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ПОДАТКИ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
 

Податкова система розпочинає свою історію з часів формування Київської 
Русі. Давньоруські податки мають своє власне національне походження.  

Серед найдавніших прямих податків, що існували на українських землях, 
були: подимне, полюддя і поплужне. 

Подимне – грошова і натуральна данина, яку платили князівські та приватні 
піддані на українських землях у XIV—XVIII ст. У період Київської Русі вказаний 
податок збирався "від диму", який становив господарство великої нерозділеної 
родини з селянським двором, житлом, орними землями та угіддями. 

Полюддя (від «ходіння по людях») — щорічний збір данини (зазвичай 
восени або взимку) у формі натурального оброку князем із дружиною або його 
представниками з підлеглого населення в Київській Русі. Збирали хутро, мед, зерно, 
гроші тощо. Розмір данини точно не було визначено, що призводило до 
зловживань.  

Поплужне – земельний податок, одиницею оподаткування якого був плуг. 
Поплужне йшло на військові витрати, утримання велико - князівського двору та на 
дипломатичні місії. 
Данина, стягувана на користь князя деякий час продовжувала лишатись основним 
джерелом доходів для задоволення потреб князя та дружини, водночас зі 
зростанням державного апарату постає потреба в запровадженні додаткових 

повинностей: оброк і мито. Оброк – праця 
за користуваннями знаряддями праці, 
земельними надіами та ін. Мито – 
податок, який сплачувався за перевезення 
товарів через кордон. Першими 
підакцизними товарами бути солод, хміль 
та мед. Поряд з даниною східним 
слов’янам були відомі так звані «дари» і 
«поклони», які являли собою винагороду 
князю за захист та підтримку миру. 

Упорядкування фінансової 
системи Київської Русі вперше було 
здійснено княгинею Ольгою (945- 957), 
яка започаткувала більш стабільне 
стягнення податків. Подальше 

упорядкування податкової системи Київської Русі пов’язується з правлінням 
Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.), за якого був складений перший писемний звід 
законів – «Руська Правда», якою детально регламентувалася система 
оподаткування. Податкові норми містились, зокрема, у ст.42 Короткої редакції 
Руської Правди, якою передбачалось збирання віри протягом тижня за 
розпорядженням Ярослава.  

ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kyivska_Rus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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ТУРНІР З ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕСУ, ОБЛІКУ  
І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Вже вкотре кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
розкриває креативний потенціал своїх студентів. В грудні за її ініціативи було 
проведено турнір з економіки, бізнесу, обліку і оподаткування, предметом палкої 
дискусії якого були питання щодо важливості набуття soft skils в процесі навчання; 
легалізації грального бізнесу: чи можливо це в Україні; чи варто дозволяти 
видобуток бурштину і що це дасть та інших. 

 

 
 
Змагалися між собою три команди, які представляли 2-й, 3-й та 4-й курси 

спеціальності «Облік і оподаткування». На початку Турніру проведено 
жеребкування, згідно з яким сформовані команди визначили черговість проведення 
ігор та певні їх ролі у грі. У кожному раунді брали участь дві команди, які 
виступали у ролі доповідача та опонента. 

Журі заходу було представлено у такому складі: голова -  завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю., декан 
факультету обліку та фінансів к.е.н., доцент Ковальчук О.Д., заступник декана з 
навчальної роботи к.е.н., доцент Недільська Л.В., д.е.н., професор Малюга Н.М., 
к.е.н., доцент Чугаєвська С.В., к.е.н., доцент Русак О.П.  

Журі турніру оцінили ефектні презентації, досконалі виступи, аргументовані 
відповіді та конструктивну дискусію гравців турніру. Усе це супроводжувала 
доброзичлива атмосфера та позитивні емоції як в учасників команд, так і у журі та 
присутніх спостерігачів. 

 

НОВИНИ, ФАКТИ, ПОДІЇ КАФЕДРИ 
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      На фото: склад журі 

 

 

 
      На фото: учасники  та організатори конкурсу 
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ВИПУСК МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І 
ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

Колектив кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування в аудиту щиро 
вітає випускників магістрів. В цьому році отримали дипломи близько 120 
кваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування.  

Радіємо, що кожен з випускників досяг своєї мети і наші викладачі були 
причетними до цього важливого етапу у житті майбутніх фахівців.  

