контроль товарів - 

важливим інструментом управління, оскільки контроль дозволяє надавати 
керівництву необхідну інформацію та рекомендації, які допомагають реально 
оцінити стан запасів товарів. Контроль товарів визначає напрямки майбутнього 
розвитку підприємства, сприяє прийняттю правильних управлінських рішень [2]. 

Для оцінки того, наскільки ефективна система внутрішнього контролю, 
менеджмент підприємства торгівлі повинен своєчасно отримувати відомості про 
недосконалості даної системи, систематично спостерігаючи за її адекватністю і 
результативністю. Даний факт є передумовою для впровадження системи 
внутрішнього контролю в підприємствах торгівлі. Послідовне виконання всіх етапів 
перевірки викликає необхідність вивчення нормативно-правової бази в сфері обліку 
руху товарів, створення вибірки із застосуванням стратифікації, що базується на 
угрупованню товарів і операцій з ними, використання характерних процедур 
контролю, а також орієнтації на найбільш поширені помилки, які виявляються в 
ході перевірки. З метою розвитку системи внутрішнього контролю в торгівельних 
підприємствах робочі документи внутрішнього контролера дозволяють підвищити 
ефективність перевірки і оперативно надавати керівництву об'єктивну інформацію, 
необхідну для прийняття якісних управлінських рішень. Внутрішній контроль 
товарів оптимізує процес перевірки та дозволяє своєчасно виявляти і ліквідовувати 
відхилення від вже прийнятих і реалізованих рішень, а також сприяє роботі 
підприємства в рамках вимог вітчизняних і міжнародних стандартів, норм обліку і 
звітності. 

Висновки. Чітко налагоджений внутрішній контроль товарів на всіх етапах 
їх руху у системі управління забезпечує безперервність реалізації товарів і 
задоволення попиту покупців, виявлення та використання внутрішніх резервів 
зниження витрат обігу, а також запобігає зловживанням і перевитратам.  
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(Науковий керівник – к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що правильна 
організація обліку та аналізу розрахунків з дебіторами сприяє упорядкуванню 
інформації та її аналізу, прозорості та достовірності даних, а також організації 
ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства. Саме тому для 
впливу на ефективність управління діяльністю підприємства необхідно правильно 
організувати облік та аналіз на підприємстві, що дозволить маневрувати розмірами 
дебіторської заборгованості та якісно покращити діяльність підприємства в цілому. 

Отже, одним із завдань аналізу господарської діяльності та фінансового 
стану суб’єкта господарювання є створення належних умов для організації 
операцій, пов'язаних з розрахунками з покупцями та замовниками, обліком коштів і 
дебіторської заборгованості.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми аналізу розрахунків з 
покупцями і замовниками, а також дебіторської заборгованості висвітлені у працях 
Г. Нашкерської, М. Білика, А. Шеремета, Я. Маркуса, А. Лігоненко та ін. 

Метою статті є дослідження організації аналізу розрахунків з покупцями і 
замовниками підприємства. 

Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах економічного стану 
суспільства аналіз та управління дебіторською заборгованістю за товари, роботи, 
послуги позиціонуються провідними факторами забезпечення фінансової стійкості 
підприємства, що пояснюється кризою неплатежів. Наявний стан аналітичного 
забезпечення для прийняття ефективних та обґрунтованих управлінських рішень не 
є достатнім. Крім того, існує загроза подальшого посилення негативних тенденцій у 
обсягах дебіторської заборгованості та виникнення такого небажаного її виду як 
безнадійна [2]. 

Метою аналізу розрахунків з покупцями є своєчасне виявлення простроченої 
дебіторської заборгованості.  

Основними джерелами даних для проведення аналізу розрахунків 
підприємства з його контрагентами є: первинні документи з обліку розрахунків з 
покупцями та замовниками (накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, 
платіжні документи тощо); регістри обліку (Журнал-ордер та відомості 
аналітичного обліку); фінансова та статистична звітність підприємства (Звіт про 
фінансовий стан, Звіт про сукупний дохід, Примітки до річної фінансової звітності, 
форма № 1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську 
заборгованість) тощо. 

Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками є однією із складових аналізу 
фінансового стану підприємства, які впливають на фінансове становище 
підприємства. Завдання аналізу  розрахунків з покупцями та замовниками на 
підприємстві представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Завдання аналізу  розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві 
 

Реалії сьогодення свідчать, що розрахунки з покупцями та замовниками є 
невід'ємною складовою дебіторської заборгованості, що виникає у процесі 
здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.  

Отже, з метою поліпшення процесів, що здійснюються на підприємстві та 
пов’язані з дебіторською заборгованістю, необхідно проводити її аналіз. В свою 
чергу це дає можливість визначити оптимальні розміри дебіторської заборгованості, 
що не буде перешкоджати нормальній діяльності підприємства. Для аналізу 
дебіторської заборгованості використовують дані бухгалтерського обліку.  

Висновки. Ефективна організація системи аналізу розрахунків з покупцями 
та іншими дебіторами сприяє підвищенню розрахункової та платіжної дисципліни 
та уникненню непорозумінь з діловими партнерами підприємства. Організація 
проведення аналізу розрахунків з покупцями і замовниками  на підприємствах 
повинна плануватися. Для здійснення аналітичної роботи необхідно залучати 
висококваліфікованих робітників, які виконують роботу з використанням новітніх 
технічних засобів і технологій. Все це дасть змогу підвищити ефективність 
проведення аналізу розрахунків з покупцями і замовниками і якість отриманої 
інформації, що вплине на обґрунтованість прийняття управлінських рішень. 
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своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових коштів і 
розрахунків.  

Завдання аналізу розрахунків з покупцями та замовниками: 

своєчасне і правильне оформлення надходження грошовий коштів, як шляхом 
безготівкових перерахувань, так і готівкою; 

контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, банками, 
персоналом; 

контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах з 
покупцями і постачальниками; 

своєчасна вивірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для виключення 
простроченої заборгованості. 
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ПЕРВИННИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
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(Представлено к.е.н., ст. викл. Цегельник Н.І.) 
 

Постановка проблеми. Дохід від реалізації продукції, робіт, послуг є 
основним джерелом відшкодування засобів на виробництво і реалізацію продукції, 
утворення доходів і формування фінансових ресурсів. Її величина впливає не тільки 
на виробниче відшкодування витрат і формування прибутку, але і на своєчасне і 
повне виконання фінансових зобов'язань. Частина економічної стратегії кожного 
підприємства є здійснення аналізу доходів від реалізації готової продукції. Саме 
тому важливим для переробного підприємства є система аналізу доходів від 
реалізації готової продукції, яка відображає рівень розвитку суб'єкта 
господарювання, його місце на ринку, дозволяє порівняти досягнуті результати з 
результатами конкурентів, прослідкувати тенденцію зміни основних параметрів 
діяльності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. В економічній літературі 
питання економічного аналізу доходів висвітлювали у працях такі науковці, як 
Голубнича Г.П., Гура Н.О., Жолнер І.В., Коблянська О.І., Купалова Г.І., Мних Є.В., 
Савицька Г.В., Сук Л.К , Швець В.Г. та інші. 

Метою статті є здійснення аналізу АТ «Житомирський маслозавод» з 
метою прослідкувати тенденцію зміни основних параметрів діяльності. 

Викладення основного матеріалу. Аналіз доходу від реалізації продукції є 
дуже важливий для власника, для найманих працівників і для держави у цілому, 
тому що підприємство, яке займається виробничою діяльністю, основну частину 
прибутку отримує від реалізації продукції. 

Основні завдання аналізу доходів від реалізації продукції 
АТ «Житомирський маслозавод» полягають в наступному:  

 контроль за виконанням планів отримання доходів від реалізації 
продукції;  

 виявлення факторів формування доходів від реалізації та розрахунки 
їхнього впливу;  

 розрахунок прогнозних значень доходів від реалізації;  
 розроблення заходів для ефективнішого управління підприємством на 

основі проведеного аналізу. 
Основними джерелами інформації при аналізі доходу від реалізації 

продукції є: фінансова звітність форма № 2 «Звіт про фінансові результати» та дані 
оперативного обліку.  

Дохід від реалізації за 2018-2016 роки, які закінчилися 31 грудня були 
представлені даними наведеними в табл. 1.   

З даних табл. 2.1 видно, що в цілому дохід від реалізації готової продукції 
АТ «Житомирський маслозавод» протягом 2016-2018 років збільшився на 22,4 % 
або 333776 тис.грн.  

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0.
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблиця 1  
Стан доходів від реалізації АТ «Житомирський маслозавод» (тис.грн.) 

Показники 
Роки Відхилення 2018 

р. до 2016 р., +,- 2016 2017 2018 

Дохід від реалізації готової 
продукції 1493027 1602745 1826803 333776 

- дохід від реалізації морозива 1014711 1204977 1443628 428917 

- дохід від реалізації продукції 
з незбираного молока 

127799 153683 150504 22705 

- дохід від реалізації масла 224961 80805 87708 -137253 

- дохід від реалізації сухого 
знежиреного молока 

121377 22976 32962 -88415 

- дохід від реалізації іншої 
молочної продукції 937 136648 108114 107177 

-  дохід від іншої реалізації 3242 3656 3887 645 

 

Дохід від реалізації найбільшим п’яти контрагентам АТ «Житомирський 
маслозавод» становив 39,9% та 37,4% від загальної суми доходів за роки, які 
закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, відповідно.  

Загальні продажі пов'язаним сторонам становили 605767 тис.грн. (27,5%) та 
521,635 тис.грн. (26,8%) за роки, які закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років. За 
роки, які закінчилися 31 грудня 2018 року та 2017 років вище наведені види доходів 
були зменшені на безпосередньо пов'язані маркетингові послуги, отримані 
АТ «Житомирський маслозавод» у відповідності до комерційної політики, яка 
застосовується підприємством. Суми таких маркетингових послуг за звітні роки 
склали 78145 тис.грн. та 53721 тис.грн., відповідно. 

Висновки. Отже, успішне функціонування підприємства та його фінансовий 
стан залежать від стану реалізованої продукції. Одними із найбільших покупців 
АТ «Житомирський маслозавод» є її пов’язані стороні - дистриб'ютори, за 
операціями з якими підприємства не передбачає ризиків, пов’язаних з 
концентрацією. З метою диверсифікації продажів та зниження ризику концентрації, 
АТ «Житомирський маслозавод» за останні роки суттєво розширило свою 
присутність на багатьох регіональних ринках України. 

 

Список використаної літератури: 
1. Кувалдіна О.О. Методичне забезпечення аналізу доходів підприємства 
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(Представлено к.е.н. ст. викл. Дмитренко О.М.) 
 

Постановка проблеми. Будівництво, як вид економічної діяльності, 
характеризується специфічним веденням фінансового та управлінського обліку і є 
надзвичайно важливим в умовах становлення та розвитку ринкових відносин в 
Україні.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий вклад у дослідження 
обліку доходів, управління їх величиною, визначенням сутності зробили 
Азаренкова Г.М., Бруханский Р.Ф., Бутинець Ф.Ф., Височан О.С., Волкова І.А., 
Гарасим П.М., Гладких Т.В., Корягін М.В. та ін.  

Метою статті є дослідження організації обліку доходів від реалізації послуг 
будівельними організаціями. 

Викладення основного матеріалу. Дохід, як джерело подальшої діяльності 
підприємства, покриття витрат виробництва, забезпечення робітників і держави 
фінансовими ресурсами, необхідними для життя усіх сторін, займає важливе місце в 
загальній системі обліково-аналітичного забезпечення підприємств. 

Дохід надзвичайно розповсюджене, широко застосовуване і одночасно 
багатозначне поняття, що використовується у різних значеннях. Дослідження 
свідчать, що в економічній літературі ототожнюються поняття «виручка» і «дохід», 
«дохід» і «прибуток». Виручка, дохід і прибуток тісно взаємопов'язані, однак їх 
бухгалтерська сутність різна (рис. 1) [1]. 

На думку Подолянчука О.А. [1] категорія «дохід» і «прибуток» не 
взаємопов'язані, а лише доповнюють одна одну. Вони мають власну вартісну 
структуру і різняться за функціями та роллю, що виконують в процесі відтворення. 
Поняття доходу набагато ширше, оскільки охоплює всю величину знову створеної 
вартості, тоді як прибуток характеризує лише його частину. Прибуток є вартісною 
формою додаткового продукту, а дохід – частиною необхідного і додаткового 
продукту.  

Для обліку в будівництві важливим елементом є визначення та порядок 
формування доходів від надання послуг, тому для цього необхідно використовувати 
низку нормативних документів, що регулюють: ведення бухгалтерського обліку в 
будівельних підприємствах; порядок визнання та відображення  в обліку витрат на 
будівництво (витрат, пов’язаних із виконанням будівельних контрактів); 
класифікацію таких витрат, їх групування за економічними елементами; засади 
формування та визначення фактичної собівартості будівельно-монтажних робіт 
(калькулювання); визначення планової собівартості будівельно-монтажних робіт з 
метою планування; порядок визнання та відображення доходів за будівельними 
контрактами; розкриття інформації щодо будівельних контрактів у примітках до 
фінансової звітності. 
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Рис. 1. Схема взаємозв'язку між виручкою, доходом та прибутком [1]. 

 

Загальна система управління доходом будівельного підприємства передбачає 
облік джерел отримання доходів, створення інформаційної бази для прийняття 
рішень, аналіз доходів та чинників, які на них впливають, визначення обсягу 
доходів за плановий період та порівняння отриманого результату з необхідним 
розміром отримання доходів у плановому періоді.  

Висновок. Проблеми ринкової перебудови промислового та житлового 
будівництва в Україні є надзвичайно актуальними. Їх вирішення стане реальним за 
умови наявності нормативно-правової бази, яка б стимулювала роботу всіх сфер і 
галузей будівельного комплексу, а також запровадження принципово нового 
інвестиційного механізму, що забезпечував би надходження до цієї сфери 
економіки коштів з різноманітних джерел фінансування: державних, приватних, 
комерційних, іноземних.  
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Збірник наукових праць таврійського державного агротехнологічного 
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Діяльність підприємства 

Процес постачання Процес виробництва Процес реалізації 

Витрати  Продукція  

Виторг від реалізації (виручка) – це сума коштів, які надійшли 
на рахунок підприємства за реалізовану продукцію, виконані 

роботи або надані послуги. 

Дохід – надходження економічних вигод, що нараховані і 
підлягають отриманню або отримані в результаті виробничо-

фінансової та комерційної діяльності підприємства 

Прибуток – різниця між обсягом продажу за звітний 
період і сумою виробничих витрат та витрат розподілу  
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(Представлено к.е.н., доц. Гайдучок Т.С.) 
 

Постановка проблеми. Важливим фінансовим показником, що 
характеризує господарську діяльність державної установи, є дохід від надання 
послуг у вартісному вираженні, тобто величина його доходу. Це є загальна сума 
доходів, яку отримує установа від надання послуг своїм контрагентам. Від 
абсолютної величини цього показника безпосередньо залежить прибуток того чи 
іншого підприємства, рівень рентабельності його фінансово-економічної діяльності. 
Досвід роботи з державними установами свідчить про проблеми в організації і 
методиці обліку доходів та роздільного обліку доходів за видами діяльності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженнями у сфері обліку 
та відображення доходів від надання послуг займалися такі вітчизняні вчені, як: 
Ф. Ф. Бутинець, А. Бабак, П. М. Герасим, С. Ф. Голов, С.П.Зублевич, Н.Лисенко, 
В. М. Пархоменко, С.П. Панчишин, В.В.Сопко, П.К. Сук, Н.М. Ткаченко, 
П. М. Хомин, О.П.  Мельничук та інші. А також зарубіжні дослідники: X. Андерсен, 
Д. Колдуелл, Б. Нідзл, П. Самуельсон, Дж. Фостер та інші. 

Метою статті є дослідити теоретико-методологічні засади бухгалтерського 
обліку доходів і особливості формування інформації у обліковій політиці, щодо 
реалізації послуг у квартиро-експлуатаційній частині. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до НП(С)БОДС 124 
―Доходи‖, дохід визнається, якщо є ймовірність надходження суб’єктові 
державного сектору економічних вигід або потенціалу корисності, пов’язаних з 
обмінною операцією. 

У міжнародній нормативній базі закріплено два стандарти з визначення та 
відображення обліку доходів у державному секторі, а саме: Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку у державному секторі (надалі – МСБОДС) 9 ―Дохід від 
операцій обміну‖ та МСБОДС 23 ―Дохід від необмінних операцій (податки та 
трансферти)‖. 

Правильність обліку доходів в установах забезпечується наказом про 
облікову політику, в якому визначаються всі основні принципи організації обліку 
доходів державної установи та його особливості в залежності від видів діяльності.  

Організація квартирно-експлуатаційного забезпечення ЗС України - це 
комплекс заходів, спрямованих на безпечну експлуатацію, утримання казармено-

житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення, комунальних 
споруд та інженерних мереж військових містечок, забезпечення військових частин 
квартирним майном. 

Квартиро-експлуатаційним частинам слід звернути особливу увагу на 
використання принципу обачності під час визнання в бухгалтерському обліку 
доходу від надання послуг. Бухгалтерський облік доходів від реалізації послуг 
організовується по кожному об’єкту за відповідними групами споживачів, для яких 
відкривається окремий субрахунок.  
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В державних установах, а саме в квартиро-експлуатаційних частинах, 
використовується субрахунок 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, 
послуг)" до якого пропонуємо відкривати аналітичні рахунки, наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Запропоновані аналітичні рахунки щодо відображення доходів від надання послуг  
Макарівською квартиро-експлуатаційною частиною 

Шифр Назва Характеристика рахунків за призначенням та 
структурою 

7111.1 

(7121.1) 

Дохід від надання 
автопослуг 

Призначений для відображення доходів отриманих 
внаслідок надання автопослуг 

7111.2 

(7121.2) 

Дохід від обслуговування 
мережі водопостачання, 
водовідведення та 
опалення 

Призначений для накопичення інформації про доходи 
отримані від обслуговування мережі водопостачання, 
водовідведення та опалення 

7111.3 

(7121.3) 

Дохід від зберігання, 
захоронення та 
перевезення ТПВ 

Призначений для дохід відображення доходів 
отриманих від зберігання, захоронення та перевезення 
ТПВ 

7111.4 

(7121.4) 

Дохід від спільного 
користування мережам 

Використовується для накопичення інформації щодо 
отриманих доходів від спільного користування 
мережам 

7111.5 

(7121.5) 

Дохід від надання 
комунальних послуг 

Призначений для накопичення інформації про доходи 
отримані від надання комунальних послуг 

7111.6 

(7121.6) 

Дохід за невиношене 
речове майно 

Використовується для накопичення інформації щодо 
отриманих доходів за невиношене речове майно 

7111.7 

(7121.7) 

Дохід від оренди 
нерухомого майна 

Використовується для накопичення інформації щодо 
отриманих доходів від оренди нерухомого майна 

 

Аналітичний облік доходів від реалізації послуг організовується 
абонентським відділом за видами послуг або за іншими видами діяльності установи. 

Висновки. На основі аналізу чинного бухгалтерського законодавства та 
враховуючи специфіку бюджетних установ можна зробити висновок, що на 
сьогодні питання обліку доходів суб’єктів даної сфери є мало досліджуваними. 
Пропозиції щодо відображення доходів від основної та інших видів діяльності 
дадуть можливість об’єктивно формувати фінансові результати діяльності установ. 
Необхідно застосовувати неоднакові підходи до формування інформації про різні 
групи доходів, що сприятиме формуванню релевантної інформації для ухвалення 
ефективних управлінських рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

  

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

Постановка проблеми. Сільське господарство є однією з провідних галузей 
економіки України. Галузь представлена практично у всіх країнах. У світовому 
сільському господарстві зайнято близько 1,1 мільярда економічно-активного 
населення. Тому розуміння особливостей оподаткування такої галузі є досить 
актуальним питанням на сьогодні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі обліку та сутності 
поняття сумісництва присвячено роботи багатьох науковців: Ю. О. Лупенко, Л. Д. 
Тулуш, В. П. Пилипчук, І. М. Івасько, В. П. Синчак, Н. М. Малініна, О. І. Кулинич , 

Н. С. Прокопенко.  
Метою статті є дослідження особливостей оподаткування в сільському 

господарстві. 
Викладення основного матеріалу. Відповідно до Податкового кодексу 

України об’єктом оподаткування для аграрних підприємств − платників єдиного 

податку IV групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і 
багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, 
ставків, водосховищ), що перебувають у власності сільськогосподарського 

товаровиробника або надані йому в користування, у т. ч. на умовах оренди. 
Базою оподаткування податком для єдинників IV групи для 

сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного 
гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 
насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 
базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПКУ 
(292,2 ПКУ). 

Для перебування на єдиному податку IV групи потрібно: 
 мати в наявності земельні ділянки відповідного призначення; 
 частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік не повинна бути меншою 75%. 
З 1 січня поточного року ставки єдиного податку для єдинників IV групи 

збільшені більш ніж на 15% і становлять (у відсотках від бази оподаткування): 
 для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, а також сільгоспугідь, які 
знаходяться в умовах закритого ґрунту) − 0,95; 

 для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, − 0,57; 

 для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих 
у гірських зонах та на поліських територіях) − 0,57; 
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 для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, − 0,19 (було 0,16); 

 для сільгоспугідь, які знаходяться в умовах закритого ґрунту, − 6,33. 
Платники єдиного податку IV групи не сплачують такі податки: 
 податок на прибуток підприємств; 
 податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта 

оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника 
єдиного податку I−III груп (фізичної особи) та оподатковані згідно з ПКУ; 

 податок на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та 
послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, 
що сплачується фізичними та юридичними особами, які обрали ставку єдиного 
податку, визначену пп 1. п 293.3 ст.293 ПКУ, а також що сплачується платниками 
єдиного податку IV групи; 

 податок на майно (у частині земельного податку), крім земельного 
податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку 
I−III груп для провадження господарської діяльності та єдинниками IV групи для 
ведення сільськогосподарського товаровиробництва; 

 рентну плату за спеціальне використання води єдинниками IV групи. 
Висновки. Для сільськогосподарських товаровиробників створені достатньо 

сприятливі умови для ведення та розвитку їх діяльності. Проте потребують 
удосконалення механізми адміністрування вищезазначених податків, переходу з 
однієї системи оподаткування на іншу, та визначення чітких правил підтримки саме 
малого бізнесу у сфері сільського господарства. З обранням спеціального 
податкового режиму (фіксованого сільськогосподарського податку) знижується 
податкове навантаження на платника. Але він не забезпечує ефективного 
використання земельних ресурсів, прибутковості діяльності, оскільки не відіграє 
значної ролі, адже має незначну питому вагу у доходах платника.  
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ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДОХОДІВ  
 

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

Постановка проблеми. В сучасних умовах, коли економіка переживає 
кризу і підприємства змушені мобілізувати всі наявні внутрішні резерви, велике 
значення набуває процес аналізу доходів діяльності суб’єкта господарювання. 
Економічний аналіз доходів застосовується для дослідження економічних процесів і 
економічних відносин, показує сильні і слабкі сторони організації і 
використовується для прийняття ефективних управлінських рішень. Методологія 
проведення економічного аналізу доходів в даний момент є предметом пильної 
уваги багатьох дослідників в варіативних сферах науки і освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методології проведення 
аналітичних досліджень формування доходів у вітчизняних підприємствах 
присвячували свої праці вітчизняні вчені: М. Д. Білик, Б. Є. Грабовецький, Є. В. 
Мних, П. Я. Попович, І. Ф. Прокопенко, Г. Г. Кірейцев, Л. А. Лахтіонова й ін. 
Враховуючи зміни інформаційних запитів керівництва вітчизняних підприємств 
проведення подальших досліджень в цьому напрямку є досить актуальним.  