Сумно, що не будемо зустрічатися з ними на заняттях, дискутувати, 
обговорювати важливі теми і знаходити рішення професійних проблем.  

Переконані, що ще не раз наші життєві шляхи будуть перетинатися. 
Бажаємо не зупинятися на досягнутому, мати нові здобутки та перемоги на 

життєвому шляху. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «LOOK OF NEW GENERATION /  

ПОГЛЯД НОВОГО ПОКОЛІННЯ – 2019» 

 
Наукова команда ЖНАЕУ у складі студентів спеціальностей «Облік і 

оподаткування» (Анастасія Іванова – капітан команди, Любов Кудра, Наталія 
Торовіна, Борисенко Дар’я), «Публічне управління» (Похільченко Олександр), 
«Право» (Фамілярський Олег), «Екологія» (Кухта Максим) разом з кураторами 
(д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю. та к.е.н., доц. Чугаєвська С.В.) прийняли участь у 
фінальному турі Всеукраїнського конкурсу «Look new generation / погляд нового 
покоління – 2019» та стали переможцями у номінації «Реалістичність та 
результативність». 

Робота стосувалася розробки стратегічного проекту створення сприятливого 
інноваційно-інвестиційного клімату щодо подолання трудової міграції населення 
України. Дослідження здійснювалося на прикладі Тетерівської об’єднаної 
територіальної громади. Студентами пророблена велика робота: здійснено 
опитування 300 респондентів, оброблено отримані дані, розроблено людино 
центровану модель розвитку територіальної громади, розроблено модель аграрно-
індустріального парку, що носить прикладний характер, здійснено прогнозування 
тенденцій трудової міграції за умови впровадження запропонованих ідей.  

Пропозиції студентів носять абсолютно реалістичний характер і можуть бути 
використані для розбудови Тетерівської ОТГ та інших ОТГ, що обговорено в 
Громадській раді при Житомирській облдержадміністрації. 

На засіданні Вченої ради ЖНАЕУ відбулося вручення дипломів студентам та 
кураторам команди.  

 

 
 
Команда висловлює подяку членам експертної групи за корисні поради та 

можливість набуття цінного практичного досвіду щодо розробки пропозицій для 
об’єднаних територіальних громад Житомирської області: д.е.н., проф. Цаль-
Цалку Ю.С. (кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ), 
Зубрицькій Л.В. (Громадська рада при Житомирській ОДА), Ільницькій В.Ф. 
(Голова Тетерівської ОТГ Житомирської області). 



11 

 

 

 
 
Команда перед виступом 
 
 

 
 
 
Команда під час презентації 
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ВИПУСК 23. РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА 
ОПОДАТКУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ  

 

С.А. Вітер,  к.пед.н., старший викладач  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КАДРОВОГО 

АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Постановка проблеми. Послуги з кадрового аудиту є новим напрямом 

діяльності на ринку консалтингових послуг. Зазвичай підприємства намагаються 
збільшити власні доходи, закріпити свої позиції, знайти нових клієнтів, не 
приділяючи особливої уваги кадровій документації, яку нерідко ведуть із 
порушеннями чинного законодавства. Неупорядоченість кадрової документації, у 
свою чергу, призводить до претензій із боку державних наглядових органів та до 
фінансових збитків через штрафи і втрату репутації. Уникнути зайвих проблем й 
істотних штрафів можна за допомогою проведення кадрового аудиту на 
підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних 
аспектів та практичного досвіду запровадження кадрового аудиту на підприємстві 
займалися ряд вітчизняних та зарубіжних науковців:  Н. Бєляєва, Т. Білорус, 
В. Жуковська, В. Лученка, Л. Михалевська, С. Пучкова, М. Рудакевич, 
Н. Слівінська, С. Тарасов, С. Фірсова та ін. Водночас залишаються дискусійними 
питання щодо напрямів та різновидів кадрового аудиту, методики його проведення, 
що зумовлюють необхідність здійснення подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних аспектів механізму 
впровадження в практику вітчизняних підприємств кадрового аудиту та 
знаходження шляхів удосконалення процедури його проведення з метою 
підвищення ефективності кадрової політики підприємства. 

Викладення основного матеріалу. На думку Римар І. кадровий аудит – це 
перевірка внутрішньої кадрової документації підприємства на предмет 
відповідності вимогам чинного трудового законодавства, кадрового діловодства, 
створення алгоритмів кадрового документообігу, документальне оформлення 
прийому, звільнення, переведення працівників підприємства, відображення 
відпусток [2].  