Метою статті є вивчення особливостей проведення економічного аналізу 
формування доходів у вітчизняних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Доходи є тією фінансовою основою, яка 
повинна в цілому забезпечувати самофінансування і самоокупність підприємства, 
забезпечувати виконання ним своїх зобов'язань перед державою, постачальниками і 
партнерами. Таким чином, економічне призначення доходів ˗ це відшкодування 
поточних витрат, проведення розрахунків за податками і платежами, з оплати праці; 
формування прибутку та ін. Вважається, що якщо економічний суб'єкт існує без 
отримання доходу, то його подальше функціонування неможливе. Адже за рахунок 
доходів збільшується оборотність капіталу, задовольняються матеріальні і соціальні 
потреби працівників і засновників, підвищується привабливість організації та її 
платоспроможність. Але щоб легше було аналізувати зміни доходу, не варто 
забувати про витрати. Вони також відіграють істотну роль в економічній діяльності 
організації. Так, перевищення доходів над витратами говорить про позитивний 
результат, який в свою чергу, дає поштовх для поліпшення функціонування роботи 
організації і досягнення поставлених цілей і завдань. Таким чином, можливість 
оцінки рівня надійності організації як партнера та інвестиційної привабливості, 
фактичного рівня ефективності діяльності організації, визначення перспектив 
розвитку господарюючого суб'єкта обумовлює необхідність проведення аналізу 
доходів. 

Основною метою аналізу доходів підприємства є отримання невеликого 
числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну і 
точну картину про фінансовий стан економічного суб'єкта, зміни в структурі 
доходів і витрат, його прибутків і збитків. При цьому аналітика може інтересувати 
як поточний фінансовий стан організації, так і його проекція на найближчу або 
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більш віддалену перспективу. Здатність господарюючого суб'єкта забезпечити 
неухильне зростання власного капіталу може бути оцінено системою показників 
фінансових результатів. Показники фінансових результатів характеризують 
абсолютний ефект господарювання підприємства в усіх напрямках діяльності. 

Аналіз доходів є базою, на якій будується фінансова політика підприємства. 
Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить обліку, в якому 
повно відбиваються господарські явища, процеси, їх результати. Своєчасний і 
повний аналіз даних, які містяться в первинних та зведених облікових регістрах і 
звітності, забезпечує прийняття необхідних коригувальних заходів, спрямованих на 
досягнення кращих результатів господарювання. Крім бухгалтерської звітності 
джерелами інформації також служить і первинна облікова документація організації. 
В ході проведення аналітичних досліджень у вітчизняних підприємствах потрібно 
приділяти увагу плануванню і формуванню доходу. Адже на величину доходу 
впливають різноманітні фактори. В економічній літературі фактори впливу 
поділяються на дві групи: фактори, що не залежать від діяльності підприємства 
(зовнішні); фактори, що знаходяться у компетенції підприємств (внутрішні) [1]. 

Найбільш важливі показники формування доходів підприємства в розрізі 
видів діяльності представлені в бухгалтерській фінансовій звітності, а саме у ф.2 
«Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід)», в якому міститься 
інформація про всі види доходів і витрат за звітний і попередній періоди. При 
проведенні аналізу необхідно послідовно вивчити всі статті звіту. Починати 
необхідно з виручки від реалізації і собівартості, так як ці два показники є доходами 
та витратами діяльності. Необхідно розглянути динаміку і напрямок змін цих 
показників щодо базового періоду. Результати аналізу організації 
використовуються як внутрішніми користувачами, так зовнішніми. При аналізі 
даної форми звітності необхідно застосовувати такі методи: вертикальний, 
горизонтальний, трендовий аналізи показників, розрахунок фінансових 
коефіцієнтів, порівняльний аналіз і факторний аналіз. До найбільш поширених 
методів аналізу відносяться горизонтальний і вертикальний аналіз. 

Висновки. Аналіз доходів суб’єктів господарювання дає змогу виявити 
резерви підвищення їх рівня, ефективно управляти підприємством та підвищувати 
його конкурентоспроможність в майбутніх звітних періодах. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЛОМБАРДІВ УКРАЇНИ  

 

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

Постановка проблеми. Ломбарди є важливим і невід’ємним елементом 
інституційної структури ринку фінансових послуг України. Ефективне 
функціонування ломбардів виступає однією з гарантій стабільного розвитку 
економіки країни та механізмом задоволення фінансових інтересів населення. 
Розвиток ломбардів є передумовою формування системи нагромадження капіталу 
та перетворення заощаджень у внутрішні інвестиції економіки країни. Фінансова 
нестабільність та кризові явища в країні призводять до пошуку альтернативних 
шляхів банківського кредитування та отримання фізичними особами незначних сум 
грошових коштів у кредит. Зазначені чинники привели до динамічного зростання та 
створили сприятливі умови для розвитку ринку ломбардних послуг 

Станом на 31.12.2018 у Державному реєстрі фінансових установ 
налічувалося 359 ломбарди та 6 171 відокремлений підрозділ ломбардів.  

За територіальною ознакою найбільша кількість ломбардів зареєстрована в 
таких областях: м. Києві та Київській області – 90 (25,1%); Дніпропетровській – 53 

(14,8%); Донецькій – 41 (11,4%); Харківській – 29 (8,1%); Одеській – 20 (5,6%).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сторінках інтернет-ресурсів 
можна знайти велику кількість інформації щодо аналізу діяльності фінансово-

кредитних установ. Переважно така інформація стосується банків. Натомість, 
питання аналізу господарської діяльності небанківських установ, а особливо 
ломбардів, є малодослідженими. Тому проведене дослідження є актуальним  

Метою статті є дослідити тенденції розвитку діяльності ломбардів в частині 
надання ними фінансових послуг.   

Викладення основного матеріалу. Ломбард – це фінансова установа, 
виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів 
фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на 
визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду. 

Ломбард може надавати такі фінансові послуги: надання фінансових 
кредитів за рахунок власних коштів; надання фінансових кредитів за рахунок 
залучених коштів, якими є кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб – 

учасників ломбарду, юридичних осіб, та кошти, отримані від кредитних установ за 
кредитними договорами.  

Результати діяльності ломбардів та динаміку основних показників наведено 
в табл. 1. Дані таблиці свідчать про незначні коливання загальних обсягів 
кредитування на ринку ломбардних послуг протягом 2016-2018 років. 

Відсоток погашених кредитів, за рахунок заставного майна, коливається в 
межах 10-13%. Так, станом на 31.12.2018 сума погашених фінансових кредитів за 
рахунок майна, наданого в заставу становила 1742,8 млн.грн., або 10,8% від 
загальної суми погашених кредитів. 
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Кредити надаються ломбардами під заставу майна. Найбільшу частку 
становлять кредити, надані під заставу виробів із дорогоцінних металів та 
дорогоцінного каміння – 75,6% (12433,9 млн.грн.). Фінансові кредити видані під 
заставу побутової техніки за 2018 рік збільшились на 10,3% (367,0 млн. грн.) 
порівняно з відповідним періодом 2017 року. Обсяг фінансових кредитів під заставу 
автомобілів збільшився на 65,8% (5,0 млн. грн.), а обсяг кредитів під заставу 
нерухомості продемонстрував зменшення на 30,0 % (0,9 млн. грн.). 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності ломбардів в Україні [1] 
Показники 

Роки Відхилення 

2016 2017 2018 (+, -) % 

Сума наданих фінансових 
кредитів під заставу (млн. 
грн.) 

16718,0 16389,0 16442,3 -275,7 -1,6 

Оціночна вартість майна, 
прийнятого в заставу, млн. грн 

31221,5 44484,1 19926,8 -11294,7 -36,2 

Кількість наданих фінансових 
кредитів під заставу, тис. шт. 11943,6 12226,3 11749,5 -194,1 -1,6 

Сума погашених фінансових 
кредитів (млн. грн.), у тому 
числі: 

16414,7 16395,9 16139,7 -275,0 -1,7 

погашено за рахунок майна, 
наданого в заставу 

1837,4 2081,5 1742,8 -94,6 -5,1 

Кількість договорів, 
погашених за рахунок майна, 
наданого в заставу, (тис. шт.) 

1264,7 1530,8 1155,5 -109,2 -8,6 

 

Ломбарди залишаються одним із найбільш консервативних і стабільних 
фінансових інститутів для фізичних осіб – вони орієнтовані на видачу дрібних та 
короткострокових кредитів. Ломбарди надають фінансові кредити під заставу, 
середній розмір яких за 2018 рік становить 1397,7 грн. При досить незначному 
збільшені обсягу наданих фінансових кредитів (на 0,3%) середній розмір кредиту 
збільшився на 4,2 %. 

Висновки. Нестабільність та кризові явища в розвитку економіки привели 
до значного пожвавлення діяльності ломбардів як інститутів ринку фінансових 
послуг. Суттєве зростання показників функціонування ломбардів, розширення 
кількості їх відокремлених підрозділів вимагає проведення більш глибоких 
досліджень у сфері надання ломбардами фінансових послуг.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ  

 

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

Постановка проблеми. Забезпечення високого рівня продуктивності праці 
та ефективності діяльності персоналу підприємства значною мірою залежить від 
належної системи розрахунків з оплати праці. Важливими ділянками роботи, які 
потребують точних і оперативних даних, є облік і аналіз заробітної плати. У зв’язку 
зі змінами законодавства з оплати праці зростає актуальність питань покращення 
організації розрахунків з оплати праці на підприємстві та визначення заходів щодо 
вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Особливості організації обліку 
розрахунків з оплати праці перебувають у центрі уваги багатьох українських 
учених, які наголошують на необхідності удосконалення організації обліку оплати 
праці на підприємствах в умовах ускладнення господарської діяльності з метою 
створення ефективної системи розрахунків із персоналом. Теоретико-методологічні 
засади обліку праці та її оплати знайшли своє відображення у працях таких авторів, 
як О.М. Анісімова, О.В. Гамова, І.А. Козачок, Т.В. Федоренко, Т.О. Кобильник, 
Л.А. Суліменко [1], А.В. Киян, С.А. Вітер, Н.В. Каткова, К.В. Маслова [2]. 

Метою статті є обґрунтувати основи організації та методики 
бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками. 

Викладення основного матеріалу. Основним складником доходів 
працівників підприємств є заробітна плата. Щодо сутності заробітної плати немає 
єдності поглядів. Теоретичні основи концепції заробітної плати як ціни праці були 
розроблені А. Смітом і Д. Рікардо. Вони вважали, що праця набуває якості товару і 
має природну ціну, тобто «природну заробітну плату». Вона визначається 
витратами виробництва, до складу яких він включав вартість необхідних засобів 
існування робітника і його сім'ї [1]. 

Організація оплати праці на підприємстві здійснюється на підставі: 
законодавчих та інших нормативних актів; галузевих (міжгалузевих), 
територіальних угод; колективних договорів; трудових договорів; грантів. 

Організація обліку розрахунків з оплати праці здійснюється відповідно до 
внутрішніх розпорядчих документів підприємства (наказ про облікову політику, 
положення про організацію бухгалтерського обліку тощо).  

Зокрема, облікова політика розрахунків з оплати праці повинна охоплювати 
всі аспекти облікового процесу – організаційний, методичний і технічний. Окремі 
напрями вибраної підприємствами облікової політики безпосередньо впливають на 
порядок обліку оплати праці [1].  

Звідси випливає, що організаційний складник облікової політики в частині 
оплати праці повинна врегульовувати основні питання щодо визначення 
відповідальних осіб з ведення бухгалтерського обліку оплати праці, що забезпечить 
функціональність обов’язків працівників бухгалтерської служби. Методичний 
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складник повинен передбачати основні прийоми та методи бухгалтерського обліку 
оплати праці. Технічний складник облікової політики щодо оплати праці повинен 
містити такі питання: визначення первинних документів щодо оплати праці; 
встановлення форм внутрішньої звітності щодо оплати праці; порядок складання і 
строки подання внутрішньої бухгалтерської звітності про показники оплати праці; 
інформаційне та програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку оплати 
праці.  

Вдосконалення обліку оплати праці на підприємстві вимагає зміни таких 
елементів: удосконалення наявної системи організацію документообігу; зміна 
наявної системи оплати праці; удосконалення чинної моделі аналітичного обліку; 
автоматизації обліку; зміна форми оплати праці.  

Спочатку для зручності та своєчасної обробки бухгалтерських документів із 
обліку оплати праці необхідно провести аналіз чинної системи організацію 
документообігу на підприємстві та його вдосконалення. Зокрема, визначення 
слабких місць дає змогу вдосконалити чи розробити більш ефективну систему руху 
документів, ефективно розподілити роботу між працівниками. Удосконалення 
документообігу полягає не тільки в удосконаленні форм документів, скорочення їх 
числа і числа копій, а й зміні руху документів і алгоритму їх формування. Одним із 
напрямів удосконалення системи ведення бухгалтерського обліку є зменшення 
документації завдяки впровадженню багатоденних і накопичувальних документів, 
використання типових міжвідомчих форм, пристосованих до використання 
обчислювальної техніки [2].  

Висновки. Одним із можливих напрямів удосконалення оплати праці 
працівників є підвищення матеріальної зацікавленості працівників. Необхідно 
звертати особливу увагу на мотиваційні заходи в організації та стимулюванні праці 
на підприємстві, серед яких значного розповсюдження набули преміювання, 
доплати й надбавки. Треба наголосити, що, з одного боку, рівень премії як форма 
стимулювання працівників виробничої діяльності повною мірою залежить від 
результатів діяльності підприємства і, навпаки, результат господарювання залежить 
від практичної організації системи преміювання окремих категорій персоналу. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 

 

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

Постановка проблеми. Однією з основних проблем оплати праці 
працівників бюджетної сфери є те, що заробіток формується тільки з урахуванням 
певної посади, без акцентування уваги на кількість витраченої праці. Працівники, 
що відносяться до однієї і тієї ж категорії, можуть виконувати різні обов'язки і мати 
різну ступінь навантаження і відповідальності. В результаті виникає ситуація 
економічної несправедливості. Подібна система оплати праці не тільки не заохочує 
працівників виконувати роботу, але й, все частіше, змушує відмовлятися від роботи 
в бюджетній організації на користь тих фірм, де якість їх роботи буде оцінена по 
заслузі. Відсутність мотиваційної бази не сприяє ефективності робочого процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджувана проблема є 
надзвичайно актуальною для України, тому багато вчених приділяють їй велику 
увагу. Різні аспекти цієї проблеми досліджували такі науковці, як: П.Й. Атамас, 
І.Д.Ватуля, Г.В.Власюк, Ж.К.Нестеренко, Н.М. Старченко, Т.Ю.Тонконог та ін. 
Незважаючи на те, що проблемі оплати праці присвячено безліч наукових праць, 
багато питань залишаються недостатньо розкритими. 

Метою статті є визначення напрямів удосконалення оплати праці 
працівників бюджетної сфери. 

Викладення основного матеріалу. З огляду на важливість і масштаби 
завдань, що вирішуються працівниками бюджетної сфери в рамках своїх посадових 
обов'язків, результативність їх праці повинна бути тісно пов'язана з системою 
матеріального стимулювання їх діяльності, в основу якої має бути покладений 
принцип правової і соціальної захищеності працівників. Для цього необхідно 
виявити основні проблеми формування заробітної плати в сучасних умовах з 
акцентом на систему оплати праці в організаціях бюджетної сфери, яка вимагає 
більш глибокого перегляду існуючих принципів та підходів, а також запропонувати 
можливі механізми вирішення цієї проблеми.  

Передумовою переходу до нових систем оплати праці в бюджетній сфері 
було введення ЄТС. Механізм ЄТС давав можливість державі в умовах 
реформування економіки підтримувати рівень заробітної плати із урахуванням 
інфляційних процесів. Система працювала за принципом рівної оплати за рівну 
працю. Заробітна плата не залежить від кінцевого результату, а залежить від 
кількості виділених коштів з бюджету на оплату праці. Відсутня система залучення 
самих співробітників до вартісної оцінки своєї діяльності, не дозволяє їм в 
достатній мірі усвідомлено працювати над підвищенням продуктивності своєї 
праці. Відповідно, недостатньо ефективно працює система мотивації працівників. 
Формальність підходу до визначення надбавок, по суті, зберігає систему фіксованої 
заробітної плати і також не є стимулом вдосконалення працівником своєї праці. 
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В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок про необхідність 
вдосконалення існуючої системи оплати праці працівників бюджетної сфери з 
метою: ув'язування системи оплати праці із загальними стратегічними цілями 
організації; підвищення рівня залучення і вмотивованості співробітників; 
скорочення різниці середньої заробітної плати працівників бюджетних установ із 
середньою заробітною платою в приватному секторі; ліквідація зрівняльного 
принципу формування розміру оплати праці в залежності від ступеня їх «цінності» 
для організації; удосконалення критеріїв оцінки ефективності праці; диференціація 
надбавочної частини заробітної плати в залежності від кількості і якості витраченої 
праці, яка буде враховувати ступінь навантаження і відповідальності; створення 
системи залучення самих співробітників в оцінку своєї цінності для організації; 
підвищення прозорості формування заробітної плати як основного фактору 
мотивації працівників для підвищення ефективності своєї діяльності. 

Ефективним шляхом вирішення проблем підвищення оплати праці 
працівників бюджетної сфери може стати використання підходів «хей-методу», 
Система грейдів, яка складає основу хей-методу, вже зараз використовується 
багатьма великими передовими українськими компаніями. Автором даної системи є 
Едуард Н. Хей. Суть грейдингу полягає в зіставленні внутрішньої значущості посад 
для організації (внутрішня цінність) з цінністю цієї діяльності на ринку (зовнішня 
цінність). Метою грейдування є створення прозорої і зрозумілої методики, що 
визначає взаємозв'язок рівня оплати праці персоналу, який займає різні посади в 
компанії, і їх цінності.  

Висновки. Аналіз ситуації, яка склалась у сфері оплати праці, свідчить, що 
діюча державна політика нездатна забезпечити право працюючих громадян на гідну 
та своєчасну оплату праці. Нагальним завданням сьогодення є формування нової 
ефективної політики держави у сфері оплати праці. Для цього перш за все 

необхідно здійснити перехід від моделі дешевої до високооплачуваної 
конкурентоспроможної робочої сили, яка забезпечить мотивацію працівників до 
високоефективної праці та підвищення рівня доходів населення. 
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СУЧАСНА СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ В 
УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

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

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України проблема 
мотивації має велике значення. Персонал є найскладнішим та специфічним видом 
ресурсів, що використовує підприємство у своїй діяльності. Ефективність 
діяльності підприємства у великій мірі залежить від ефективності праці персоналу. 
Саме через зацікавленість працівника у результатах його роботи при створенні 
належних умов праці можна домогтися підвищення продуктивності праці. 

Однією із головних функцій управління на підприємстві є саме мотивація. 
Підприємство може реалізувати свій потенціал до економічного зростання лише за 
умов ефективної мотивації. Недостатня мотивація може виступати стримуючим 
фактором до зростання показників ефективності його діяльності. Саме тому 
питання удосконалення мотивації праці персоналу є досить актуальним. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблему здійснення 
мотиваційної діяльності на підприємствах розглядали у своїх роботах такі вчені-
економісти, як А. Сміт, Ф. Тейлор, А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. 
Герцберг, Д. Мак-Грегор, Д. Богиня, В. Гриньова, М. Дороніна, А. Колот, О. 
Новікова. В. Ковальов, М. Сирникова, О. Козлова, І. Кузнєцов та інші. 

Метою статті є дослідження ролі мотивації і стимулювання персоналу в 
забезпеченні розвитку підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Мотивація в загальному розумінні - це 
сукупність рушійних сил, що спонукують людину до виконання певних дій; 
залежно від поведінки людини - це процес свідомого вибору їм того або іншого 
типу дій, обумовлених комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх факторів 
(відповідно стимулів і мотивів); в управлінні - це функція керівництва, що полягає у 
формуванні в працівників стимулів до праці (спонукати їх працювати з повною 
віддачею), а також у довгостроковому впливі на працівника з метою зміни по 
заданих параметрах структури його ціннісних орієнтацій та інтересів, формування 
відповідного мотиваційного ядра і розвитку на цій основі трудового потенціалу. 

Мотивація, будучи складним процесом, включає різноманітні підходи 
авторів щодо трактування змісту даного поняття, визначаючи його як сукупність 
мотивів, стимулів чи внутрішніх та зовнішніх чинників, або як процес спонукання 
особистості до певних дій. Водночас процес стимулювання, під яким зазвичай 
розуміють вплив на трудову діяльність працівника за рахунок створення 
індивідуально-значущих умов трудової ситуації, містить у собі спонукання ззoвні та 
структурні компоненти трудовoї ситуацiї [2]. Отже, з одного боку, відбувається 
створення сприятливих умов з метою задоволення потреб працівників, а з іншого, – 

забезпечення трудової поведінки, що є необхідною для успішного функціонування 
та розвитку підприємства, тобто здійснюється своєрідний обмін діяльністю. 

Існує три види мотивації – матеріальна, моральна, адміністративна [2]. Тому 
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необхідно створювати і вдосконалювати матеріальні, моральні та адміністративні 
стимули до праці.  

Матеріальна мотивація реалізується через систему оплати робочої сили, 
виплат дивідендів на акції, отримання частки доходу від особистої власності (на 
житло, землю тощо). Цей вид мотивації передбачає і застосування матеріальних 
санкцій. Так, у разі допущення браку відраховується частина зарплати.  