Ми погоджуємося з думкою науковців, що з одного боку під кадровим 
аудитом слід розуміти оцінку співробітників з метою визначення відповідності 
їхньої кваліфікації посадам, що вони обіймають, а з іншого – аналіз ефективності 
використовуваних ідприємством технологій управління персоналом [7]. Головне 
його призначення оцінити фактичний стан кадрового діловодства та правильність 
його ведення, виявити випадки недотримання законів з описом ризиків і заходів 

НАУКОВИЙ ПРОСТІР 
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відповідальності за їх порушення, визначити шляхи покращення у веденні кадрової 
документації. 

Кадровий аудит особливо важливо проводити у випадках: 
- зміни складу керівництва або зміни власника; 
- реорганізації підприємства, його підрозділів, кадрової служби, оптимізації 

роботи філій підприємства; 
- збільшення чисельності нових кадрів; 
- реконструкції системи управління персоналом; 
- підготовки до планової або позапланової перевірки контролюючих 

органів. 
Кадровому аудиту можуть підлягати: 
-  управлінські і кадрові процеси (плануванні і добір кадрів, адаптація і 

стимулювання персоналу, переміщення та звільнення працівників, оцінка їхньої 
діяльності, формування кадрового резерву, моніторинг соціально-психологічного 
клімату);  

- організаційна структура, її ефективність та адекватність відповідно до 
завдань та умов діяльності;  

- якість і чисельність персоналу (професійно-кваліфікаційні і статево-вікові 
характеристики персоналу, їхній вплив на рівень кадрового потенціалу та оцінку 
підприємства в цілому, а також ступінь їх відповідності вимогам робочих місць), 
укомплектованість складу, рівень мотивації і трудової активності, наявність та 
якість кадрового резерву. 

Кадровий аудит на підприємстві може проводиться працівниками відділу 
кадрів (такий підхід притаманний державним структурам) або із залученням 
сторонніх організацій, які спеціалізуються на кадровому діловодстві (більш 
притаманний підприємницьким та бізнес структурам). 

Другий підхід включає проведення трьох видів аудиту (рис.1). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Види кадрового аудиту, проведеного сторонніми організаціями 

 
Незалежно від сфери діяльності до обов’язкових кадрових документів 

належать всі документи, прописані в трудовому законодавстві, такі як трудові 
договора, положення, накази і заяви (про прийом на роботу, переведення на іншу 
посаду, надання відпустки, накази про заохочення та дисциплінарні стягнення), 
штатний розклад, посадові інструкції, особові справи, графіки відпусток і ін.  

Цільовий аудит Вибірковий аудит Аудит в повному обсязі 

Мета проведення: швидко 
і якісно оцінити ситуацію 
у сфері дотримання 
трудового законодавства, 
як правило, на великих 
підприємствах (більше 
100 осіб). Включає 
перевірку документів 
20/50 працівників 

Мета проведення: надати 
експертний висновок, що 
містить інформацію 
щодо видів допущених 
порушень у документах 
без вказівки на їх точну 
кількість 

Мета проведення: надати 
в експертному висновку 
в повному обсязі всі без 
винятку документи, в 
яких таке порушення 
виявлено, як правило, на 
підприємствах з невели-
кою чисельністю (до 100 
осіб) 
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До документів, які залежать від специфіки підприємства, можна віднести 
колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, договір про 
матеріальну відповідальність, положення про преміювання тощо. 

Роботодавець наразі не може зменшити документальне навантаження на 
працівників кадрового відділу. Звіти, які готують фахівці цього структурного 
підрозділу до органів державної влади, необхідні для ведення статистики. Заяви на 
прийом, звільнення, переведення, відпустки також необхідні для формування 
табеля обліку робочого часу та розрахунку рівня заробітної плати кожному із 
працівників. 

Під час аудиту перевіряється не лише наявність і правильність оформлення 
тих чи інших документів, а й умови їх зберігання, в тому числі строки зберігання, 
приміщення для зберігання тощо. 