Моральна мотивація у розвинутих країнах Заходу, зокрема у США, 
реалізується за використання системи оцінювання заслуг, згідно з якою для 
кожного фактора, що оцінюється, складається шкала оцінок робітників у балах. До 
оцінки заслуг належать такі показники, як відданість фірмі, готовність до 
співробітництва, що прирівнюється до фактора кваліфікації. Через певний комплекс 
заходів у працівників великих компаній виховується почуття гордості за свою 
фірму тощо.  

Адміністративна мотивація спирається на дисципліну праці, 
відповідальність працівника. Існують різні форми дисциплінарного покарання 
(зауваження, догана, штраф, звільнення з роботи) і дисциплінарного заохочення. 
Отже, мотивація – це діяльність зі створення умов для виникнення у людини 
потреби здійснювати ті чи інші дії в інтересах підприємства незалежно від прямого 
або непрямого зв’язку з будь-якою винагородою. При цьому у працівника повинен 
бути внутрішній мотив – конкретна ціль, притаманна працівнику стосовно 
мотивації. На практиці працівникові достатньо мати суспільно корисну мету з хоча 
б відносною цінністю, яка перегукувалася би з ідеями колективу підприємства. 
Проте така мета властива далеко не кожному працівнику. 

Висновки. Отже, з проведеного аналізу очевидним стає те, що головною 
рушійною силою впливу на персонал є стимули, а основною метою мотивації є 
задоволення потреб персоналу та підприємства одночасно. При цьому доцільно 
зауважити, що в даному випадку стимулювання виступає дієвим інструментом та 
вирішальним чинником впливу на персонал ззовні у процесі розвитку мотивації; 
водночас для здійснення такого впливу на персонал використовують різні види 
мотивації.  
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(Представлено к.е.н., ст. викл. Дмитренко О.М.) 
 

Постановка проблеми. В умовах прискореного суспільного поділу праці та 
наявності приватної власності об’єктивно виникають і розвиваються товарні 
відносини як особлива форма економічних зв’язків. Товарні відносини між 
економічними агентами спеціалізованого виробництва об’єктивно матеріалізуються 
в продукті виробництва. Відповідно за товарної форми господарювання існує безліч 
самостійно діючих покупців і продавців кожного продукту і ресурсу [2]. 

Товар є важливою складовою комплексу ефективних засобів впливу на 
споживачів, продуктом праці, виготовленим для реалізації має матеріальну форму, 
утримується підприємством та пропонується на ринок з метою його подальшого 
продажу, використання або споживання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічну сутність категорії 
«товар» вивчали ще представники класичної політекономії. Значний вклад в теорію 
та методологію аналізу товарів внесли Ф. Котлер [1], Дж. Р. Еванс, Б. Берман, 
Б. Швальбе та Х. Швальбе, Т. Левітт, Л. Ш. Лозовський, Б. А. Райзберг, 
А. А. Ратковський, А. П. Челенков, О.С. Виханський, П. С. Зав’ялов, О. Я. Чернін 
[2], О.Ю. Біленький та інші. 

Метою статті є дослідження та обґрунтування сутності таких понять як 
«товар», а також визначення їх особливостей, які необхідно враховувати 
маркетологам при розробці асортиментної політики підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Для здійснення виробничо-господарської 
діяльності підприємствами різних форм власності та галузей економіки 
використовуються товарно-виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною 
частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна та 
домінуючі позиції у структурі витрат підприємства різних сфер діяльності. Товари є 
складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні 
(виробничі) ресурси суб’єкта господарювання. 

Сутність поняття «товар» почали досліджувати ще представники класичної 
політекономії, вони характеризували товар як результат певної діяльності, що є 
придатним для продажу. В умовах сьогодення трактування сутності поняття 
«товар» у науковому середовищі є досить дискусійним, особливо серед науковців у 
галузі маркетингу. Маркетологи переважно досліджують здатність та відповідність 
товару для подальшого використання та споживання, тому надзвичайної 
актуальності набуває дослідження концепції «споживчої цінності товару». 

Ф. Котлер визначає сутність товару як «все те, що може задовольнити 
потребу та пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання 
та споживання» [1, с. 457]. Автор запропонував модель розробки товару, що має 5 
рівнів: – рівень ключової цінності; – базові характеристики; – очікувані 
характеристики; – доповнені характеристики; – потенціальні характеристики [1, с. 
442]. Запропонована вченим методика сприйняття товару забезпечує вчасне 
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виявлення потреб споживачів, дослідження асортименту конкурентів та основних 
характеристик товарів. 

Розглянемо підходи авторів до трактування змісту поняття «товари», що 
надасть змогу виокремити основні сутнісні ознаки вищенаведеного терміну 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Визначення змісту поняття «товар» у вчених-економістів 

№ 
з/п 

Автори Визначення 

1 А.М. Азріліян, О.С. Бакаєв, Ю.А. Василенко, 
Г.А. Вознюк, А.Г. Завгородній, М.С. Пушкар, 
Б.А. Райзберг, Т.С. Смовженко, В.В. Сопко, 
Н.В. Ткаченко, Н.В. Чебанова 

Товар – матеріальний виріб, 
придбаний чи отриманий від 
юридичних чи фізичних осіб і 
призначений для продажу 

2 О.Б. Білий, В.Г. Герасимчук, Й.С. Завадський, 
Г.Н. Климко, Л.А. Мороз, В.П. Нестеренко, 
Г.В. Осовська, В.В. Прауде, О.О. Юшкевич 

Товар –  це все те, що може 
задовольнити певну потребу 

3 Г. Аристронг, Ф.Ф. Бутинець, О.М. Діденко, 
О.Ф. Іткін, Ф. Котлер, М.М. Руженський, В.Г. 
Федоренко 

Матеріальна або нематеріальна 
власність, яка призначена для 
реалізації 

4 А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, А.А. Зайцев, 
М.А. Мочерний, Ю.Г. Ожегов, Ю.І. Палкін 

Продукт праці, що реалізують на 
ринку, об’єкт купівлі-продажу 

 

Висновки. Таким чином, результати проведеного дослідження науково-

методичних підходів до трактування змісту поняття «товари» дозволяють 
стверджувати про наявність значної їх кількості. Дана ситуація спричинена 
існуванням протиріч у змістовному наповненні даної категорії, що призводить до 
несистемного та неоднозначного її розуміння. Деякі автори розглядають товар з 
політекономічної точки зору, що є не завжди доцільним при визначенні товару як 
оборотного активу. Інші дослідники ототожнюють товари та готову продукцію, що 
є помилковим твердженням з точки зору формування вартості товарів, шляхів їх 
надходження на підприємство та напрямів використання. Однак, слід зауважити, що 
більшість авторів дотримуються думки, що товари утримуються на підприємстві з 
метою їх подальшої реалізації (продажу) для отримання прибутку та задоволення 
потреб споживачів. 
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(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.)  
 

Постановка проблеми. Для забезпечення конкурентоспроможності та 
розширеного відтворення в сільському господарстві виникає об'єктивна 
необхідність комплексного і якісного удосконалення ведення господарської 
діяльності. Ефективне управління виробництвом сільськогосподарської продукції 
передбачає раціональне використання наявних внутрішніх ресурсів шляхом 
організації належної системи обліку, контролю, планування та аналізу. Крім того, 
правильне вирішення проблеми розрахунку собівартості продукції, вимагає єдності 
теоретичного обґрунтування витрат і методології обліку, що підлягають віднесенню 
до витрат виробництва. Для вирішення даних питань необхідною є ефективна 
побудова системи бухгалтерського обліку виробничих витрат в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями теоретичних 
аспектів розвитку обліку витрат в сільському господарстві займалися відомі 
вітчизняні вчені: Ф. Бутинець, П.Гарасим, З. Гуцайлюк Л.Нападовська та ін. Проте 
в своїх дослідженнях вони не акцентували увагу на вплив окремих галузей 
виробництва сільськогосподарської продукції на порядок організації обліку.   

Метою статті є вивчення напрямів розвитку обліку витрат виробництва 
сільськогосподарської продукції.  

Викладення основного матеріалу. В даний час змінюється підхід до 
вдосконалення організації та розвитку методики управління обліково-аналітичною 
діяльністю сільськогосподарських підприємств. Проблема вдосконалення методів 
та інструментів стає першочерговим завданням уряду України в напрямку 
прийняття низки документів щодо розвитку сільського господарства.  

Розвиток бухгалтерського обліку витрат на виробництво пов'язаний перш за 
все з освоєнням сучасної моделі управлінського обліку. У той же час у вітчизняній 
літературі продовжують залишатися недостатньо розглянутими сучасні проблеми 
організації і розвитку методики управлінського обліку і аналізу 
сільськогосподарського виробництва, викликані структурною перебудовою 
економіки країни, розвитком міжрегіональних і міжнародних продовольчих зв'язків, 
посиленням конкуренції та необхідністю підвищення конкурентоспроможності 
продукції. Управлінський облік на більшості вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств не ведеться або розвинений дуже слабо. Багато його елементів не 
входять в наше традиційне поняття бухгалтерського, оперативного і статистичного 
обліку. Такому стану багато в чому сприяє відсутність чіткого визнання 
управлінського обліку в законодавчих та нормативних актах, що входять в систему 
нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Однак, на нашу 
думку, при формуванні бухгалтерського обліку виробничих витрат в рамках 
ринкової моделі, необхідно використовувати елементи управлінського обліку з 
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метою пошуку шляхів ефективного використання та управління ресурсами, 
контролю за якістю та обсягом випуску продукції, визначення і зіставлення 
досягнутих фінансових результатів з витратами за видами виробленої продукції і 
структурними підрозділами сільськогосподарських підприємств. 

Функціонування управлінської бухгалтерії в сільськогосподарських 
підприємствах дозволить значно підвищити якість і ефективність обліку, контролю 
і аналізу витрат, дасть підприємствам певну самостійність у використанні нових 
прогресивних методів обліку з відображенням його особливостей, специфіки, 
техніки і технології в організації виробництва і управління. 

Управлінський облік в сільському господарстві має передусім бути 
спрямований на потреби управління в інформації і забезпечувати облік та контроль 
витрат за об’єктами обліку: в рослинництві – це сільськогосподарські культури 
(групи культур); у тваринництві – групи (види) тварин як за структурними 
підрозділами, так і по підприємству загалом, а також аналіз, оцінку та планування 
напрямків розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства [1]. 

Слід відмітити, що управлінський облік дозволяє установити зростання та 
зменшення виробництва того чи іншого виду продукту, визначити збільшення або 
зменшення урожайності сільськогосподарських культур, продуктивності худоби. Це 
дає можливість зробити відповідні висновки про результати господарської 
діяльності аграрних підприємств. Особливо важливе значення в сільському 
господарстві має визначення рівня урожайності сільськогосподарських культур і 
продуктивності худоби [2]. 

Успішний розвиток сільськогосподарських підприємств, посилення 
конкурентної боротьби неможливо без визначення нових вимог до підвищення 
ефективності управління виробництвом. Виробництво і реалізація продукції 
вимагають проведення аналізу і обробки складного інформаційного комплексу 
взаємопов'язаних і взаємообумовлених факторів, що впливають на перспективи 
розвитку сільського господарства. 

Висновки. Прийняття ефективних управлінських рішень в сільському 
господарстві потребує достовірної і оперативної інформації про об’єкти управління, 
яку забезпечує система управлінського обліку. 
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Постановка проблеми. Однією з основ обліку фінансових інвестицій є їх 
обґрунтована класифікація. Така класифікація є вкрай важливою для організації 
бухгалтерського обліку фінансових інвестицій. Основним призначенням 
бухгалтерського обліку є забезпечення інформаційних потреб користувачів. Тому 
класифікація фінансових інвестицій повинна бути виділена так, щоб вона 
розкривала саме поняття досліджуваних сторін, яких це цікавить, тобто насамперед, 
цих користувачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам класифікацій 

фінансових інвестицій підприємств присвячена недостатня кількість українських та 
іноземних вчених-економістів. Теоретичні та практичні питання цієї проблеми 
відобразили у своїх роботах такі науковці як: Ю.А. Верига, Я.В. Голубка, 
Н.В. Гордополова, Н.М. Клим, Я.Д. Крупка, І.І. Мудра, Є.Б. Пономаренко, 
О.В. Сагова, Л.К. Сук, О.О. Терещенко, Ж.М. Чабаненко та інші. 

Дослідження праць науковців свідчить про наявність різних підходів до 
класифікаційних ознак даного об’єкту обліку, а тому ця тема потребує подальшого 
вивчення, аналізу та вдосконалення.  

Метою статті є дослідження фінансових інвестицій та розробка їх належної 
класифікації на підприємствах України та удосконалення нормативно-правової бази 
в Україні, що буде позитивно відображатись в національній економіці. 

Викладення основного матеріалу. Виокремлення класифікаційних ознак є 
основою для подальшого відображення фінансових інвестицій та операцій з ними на 
рахунках бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Від того, як ми їх розкриємо, 
залежить і те, наскільки будуть обізнані користувачі у цій інформації та скільки 
корисного вони зможуть з неї взяти. 

Через те, що існує багато різних видів надходжень у вигляді фінансових 
інвестицій, виникає потреба у їх поглибленій класифікації. 

Досліджуючи наукову літературу можна побачити, що найчастіше 
виділяють саме види а не їх ознаки. Для прикладу розглянемо які є види фінансових 
інвестицій: 

- поточні та довгострокові; 
- пайові та боргові; 
- прямі та портфельні; 
- інвестиції, які надають та не надають право власності; 
- державні, приватні та іноземні. 
Основним стандартом бухгалтерського обліку, що регулює фінансові 

інвестиції є П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Згідно з ним вони поділяються на: 
- ті, що знаходяться у підприємства до моменту їх погашення; 
- які враховуються за методом участі в капіталі: інвестиції в асоційовані 

підприємства; у дочірні підприємства; у спільну діяльність;  
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- інші фінансові інвестиції. 
Тоді як в Податковому кодексі вони поділяються на прямі та портфельні. 
Як бачимо, є невелика відмінність між наведеними класифікаціями, але вона 

полягає у відсутності в Податковому кодексі поділу на поточні та довгострокові. 
До поточних інвестицій відносяться цінні папери, що реалізуються менше 

одного року, тобто це: 
- інвестиції у ринкові боргові зобов'язання; 
- короткострокові свідоцтва; 
- ринкові цінні папери, що дають право власності (акції). 
Довгострокові інвестиції - це внесення грошей у діяльність компаній з 

терміном більше одногу року, до них відносяться: 
- інвестиції у ринкові боргові зобов'язання інших компаній;  
- інвестиції у матеріальні необоротні активи, які призначені для 

перепродажу; 
- ринкові цінні папери. 
Висновки. Провівши аналіз видів інвестицій, можемо зробити висновок, що 

важливим є їх поділ за терміном утримання з позиції власності, тобто корпоративні 
та боргові та з цілю оподаткування. Класифікація за терміном утримання 
передбачена П(С)БО та широко застосовується на практиці. А класифікація по 
відношенню до власності не передбачена нормативними актами, що регламентують 
ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, проте є досить важливим 
для користувачів. 

На наш погляд, держава повинна вдосконалити нормативно-правову базу, 
яка б чітко прописувала різні класифікаційні ознаки фінансових інвестицій та 
вимоги до відображення їх в обліку та звітності. Метою підприємців є отримання 
прибутку, а це означає, що підприємці будуть шукати шляхи ухилення від сплати 
податків, збільшуючи витрати від їх запровадження та мінімізувати доходи, 
одержані від таких інвестицій, внаслідок чого буде розвиватися тіньова економіка, 
що негативно буде відображатися на загальному рівні економіки та репутації 
держави серед інших країн світу. 
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ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ 

 

В сучасних умовах соціально-економічного розвитку та в період глобалізації 
додана вартість виступає показником ефективності функціонування підприємств. 
Додана вартість об’єднує цілі макро- та мікроекономіки, оскільки основою 
фінансового управління будь-якого підприємства є прибуток, обсяг якого прямо 
пропорційно залежить від розміру створеної доданої вартості, основою ж 
державного управління є валовий внутрішній продукт, який формується з доданих 
вартостей окремих господарюючих суб’єктів. Тому держава і бізнес повинні 
забезпечити оптимальні умови для створення на підприємствах максимального 
обсягу доданої вартості. 

Слід підкреслити, що наразі залишається нерозкритим питання стосовно 
взаємовпливу доданої вартості створеної на підприємстві та підвищення його 
конкурентоспроможності, це і визначає необхідність подальших наукових 
досліджень цієї категорії.  

Поряд з цим К. Макконел та С. Брю означили це поняття як ринкову 
вартість продукції, виробленої підприємством, за вирахуванням вартості спожитих 
сировини і матеріалів, придбаних ним у постачальників [1].  

Найбільш лаконічне та точне визначення цій категорії, дали провідні 
економісти (А. Дарлінг і М. Таббз) Британського Департаменту торгівлі і 
промисловості, що є аналогом вітчизняного Міністерства фінансів, а саме – 

багатство, створене на підприємстві [2]. Таким чином, можна стверджувати, що 
додана вартість – це створена на підприємстві нова вартість [3, 4]. 

Величина створеної доданої вартості бізнесом в Україні наведена на рис. 1, 
2, 3. 

 
Рис. 1. Динаміка обсягу реалізованої продукції та доданої вартості 

створеної суб’єктами господарювання України (млрд.грн.) 
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Рис. 2. Частка доданої вартості в чистому доході суб’єктів 

господарювання України, % 

 

 
Рис. 3. Питома вага доданої вартості в чистому доході суб’єктів 

господарювання України за видами економічної діяльності, % 

 

Господарська діяльність суб’єктів господарювання в Україні 
характеризується незначною питомою вагою доданої вартості, а це свідчить про 
невисоку якість створеного чистого доходу.  

Відтак, вважаємо, що додана вартість і кожна з її складових є важливими 
об’єктами бухгалтерського обліку та оцінювання бізнесу. 

Створена додана вартість за допомогою господарської діяльності може бути 
визначена як інтервальний показник за наступним алгоритмом: 
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ДСП = АНМ + ОДП + ВСП + ВПП + ЧПП; 
ДСП = ЧДП – МВР, 

де ДСП – додана вартість, створена в процесі господарської діяльності 
підприємств що здійснюється для задоволення потреб покупців; АНМ – 

розподілена амортизаційна вартість необоротних активів, які використовувалися 
при забезпеченні господарської діяльності; ОДП – одержані доходи персоналом в 
процесі господарської діяльності; ВСП – поточні витрати і внески на соціальні 
потреби громади, що виникають в результаті господарської діяльності; ВПП – 

витрати на податки суб’єктів господарювання; ЧПП – чистий прибуток одержаний 
від господарської діяльності; ЧДП – чистий дохід одержаний від реалізації об’єктів 
господарської діяльності; МВР – матеріальні та прирівняні до них витрати на 
створені об’єкти господарської діяльності. 

Інформаційним джерелом складових доданої вартості, які одержує бізнес від 
господарської діяльності на рівні суб’єктів господарювання можуть бути рахунки-

екрани бухгалтерського обліку класу 8 «Витрати за елементами», зокрема: 81 
«Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 
«Амортизація». А щодо податкових платежів, чистого прибутку та зміни корисності 
активів і вартості ділової репутації (гудвілу) підприємства доцільно ввести 
додаткові синтетичні рахунки в складі 8 класу рахунків. 

Таким чином, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання шляхом управління доданою вартістю є пріоритетним напрямом 
подальших наукових досліджень. 
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ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ:  

ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ  

 

Господарська діяльність будь-якого підприємства передбачає постійне 
співставлення доходів і витрат та визначення фінансового результату. 

Позитивний фінансовий результат (прибуток) характеризується 
перевищенням доходів над витратами, які були понесені для їх одержання, а 
негативний (збиток) – навпаки. Алгоритм розрахунку фінансового результату 
підприємства визначається формами фінансової звітності. 

Прибуток – це мета, заради якої здійснює діяльність підприємство. Така 
важлива роль прибутку зумовлена його функціями: оціночної, розподільчої, 
стимулюючої, соціальної. 

Оціночна – характеризує ефект господарської діяльності підприємства, а за 
величиною прибутку визначається його фінансова стійкість та інвестиційна 
привабливість. 

Розподільча – полягає в тому, що прибуток використовується як інструмент 
розподілу результатів господарської діяльності підприємства для задоволення 
потреб держави, найманих працівників, власників і господарюючої системи. 

Стимулююча – прибуток визначає мету діяльності підприємства і є 
джерелом забезпечення його сталого розвитку і стійкого фінансового стану. 

Соціальна – прибуток через його розподіл задовольняє різноманітні 
соціальні потреби персоналу підприємства, його власників, населення на 
регіональному рівні та суспільства в цілому. Етична поведінка, яку очікують від 
власників підприємства, відображає справедливий взаємозв’язок прибутку і 
загального добра. Тому створеного прибутку повинно бути достатньо не тільки для 
задоволення фінансових потреб самого підприємства, а й для фінансування 
суспільних потреб. 

Оціночна характеристика підприємств України  за формуванням фінансових 
результатів для розрахунку об’єкта оподаткування та результатів господарювання 
наведена в табл. 1 і 2. 

Таблиця 1 

Місце податку на прибуток в структурі доходів бюджетів 

Види 
бюджетів 

Роки Динаміка змін 
2018р. з 2016р. 2016 2017 2018 

млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. п.п. 
Державний 
бюджет 

54344 8,8 66912 8,4 96882 10,4 42538 1,6 

Місцевий 
бюджет 

5879 1,6 6484 1,3 9300 1,7 3421 0,1 

Зведений 
бюджет 

60223 7,7 73396 7,2 106182 9 45959 1,3 
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Таблиця 2 

Формування чистого прибутку (збитку) на підприємствах України  
в динаміці  за 2010-2018 роки [1] 

Роки 

Усього 

чистий 
прибуток 
(збиток), 
тис.грн. 

підприємства, які одержали 
прибуток 

підприємства, які одержали 
збиток 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
тис.грн. 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
тис.грн. 

2010 13906129,7 57,3 155197596,8 42,7 141291467,1 

2011 67797898,9 63,5 208896289,9 36,5 141098391,0 

2012 35067276,8 63,0 210607600,6 37,0 175540323,8 

2013 -22839743,6 65,0 179259608,7 35,0 202099352,3 

2014 -590066944,5 65,5 202704533,9 34,5 792771478,4 

2015 -373516013,2 73,3 352980433,4 26,7 726496446,6 

2016 29705020,1 73,0 396745355,6 27,0 367040335,5 

2017 168752792,7 72,4 515460600,5 27,6 346707807,8 

2018 288305468,1 73,9 584358002,5 26,1 296052534,4 

 

Для упорядкування проблеми щодо оцінювання підприємства за двома 
показниками прибутку, які будуються з однієї сукупності господарських операцій 
пропонується створити єдину інтегровану бухгалтерсько-податкову методику 
розрахунку прибутку і використовувати його як показник, щоб оцінювати бізнес на 
ефективність господарювання та як платника податків. 