Важливим етапом проведення кадрового аудиту є оцінка персоналу і 
вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності кадрової політики 
підприємства. При цьому доцільним є рішення поінформувати персонал про 
проведення оцінки особистісних та командних показників ефективності роботи з 
дозволом заздалегідь заповнення анкет, формування звітів, складання планів. Це 
доволить уникнути стресової напруги в колективі та послужить позитивним 
інструментом мотивації до подальшого розвитку. 

Алгоритм проведення кадрового аудиту включає наступні етапи: 
1. Підготовчий етап, який включає розробку наказу чи розпорядження про 

проведення аудиторської перевірки, представлення програми перевірки (в тому 
числі визначення цілей і користі проведення, підбір персоналу для організації 
перевірки, його навчання у разі потреби). 

До групи, яка проводитиме аудит персоналу можна вводити таких фахівців: 
- менеджера з персоналу – провідного спеціаліста при проведенні кадрового 

аудиту. В його обов’язки входитимуть вивчення й аналіз структури управління 
персоналом, оцінка ефективності діяльності працівників, оцінка кваліфікації 
персоналу;   

- спеціаліста з фінансів. До його компетенції належатимуть оцінка 
«вартості» того чи іншого працівника, аналіз організаційних процесів, зіставлення 
їх із фінансовими ресурсами організації;   

- психолога, який складатиме психологічні характеристики окремих 
співробітників та досліджуватиме загальний соціально-психологічний клімат в 
організації [3, с.76]. 

2.  Збір інформації, який включає аналіз основних джерел – законодавчих 
актів, звітів, інструкцій, анкет працівників. 

3. Обробка та аналіз інформації. Обґрунтувати оцінку організації праці на 
підприємстві можна: порівнявши її з організацією праці на аналогічних 
підприємствах; використовуючи науково розроблені норми та рекомендації, 
опубліковані в літературі з організації праці, соціально-трудових відносин, з 
посиланнями на середньогалузеві норми та показники; використовуючи перехресні 
дані та системні перевірки [1]; 

4.  Формування рекомендацій щодо вдосконалення організації праці та 
соціально-трудових відносин на підприємстві, підготовка та подання керівництву 
звіту про перевірку. 
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Можливі такі варіанти висновку з кадрового аудиту:  
• відсутність серйозних порушень ведення документації. При цьому 

керівник матиме впевненість у кваліфікації своїх спеціалістів, на яких можна 
покластися, не турбуючись про перевірки державних органів. 

• наявність серйозних порушень ведення кадрового документообігу. Це 
допоможе зрозуміти, яких подальших дій вимагає ситуація, наприклад, підвищення 
кваліфікації фахівця відділу кадрів, надання йому змоги й часу для виправлення 
власних допущених помилок. Тоді бажано знову провести вибірковий аудит. 

5.  Впровадження коригуючи заходів у діяльність підприємства. 
Висновки. Отже, власник бізнесу чи директор підприємства отримає 

загальну оцінку діяльності відділу кадрів, системи зберігання кадрової 
документації, її правильності оформлення і зберігання, аналіз трудових договорів 
тощо, що дозволить мінімізувати ризики підприємства у разі перевірки державними 
органами. Крім того, ефективний розвиток будь-якого підприємства вимагає 
постійного підвищення рівня компетенції та кваліфікації його працівників.  
Результатом кадрового аудиту є скорочення плинності кадрів, підвищення 
продуктивності праці, виявлення необхідності навчання персоналу й економія 
коштів на пошуки нових кадрів, що допоможе зберегти конкурентну перевагу та 
уникнути потенційних втрат. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО ПОСТ-АУДИТУ В 

УКРАЇНІ 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах пост-аудит є однією з форм 
митного контролю, що може застосовуватися митними органами під час здійснення 
митного контролю. Розробка ефективної служби пост-аудиту дає можливість 
митній службі виконувати покладені на неї завдання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам організації митного 
аудиту присвячені праці відомих вітчизняних вчених, зокрема праці С. Войтова, 
Т. Єдинак, О. Кнішек, П. Пашка, С. Терещенка, М. Харкавого та інші.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування положень та аспектів методики 
й організації пост-аудиту в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний розвиток економіки  потребує 
реалізації політичних та соціально-економічних перетворень в Україні, що в свою 
чергу вимагає приведення системи митного контролю до відповідного рівня 
європейських стандартів. Насьогодні в державі актуальними є питання пошуку 
нових підходів до організації митного контролю в сфері здійснення 
зовнішньоекономічних операцій. Особливої уваги заслуговують документальні 
перевірки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності після проведення митного 
оформлення товарів. Отже, в сучасних умовах господарювання з найбільш 
пріоритетних напрямків підвищення ефективності процедур митного контролю є 
впровадження та розвиток митного пост-аудиту. 