Опираючись на визначені підходи, облік забезпечить, щоб ті витрати, які 
вважаються державою недоцільними, не призводили до зменшення податкового 
прибутку, а доходи, які вважаються доцільними його збільшували. В практичному 
плані це означає, що держава не буде втрачати свою (задекларовану) частку в 
доходах підприємства внаслідок суб’єктивних (непродуктивних) дій юридичної 
особи як суб'єкта оподаткування. 

Власникам підприємства необхідно надати можливість на всі витрати і 
доходи, які формуються обов’язковими правилами ПКУ [2] здійснювати 
коригування створеного прибутку після оподаткування (рис. 1). 

Практична доцільність зазначеного формування чистого прибутку 
підтверджується наступним: 

 бухгалтерський і податковий прибутки формуються на єдиній базі 
господарських операцій, а податковий період збігається зі звітним; 

 нарахований податок на податковий прибуток є фіскальним інструментом 
не по відношенню до бухгалтерського прибутку, а для розподілу одержаного 
доходу в процесі господарської діяльності  підприємства у визначеному звітному 
періоді; 

 податки, які формуються доходами підприємства визначаються  
того звітного періоду, в якому визнано доходи. Тому варто переглянути  потребу   у 
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Рис. 1. Алгоритм формування чистого прибутку підприємства для оцінки 

ефективності бізнесу власниками 

 

формуванні відстрочених податкових активів і зобов’язань з метою їх перенесення з 
одного звітного періоду в інший. Кожний звітний період характеризується своїми 
господарськими операціями, доходами, витратами, прибутками і, відповідно, 
податками; 

 необхідністю таксономії економічних показників господарської діяльності 
підприємств, тобто можливістю їх порівняння, за правилами розрахунку. 
Таксономія – це визначення і теоретичне обґрунтування класифікаційних одиниць – 

таксонів, їх системи, супідрядності, співвідношення та обсягу. Під таксономією 
іноді розуміють класифікацію взагалі, групування за певними ознаками предметів і 
явищ [3]. 

В Україні необхідно створити національну уніфіковану систему показників 
оцінки бізнесу на єдиних правилах їх побудови (таксономії) з урахуванням 
національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, положень ПКУ і статистичних нормативних документів.  

 

Список використаної літератури: 
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

www.ukrstat.gov.ua 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. URL: 
https://ukrainian_explanatory.academic.ru 

References: 

1. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from 

www.ukrstat.gov.ua 

2. Verkhovna Rada Ukrainy. (2010). Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of 

Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

3. Velikiy tlumachniy slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi [A great explanatory 

dictionary of modern Ukrainian]. Retrieved from 

https://ukrainian_explanatory.academic.ru 

Прибуток відповідно до облікової політики підприємства з врахуванням 
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Податок на прибуток  

(–) 

(+, –) 

Коригування витрат і доходів визначених за обов’язковими правилами ПКУ  

Чистий прибуток підприємства для оцінки бізнесу власниками  
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Постановка проблеми. В сучасних умовах, коли економічна політика 
України нестабільна, важливого значення набуває належне податкове регулювання 
діяльності банківських установ. Оподаткування прямо впливає на чистий 
фінансовий результат діяльності банку. Через збільшення витрат тягар податкового 
навантаження перекладається на клієнтів банків. Проблему оподаткування 
банківських установ посилює криза у банківській сфері та дефіцит ресурсів для 
кредитування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему оподаткування 
банківських установ досліджували такі вчені, як: Г.О. Багаліка, М.В. Белецький, 
Я.О. Берзанюк, A.B. Буряченко, О.Д. Данилов, Н.Г. Євченко Д.Б. Клименко, 
Л.А. Клюско, В.М. Кміть, Я.Г. Підсосонна, М.Я. Савоцька, Ю.В. Сибірянська та ін. 
Проте проблема оподаткування банківських установ і досі залишається складним та 
проблемним питанням, що потребує додаткових досліджень. 

Метою статті є вивчення особливостей оподаткування банківських установ 
в Україні, виявлення проблем та пошук можливих напрямів удосконалення системи 
оподаткування. 

Викладення основного матеріалу. В Україні відсутнє окреме виділення та 
регламентування оподаткування банківської системи, хоча в деяких єврoпeйських 
державах прийняті oкрeмі банківські кодекси, складовою частиною яких є 
банківське оподаткування. Отже, оподаткування банків України здійснюється на 
загальних принципах, визначених ПКУ. 

Банківські установи у системі оподаткування виступають і як платники 
податків (податку на прибуток, ПДВ, податків на майно, акцизного податку та 
держмита), і як податкові агенти (ПДФО, військовий збір, ЄСВ).  

На банківську систему впивають внутрішні та зовнішні чинники. 
Оподаткування банків належить до зовнішніх чинників. В останні роки роль 
оподаткування банківських установ посилюється, з одного боку оподаткування 
прямо впливає на банки та їх оподаткування, а з іншого – оподаткування клієнтів 
банку опосередковано впливає на діяльність банку [1]. 

Об’єктом оподаткування діяльності банківських установ є трастові, 
форфейтингові, факторингові операції, послуги з оренди майна, зі зберігання 
документів і цінностей, транспортування готівки, грошей, інкасації; послуги щодо 
доручень, зв'язку, підготовки кадрів та підвищення кваліфікації, аудиторські, 
консультаційні, експертні, посередницькі, брокерські послуги [1, с. 106].  

Метою діяльності банківських установ є одержання прибутку, тому банки є 
платниками податку на прибуток нарівні з іншими підприємствами і сплачують 
його за загальною ставкою 18 відсотків.  

Певною мірою банківські операції можна охарактеризувати, як операції 
особливого виду, оскільки діяльність банків постійно пов’язана з ризиками. Усі 
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види банківських операцій поділяють на активні, пасивні та комісійні. Проте 
недосконалість нормативно-правової бази призводить до надмірного оподаткування 
одних банківських операцій та недостатнього оподаткування інших. 
Неврегульованою залишається і податкова база податку на прибуток банківських 
установ. 

Податки для банківських установ є витратами. Зниження податків повинно 
сприяти збільшенню привабливості банківських продуктів, зменшенню витрат 
клієнтів банку та збільшення їх ділової активності, зниженню банківських ставок та 
тарифів за послуги, стимулювання розвитку конкуренції. 

Ключовими проблемами розвитку банківської системи в Україні на даному 
етапі є девальвація гривні, спад в економіці, військові дії на Сході, що сприяло 
погіршенню рівня управління банківських установ. 

Напрямами оптимізації оподаткування банків можуть бути: диференціація 
ставок податку на прибуток (збільшення ставки на високомаржинальні операцї на 
фондових та валютних ринках та зменшення ставки на кредитування реального 
сектору економіки); використання зарубіжного досвіду оподаткування чистих або 
валових активів банку, витрат, зобов’язань з метою оптимізації та ухиляння від 
сплати податків тощо [2, с. 113]. 

Висновки. Попри постійні податкові реформи, які мають позитивний вплив 
на банківську систему, законодавство дає можливість ухилятися банкам від сплати 
податків, зборів та обов’язкових платежів через завищення витрат та  приховування 
доходів, маніпуляціями валютно-обмінними операціями для виведення їх з 
оподаткування, відрахування на резерви по кредитних коштах. Потрібно 
сформувати таку систему оподаткування банківських установ, яка б стимулювала 
діяльність банків у напрямі збільшення вкладень капіталу у реальний сектор 
економіки, допомогла б збільшити їхні доходи та оподатковуваний прибуток. 
Також потрібно посилити підтримку вітчизняних банків з боку держави, що дасть 
змогу підвищити їх прибутковість. 
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Постановка проблеми. Розвиток у країні інвестиційного потенціалу та 
реформа бухгалтерського обліку спричинили активізацію досліджень щодо обліку 
інвестицій, адже для прийняття тактичних і стратегічних рішень з управління 
капітальними інвестиціями необхідна своєчасна, достовірна аналітична інформація, 
що може бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та безпосередньо 
залежить від його якості.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Загальні проблеми теорії і 
практики управління, обліку, аналізу та аудиту операцій з капітальними 
інвестиціями знайшли відображення в працях таких вітчизняних вчених: 
І. О.Бланка, Ф.Ф. Бутинця, С. І. Головацької, З. В. Задорожнього, Г. Г. Кірейцева, 
Б. С. Кругляка, Я. Д. Крупки, Б. М. Литвина, В. О. Ластовецького, А. А. Пересади, 
М. С. Пушкаря, В. В. Сопка, І. Д. Фаріона, С. І. Шкарабана та інших, російських 
вчених – А. А. Баширова, М. Ф. Дячкова, П. Й. Злобина, В. В. Ковальова, 
Я. В.Соколова, а також зарубіжних вчених В. Беренса, П. Хавранека, У. Шарпа та 
інших. 

Метою статті є дослідження й узагальнення особливостей формування 
обліку та аудиту капітальних інвестицій суб’єктів господарювання.. 

Викладення основного матеріалу. У відповідності до Податкового кодексу 
України (ст. 14), «капітальні інвестиції» – це господарські операції, які 
передбачають придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, 
інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації 
відповідно до норм Податкового кодексу. 

Для прийняття управлінських рішень інформаційною базою є 
бухгалтерський облік. Перехід від традиційної моделі діяльності підприємства, що 
орієнтується на план і гарантований збут до економіки, що має гнучко 
пристосовуватись до умов ринку, потребує створення адекватного забезпечення 
реалізації функцій управління. 

Основні завдання обліку капітальних інвестицій полягають в достовірному і 
своєчасному відображенні у відповідних документах обсягів та об’єктів будівельно-

монтажних робіт і витрат на капітальні інвестиції з придбання або створення інших 
необоротних матеріальних і нематеріальних активів, також у достовірному і 
об’єктивному формуванні вартості об’єктів капітального інвестування, 
відображенню витрат на незавершене будівництво, організації контролю за 
дотриманням фінансової дисципліни, а також за економічним витрачанням 
матеріальних і трудових ресурсів на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
створення нових об’єктів [1]. 

Метою аудиту капітальних інвестицій є об’єктивний збір і оцінка свідчень 
про операції з капітальними інвестиціями з метою встановлення ступеню 
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відповідності цих тверджень прийнятим нормам податкового та бухгалтерського 
обліку. 

Основними завданнями аудиту капітальних інвестицій є:  
 визначення правильності включення до витрат окремих складових 

елементів;  
 визначення права власності на будівельні машини і механізми;  
 оцінка оборотних і основних засобів, що використовуються на здійснення 

капітального будівництва;  
 оцінка достовірності обчисленої собівартості будівництва об'єктів;  
 перевірка правильності складеної кореспонденції рахунків. 
Роль капітальних інвестицій пояснюється в першу чергу тим, що вони 

забезпечують виконання одного з основних завдань інвестиційної політики, а саме: 
забезпечення зростання операційного прибутку. Його реалізація відбувається 
поєднанням двох напрямів [2]. 

Ефективність здійснення капітальних інвестицій безпосередньо залежить від 
обґрунтованості рішень щодо вибору інвестиційного проекту, а також якості 
фінансового забезпечення його реалізації. Реалізації капітальних інвестицій має 
передувати їх планування. 

Висновки. Отже, для більш адекватного відображення в обліку 
інвестиційних процесів на підприємстві, доцільним є вдосконалення Плану 
рахунків бухгалтерського обліку з виокремленням додаткових субрахунків до 
рахунку 15 «Капітальні інвестиції». 