Пост-аудит – це форма митного контролю, яку здійснюють митні органи 
для перевірки правильності та достовірності даних, зазначених у митних 
деклараціях, через вивчення бухгалтерських документів, рахунків, систем 
управління бізнесом після завершення митного оформлення [2]. 

Метою здійснення митного пост-аудиту в Україні є контроль за 
дотриманням митного законодавства України суб’єктами митних правовідносин 
при переміщенні товарів через митний кордон України.  

Відповідно до Кіотської конвенції були розроблені такі етапи проведення 
митного пост-аудиту: 

1. Збирання даних про організацію та її структуру, інформація про товари, 
форми їх сплати, вартість товарів, витрати пов’язані із товарами, докладніша 
інформація про вартість продукції, інформація про проведенні угоди та системи 
бухгалтерського обліку і запрошенння необхідної документації (інвойси, рахунки, 
контракти, угоди, специфікації товарів та ін.). 

2. Зустріч перевіряючих з тими, хто перевіряє. 
3. Власне здійснення аудиторської перевірки. 
4. Подання результатів аудиту та можливість дати роз’яснення і пояснення 

за висновками для подальшого складання офіційного звіту. 
5. Складання митним органом офіційного звіту відповідно до 

законодавства країни і представлення його посадовій особі, що здійснює перевірку 
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та проведення наступного аудиту з метою перевірки усунення посадовою особою 
виявлених зауважень [2]. 

Митний пост-аудит є особливою формою митного контролю 
зовнішньоекономічних операцій платника податку після завершення митного 
оформлення. Саме пост-аудит займає важливе місце при застосуванні системи 
управління митними ризиками та є напрямком розбудови митної справи в контексті 
підвищення ефективності діяльності митних органів. Функції митного пост-аудиту 
представлені в табл. 1 [1]. 

Таблиця 1 
Функціональне призначення митного пост-аудиту 

Функція  Характеристика 

Контрольна 
Форма митного контролю за додержанням митного законодавства 
України з метою прискорення та спрощення митних процедур 

Фіскальна 
Засіб стягнення недоотриманих податків та поповнення 
Державного бюджету України 

Інформативна 
Визначення профілів ризиків для окремих напрямків пост-
митного контролю 

Захисна 
Спосіб захисту інтересів держави у сфері забезпечення її 
економічної безпеки 

Економічна 
Підвищення ефективності роботи митних органів за рахунок 
скорочення трудовитрат 

Регуляторна 
Засіб регулювання відносин, що виникають між митними 
органами і суб’єктами ЗЕД 

 

Отже, розробка ефективної системи митного пост-аудиту дає можливість 
митній службі виконувати своє основне завдання щодо захисту економічних 
інтересів держави та виконання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 
законодавства України з питань митної справи. 

Висновки. Таким чином, в процесі проведеного дослідження можна 
зробити висновок, що в сучасних умовах господарювання формування системи 
митного пост-аудиту дає можливість здійснення митними органами відповідних 
функцій щодо контролю за дотриманням чинного законодавства України щодо 
митної справи, проведення митного контролю та оформлення товарів, що 
переміщуються через митний кордон України.  
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ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ 

РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ: ПАРАЛЕЛЬ З УКРАЇНОЮ 

 

Постановка проблеми. Питання обліку основних засобів в сучасних умовах 
господарювання не втрачають своєї актуальності, що пов’язано зі значною їх 
питомою вагою в активах та ключовою роллю в господарській діяльності 
підприємств, а також потребами інвесторів та інших стейкхолдерів у достовірній, 
точній та правдивій інформації про майновий і фінансовий стан підприємств. 
Зокрема, важливе значення приділяється визнанню та економічно обґрунтованій 
оцінці основних засобів, які, в свою чергу, повинні забезпечувати об’єктивність та 
правильність формування фінансової звітності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням обліку та оцінки 
основних засобів присвячена велика кількість праць вітчизняних і зарубіжних 
вчених. Значний внесок у розвиток теоретичних засад і методичних підходів до 
вирішення питань оцінки основних засобів здійснили М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
С.Ф. Голов, М.І. Кутер, Н.М. Малюга, М.Ф. Огійчук, Я.В. Соколов, З.С. Туякова та 
інші. Незважаючи на значний науковий доробок, специфіка господарської 
діяльності підприємств, поглиблення міжнародної співпраці вимагають перегляду 
існуючих підходів до оцінки основних засобів, вивчення зарубіжного досвіду та 
його застосування за необхідності і можливості у вітчизняній практиці.  

Метою дослідження є порівняння та виявлення відмінностей у підходах до 
визнання та оцінки основних засобів в обліковій практиці українських та 
білоруських підприємств відповідно до національних стандартів.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Республіка Білорусь та 
Україна сьогодні є стратегічними економічними партнерами. З кожним роком у 
Республіці Білорусь, як і в Україні, зростає кількість підприємств, які переходять на 
міжнародні стандарти фінансової звітності. І одним з перших об’єктів, який 
підлягає трансформації, є основні засоби.  

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку Республіки 
Білорусь за своїм наповненням та змістом є близькою до системи бухгалтерського 
обліку України. Разом з тим, варто зауважити, що в Республіці Білорусь не 
сформована єдина система національних стандартів, зокрема, відсутній стандарт, 
що регулює облік основних засобів. Окремі аспекти щодо основних засобів в 
контексті подання фінансової звітності розкриті в Національному стандарті 
бухгалтерського обліку № 104. В той же час, в Україні з цією метою застосовують 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 (далі – П(С)БО 7). 

Важливим з позиції обліку основних засобів в Республіці Білорусь стало 
введення в дію з 1 січня 2013 року Інструкції з бухгалтерського обліку основних 
засобів (далі – Інструкція № 26), в якій вперше були прописані не кількісні, а якісні 
(економічні) критерії віднесення активу до основних засобів. Зокрема, в даній 
Інструкції відмовились від обов’язкового кількісного критерію в 30 базових 
величин для віднесення того чи іншого активу до основних засобів, який 
використовувався раніше. Тепер бухгалтер повинен самостійно визначати, 
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відносити той чи інший актив до основних засобів, виходячи з його якісних 
характеристик: терміну використання, отримання економічних вигод і т.д. Для 
порівняння, в українському законодавстві існує неузгодженість щодо визначення 
основних засобів, зокрема в Податковому кодексі у визначенні присутній вартісний 
критерій віднесення активів до основних засобів (20000 грн.), в той же час, у 
П(С)БО 7 «Основні засоби» його немає. Як зазначає Кудлаєва Н.В., фактично цей 
критерій (вартісний) використовується лише для задоволення потреб податкового 
обліку під час відокремлення такої групи основних засобів, як малоцінні необоротні 
матеріальні активи [1]. 

В вищезгаданій Інструкції зазначені такі критерії визнання активів 
основними засобами: 

- використання в діяльності підприємства, в тому числі у виробництві 
продукції, при виконанні робіт, наданні послуг, для управлінських потреб 
підприємства, а також для надання в тимчасове користування (тимчасове володіння 
і користування), за виключенням випадків, встановлених законодавством; 

- отримання економічних вигод від використання активу; 
- використання активів протягом періоду більше понад 12 місяців; 
- не передбачається відчуження підприємством активів протягом 12 місяців 

з дати придбання; 
- первісна вартість активів може бути достовірно визначена. 
Ознаки, за якими об’єкти приймаються до обліку в складі основних засобів 

за правилами білоруського та українського обліку в цілому співпадають за 
виключенням критерію щодо відчуження. І хоча в П(С)БО 7 серед критеріїв 
визнання вказано лише два (якщо існує імовірність того, що підприємство отримає 
в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути 
достовірно визначена), інші критерії включені до власне визначення основних 
засобів, зазначеному в стандарті.  