 

Список використаної літератури: 
1. Гортовенко Є. С., Бурковська А. В. Організація та особливості 

документального оформлення первинного обліку капітальних інвестицій в 
придбання, виготовлення та оновлення (модернізацію) основних засобів 
сільськогосподарських підприємств. Молодий вчений. 2016. №12.1 (40). С. 701705  

2. Подмешальська Ю. В., Мельник С. В. Аналіз сутності категорії 
«капітальні інвестиції» з метою організації обліку на підприємстві. Наук. вісн. 
Херсонського держ. ун-ту. Сер. Екон. науки. 2015. Вип. 14, ч. 3. С. 161164 

 

References: 

1. Ghortovenko, Je. S., Burkovsjka, A. V. (2016). Orghanizacija ta osoblyvosti 

dokumentaljnogho oformlennja pervynnogho obliku kapitaljnykh investycij v prydbannja, 

vyghotovlennja ta onovlennja (modernizaciju) osnovnykh zasobiv 

siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv [Organization and peculiarities of documenting 

primary accounting of capital investments in the acquisition, production and upgrade 

(modernization) of fixed assets of agricultural enterprises]. Molodyj vchenyj, 12.1(40), 

701705. 

2. Podmeshaljsjka, Ju. V., Meljnyk, S. V. (2015). Analiz sutnosti kateghoriji 

«kapitaljni investyciji» z metoju orghanizaciji obliku na pidpryjemstvi [Analysis of the 
essence of the category "capital investments" in order to organize accounting at the 

enterprise]. Nauk. visn. Khersonsjkogho derzh. un-tu. Ser. Ekon. nauky, 14(3), 161164. 

 

 



56 

 

Т. В. Чубарук, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ПРОЦЕСІ 

ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання 
зовнішньоекономічна діяльність є найважливішим елементом розвитку 
господарської діяльності підприємств та організацій України. Головним завданням 
підприємств-експортерів є вміння успішно господарювати в конкурентному 
середовищі, пристосування до нових торговельних стратегій. Рівень успішності 
виконання цього завдання визначається ефективністю здійснення експортних 
операцій через відповідні показники економічної діяльності. 

В зв’язку з цим, формування своєчасної, достовірної й об'єктивної 
інформацію про експортні операції в системі бухгалтерського обліку є надзвичайно 
важливим.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методично-організаційні та 
облікові аспекти експортно-імпортних операцій розкривають у своїх публікаціях 
В.Ю. Гордополов [1], Л.І. Ірха, Г.Ю. Коблянська, О.О. Непочатенко, Л.М. 
Очеретько, Н.В. Федькевич. Наукові здобутки цих дослідників беззаперечно мають 
велику цінність, проте не достатньо розкривають питання документального 
забезпечення експортно-імпортних операцій..  

Метою статті є дослідження системи документів для фіксації господарських 
операцій в процесі експортної діяльності.  

Викладення основного матеріалу.  Первинні документи є основою для 
відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, у тому числі з 
експорту. Для різних операцій використовуються різні документи: товарні, 
транспортні, що підтверджують надання послуг (виконання робіт), нарахування 
митних платежів. 

В основі експортних операцій знаходиться договір постачання (контракт). 
Основними елементами договору є: назва, номер договору (контракту), дата та 
місце його укладення; преамбула; предмет договору (контракту); кількість та якість 
товару (обсяги виконання робіт, надання послуг); базисні умови поставки товарів 
(приймання-здавання виконаних робіт або послуг); ціна та загальна вартість 
договору (контракту); умови платежів; умови приймання-здавання товару (робіт, 
послуг); упаковка та маркування; форс-мажорні обставини; санкції та рекламації; 
урегулювання спорів у судовому порядку; місцезнаходження (місце проживання), 
поштові та платіжні реквізити сторін; підписи та печатки сторіню 

Первинні документи, якими оформляються експортні операції, поділяються 
на декілька груп:  

− технічна документація (технічні паспорти машин та обладнання, 
формуляри і описи виробів, креслення, інструкції щодо встановлення, монтажу, 
налагодження, управління і ремонту);  
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− товаросупровідна, транспортна та страхова документація (сертифікати 
якості товару, відвантажувальна специфікація, пакувальний лист, комплектуюча 
відомість, транспортні накладні (залізнична, авіа, автомобільна, морська), багажна 
квитанція, коносамент, страховий поліс або сертифікат); 

– складська документація (акт приймання експортного товару, генеральний 
акт розвантаження теплоходу з імпортними вантажами в порту прибуття, докова 
розписка про прийняття вантажу на зберігання в іноземному порту, варіант 
документа іноземного комерційного складу, що складається з двох частин: одна 
частина – розписка, складу про прийняття товару на зберігання; інша частина - 

свідоцтво про заставу, яке може бути використане для одержання займу під заставу 
товару); 

− комерційна документація (рахунок-фактура (інвойс), проформа-інвойс, 
розрахункова специфікація (коли товар є комплектом з різних частин і кожна 
частина має ціну), переказний вексель (тратта));  

− банківська документація (інкасове доручення, повідомлення про відкриття 
акредитиву, чек, платіжне доручення про переказ коштів митниці, заява на розподіл 
експортної виручки (в т. ч. про обов'язковий продаж частини валютної виручки), 
виписки банку з поточного чи валютного рахунків);  

− митна документація (митна декларація (МД), сертифікат про походження 
товару, довідка про оплату мита, акцизів і зборів);  

− претензійно-арбітражна документація (претензійний лист, позовна заява 
до суду або арбітражу, постанова суду або арбітражу про задоволення або 
відхилення претензії);  

− документація про нестачі і псуванні товарів (комерційний акт на 
недостачу, аварійний сертифікат, акт рекламації тощо). 

Висновки. Експортна діяльність відіграє значну роль у розвитку економіки 
України, просуванню товарів вітчизняних виробників на зовнішні ринки. 
експортних операцій в системі бухгалтерського обліку вимагає їх документального 
обґрунтування. Розглянутий в статті перелік документів структурований за 
основними складовими експортних операцій та дозволяє здійснювати суцільний 
облік. 

Перспективою подальших досліджень є відображення операцій в сфері 
експорту на рахунках бухгалтерського обліку, у звітності, розробка підходів до 
аналітичних досліджень експортних операцій, організація внутрішнього та 
зовнішнього аудиту результатів експорту. 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА 
АНАЛІЗ ЇЇ СОБІВАРТОСТІ  

 

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

Постановка проблеми. Пріоритетною галуззю аграрного сектору з високим 
рівнем конкурентоспроможності є зернове господарство. Зернові культури 
становлять основу всього сількогосподарського виробництва.  

Будь-яке підприємство функціонує для отримання максимально можливого 
прибутку. Головним фактором, що впливає на розмір прибутку підприємства є 
рівень ефективності використання матеріальних ресурсів, які являють собою 
матеріальні витрати.  

Виручка від реалізації та прибуток на підприємстві з’являться тільки тоді, 
коли матеріальні ресурси, що були витрачені для виробництва продукції покриють 
свою вартість та знайдуть кінцевого споживача. Тому незмінною та важливою 
умовою існування підприємства є стабільність у забезпеченні матеріальними 
ресурсами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку витрат на 
виробництво зернових культур та аналізу собівартості продукції знайшли своє 
відображення у працях українських вчених-економістів: В. Г. Андрійчука, 

Я. К.Білоусько, Ф. Ф. Бутинеця, П. К. Канінського, А. М. Собченко, Н. О. Томілова, 
Б. В. Фурман, Ю. С. Цаль-Цалко, Ю.О. Юхновської і т.д. 

Метою статті є дослідження системи обліку витрат та аналіз собівартості 
при виробництві зернових культур. 

Викладення основного матеріалу. В процесі господарської діяльності 
формуються витрати підприємства в цілому та його структурних підрозділів. 
Витрати утворюються в процесі формування та використання ресурсів для 
досягнення певної мети. 

Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку 
виробництва, вирощування та збут продукції. Відображаючи рівень витрат на 
виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх 
ресурсів підприємства, а отже, і рівень техніки, технології та організації 
виробництва. Чим краще працює підприємство (інтенсивніше використовує 
виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію 
виробництва), то нижчою є собівартість продукції. Тому собівартість є важливим 
показником ефективності виробництва. Собівартість продукції відображає рівень 
витрат підприємства на її виробництво і комплексно характеризує ефективність 
використання ним усіх ресурсів, організаційний та технічний рівень виробничого 
процесу, рівень продуктивності праці тощо. Показник собівартості продукції є дуже 
важливим і використовується для обґрунтування багатьох економічних рішень [1]. 

Основною метою обліку витрат на виробництво зернових культур є 
своєчасне, повне, вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та 
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контроль за використанням всіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу 
виробленої продукції в натуральних та грошових вимірниках [2]. 

Організації обліку витрат виробництва продукції рослинництва, основні її 
положення закріпленні в Положенні про облікову політику підприємства і є 
підставою для оформлення витрат та виходу продукції рослинництва. 

Фінансовий стан підприємства, розмір прибутку та рівень рентабельності в 
першу чергу залежать від рівня собівартості, саме тому підприємство має на меті 
постійне зниження собівартості продукції. Для того, щоб досягти зменшення 
собівартості продукції необхідно збільшувати обсяги виробництва, але при цьому 
зменшувати суми витрат. Зменшення витрат можливе при підвищенні 
продуктивності праці, а також при правильному розподілі та використанні 
матеріальних ресурсів. 

Як бачимо, питання обліку витрат на виробництво та калькулювання 
продукції є безмежним полем для дискусій. Але можна зробити висновки, що 
відмова від калькулювання фактичної собівартості продукції приведе до 
невизначеності ціни одиниці продукції, до неможливості ефективного управління 
процесом виробництва і контролю за рівнем витрат.  

Висновки. Організаційні аспекти обліку витрат на виробництва зернової 
продукції, основні її положення закріпленні в Положенні про облікову політику 
підприємства і є підставою для оформлення витрат та виходу продукції 
рослинництва.  

Для прийняття рішень про зупинення, зменшення обсягу реалізації 
продукції і вирощування нової, а також обчислення ціни збираються дані щодо 
собівартості  продукції. 

Основною метою аналізу собівартості продукції є встановлення шляхів та 
джерел зменшення собівартості продукції та зростання прибутку, але це є 
неможливим без аналізування всіх витрат підприємства.  
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«ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ПОДАТКИ В СУСПІЛЬСТВІ» 
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та не були передані для публікації в інші видання. 
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4. Повна офіційна назва установи авторів (по лівому краю). 

5. Для авторів студентів потрібно вказати наукового керівника (в дужках 
прізвище, ініціали, науковий ступінь) (по центру) 
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– аналіз останніх досліджень і публікацій;  
– мета досліджень;  
– виклад основного матеріалу; 

– висновки.  
9. Список використаної література (по правому краю). 
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Обсяг статті повних 2 сторінки тексту формату А5 (148х210 мм), включаючи таблиці, 
ілюстративний матеріал і бібліографічний список. 

Параметри сторінки: орієнтація книжкова; поля: верхнє – 18 мм, нижнє – 21 

мм, ліве – 13 мм, праве – 20 мм. Параметри абзацу: відступ першого рядка (абзац) – 
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Відповідальність за достовірність змісту і наявність плагіату поданих 

матеріалів несуть автори. Остаточне рішення про опублікування статті приймає 
редколегія збірника. 