У Інструкції 26 чітко вказано, що основні засоби оцінюються за такими 
видами вартостей: первісною, переоціненою, залишковою та поточною ринковою. 
Аналогічні види оцінки вказані і у П(С)БО 7, однак також зазначені і інші види 
вартостей, зокрема, ліквідаційна вартість, чиста вартість реалізації та вартість, що 
амортизується. Щодо ліквідаційної вартості, то в білоруській обліковій практиці 
рішення про її застосування при розрахунку вартості, яка амортизується (тому вона 
має назву «амортизаційна ліквідаційна вартість») приймається організацією 
самостійно та закріплюється обліковою політикою організації по об'єктах, які 
вводяться в експлуатацію з 1 січня 2011 р. Для цілей нарахування амортизації 
амортизаційна ліквідаційна вартість є оціночною величиною в поточних цінах, яку 
організація планує отримати від реалізації об'єкта основних засобів або 
нематеріальних активів, за вирахуванням очікуваних витрат, пов'язаних з їх 
реалізацією, в кінці встановлюваного строку корисного використання зазначеного 
об'єкта. 

Як у вітчизняному обліку, так і в правилах обліку Республіки Білорусь 
об'єкт основних засобів, визнаний як актив, оцінюється і зараховуються на баланс 
підприємства за первісною вартістю. Відповідно до Інструкції № 26 первісна 
вартість придбаних основних засобів визначається в сумі фактичних витрат на їх 
придбання, включаючи: вартість придбання основних засобів; митні збори і мита; 
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відсотки по кредитах і позиках; витрати зі страхування при доставці; витрати на 
послуги інших осіб, пов'язані з приведенням основних засобів до стану, придатного 
для використання; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, доставкою, 
установкою, монтажем основних засобів і приведенням їх до стану, придатного для 
використання. 

Первісна вартість основних засобів може бути збільшена на суму резерву з 
виведення основних засобів з експлуатації та аналогічним зобов'язанням, якщо при 
прийнятті до обліку даних основних засобів організація має зобов'язання з 
виконання робіт по демонтажу та ліквідації даних основних засобів, відновленню 
природних ресурсів на земельних ділянках, що ними зайняті. Зазначений резерв 
може створюватися лише при одночасному виконанні наступних умов, які зазначені 
в Інструкції № 26: 1) організація має зобов'язання по виконанню робіт по 
демонтажу та ліквідації основного засобу, відновленню природних ресурсів, на якій 
він земельній ділянці; 2) передбачається вибуття активів для погашення 
зобов'язання; 3) сума зобов'язання може бути достовірно визначена. 

Так як створення резерву з виведення основних засобів з експлуатації є 
правом, а не обов'язком, то рішення про створення резерву необхідно відобразити в 
обліковій політиці підприємства. Суму створюваного резерву необхідно визначати 
виходячи з розрахункової оцінки витрат, необхідної на кінець звітного періоду для 
погашення зобов'язання. При визначенні суми резерву, не враховують доходи від 
очікуваного вибуття основних засобів. Сума створюваного резерву відображається 
за дебетом рахунка 08 «Вкладення в довгострокові активи» і кредитом рахунка 96 
«Резерви майбутніх платежів». 

Якщо порівнювати з вітчизняним законодавством, то розбіжності при 
визначенні первісної вартості придбаного основного засобу є лише в тому, що до 
останньої в Республіці Білорусь необхідно включати відсотки по кредитах і 
позиках, які у вітчизняному законодавстві розглядаються як фінансові витрати. 
Також в українському законодавстві відсутнє поняття резерву з виведення основних 
засобів з експлуатації, але замість нього в П(С)БО 7 вказано, що первісна вартість 
об'єкта основних засобів збільшується з одночасним створенням забезпечення на 
обґрунтовану розрахунком суму зобов'язання, яке виникає у підприємства щодо 
демонтажу, переміщення цього об'єкта та приведення земельної ділянки, на якій він 
розташований, у стан, придатний для подальшого використання. 

За національними правилами Білорусі первісна вартість основних засобів не 
підлягає зміні, крім випадків: реконструкції (модернізації, реставрації) основних 
засобів, проведення інших аналогічних робіт; переоцінки основних засобів 
відповідно до законодавства; інших випадків, встановлених законодавством. 
Результати переоцінки в обліку відображаються аналогічно міжнародним 
стандартам: якщо балансова вартість активу в результаті переоцінки збільшується, 
то сума такого збільшення повинна бути визнана в складі іншого сукупного доходу 
і накопичена в додатковому капіталі як фонд переоцінки. Однак таке збільшення 
має визнаватися у прибутку чи збитку в тій мірі, в якій воно відновлює суму 
зменшення вартості від переоцінки того самого активу, яке раніше було визнане у 
звіті про прибутки та збитки. Якщо балансова вартість активу зменшилася в 
результаті переоцінки, то сума переоцінки зменшує прибуток.  



21 

 

Отже, основні засоби після прийняття на облік можуть враховуватися за 
первісною вартістю, якщо проведення переоцінки не є обов'язковим відповідно до 
законодавства, або ж за переоціненою вартістю. 

При обліку основних засобів за первісною вартістю їх враховують виходячи 
з витрат на придбання (будівництво) за вирахуванням сум накопиченої амортизації 
та накопичених збитків від знецінення. При обліку основних засобів за другим 
варіантом в бухгалтерському обліку їх відображають за переоціненою вартістю за 
вирахуванням накопичених амортизації і збитків від знецінення. У цьому випадку 
підприємства не повинні допустити суттєвої відмінності початкової вартості від 
справедливої вартості, яка визначається при переоцінці основних засобів. Для цього 
переоцінка основних засобів повинна проводитися регулярно. Необхідно 
відзначити, що організації можуть визначати і відображати в бухгалтерському 
обліку на кінець звітного періоду суму знецінення основних засобів. Знецінення 
активу – сума, на яку залишкова вартість об'єкта перевищує його суму очікуваного 
відшкодування. Сума очікуваного відшкодування – це різниця між справедливою 
вартістю активу і витратами на продаж або цінністю його використання [2]. 

Висновки. Дослідивши особливості визнання та оцінки основних засобів на 
підприємствах у Республіці Білорусь відповідно до діючих нормативних 
документів, можна побачити багато спільних рис з Україною у правилах ведення 
обліку, зокрема, досить подібна термінологія та критерії визнання основних засобів. 
Види оцінок відповідно до нормативних документів майже ідентичні в частині 
первісної, переоціненої, залишкової та переоціненої вартості, але у ПСБО 7, на 
відміну від Інструкції № 26, визначені ліквідаційна вартість, чиста вартість 
реалізації та вартість, що амортизується. Відмінною рисою білоруської облікової 
практики є також нарахування резерву з виведення основних засобів з експлуатації. 
Проте методика оцінки є досить подібною, що обумовлено, на нашу думку, 
орієнтацією національних систем обліку обох країн на міжнародні стандарти 
обліку, а також географічною близькістю, високим рівнем виробничих і науково-
технічних зв’язків майже в усіх галузях народного господарства. 
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НОРМАТИВНИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ  
 

Постановка проблеми. Процеси інтеграції в ЄС, жорсткість умов ведення 
бізнесу зумовлюють необхідність посилення конкурентних позицій українських  
суб’єктів господарювання на ринку. Зазначене впливає на побудову ефективної 
системи стратегічного управління, обумовлену розумінням підприємства як 
відкритої системи, котра активно взаємодіє із зовнішнім оточенням, отримуючи в 
ньому ресурси на вході та очікуваний результат діяльності на виході. 

Саме в цій площині належне виконання обліковою системою функцій є 
дієвим інструментом забезпечення потреб управління підприємства обліковою 
інформацією. При цьому, облік виступає як інструмент контролінгу для досягнення 
поставлених стратегічних цілей підприємств, виявленню відхилень в господарській 
діяльності і усунення причин їх виникнення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню облікового процесу 
як інструменту контролінгу присвячені роботи багатьох українських вчених 
Л.В. Нападовська, С.Ф. Голов, Ф.Ф. Бутинець, О.С.  Другова та інші, де 
визначаються його проблеми, розробляються теоретичні та практичні питання. 
Система обліку та контролінгу знаходиться у взаємозв’язку з функціями управління 
підприємства. 

Мета дослідження. Розглянути сутність нормативного обліку в системі 
контролінгу підприємства в процесі прийняття управлінських рішень. 

Викладення основного матеріалу. Внутрішній зміст поняття «контролінг» 
у взаємозв’язку з системою обліку найчастіше ідентифікують як:  

- сукупність інструментів для  забезпечення контролю за господарськими 
операціями;  

- управління процесом одержання прибутку;  
- діяльність з інформаційного забезпечення управління;  
- механізм саморегулювання діяльності;  
- механізм координації системи управління;  
- контроль, що охоплює всі сторони діяльності;  
- управлінський облік;  
- коментуюча функція управління;  
- діяльність, спрямована на оцінку всіх сторін господарювання;  
- обліково-аналітична система [1]. 
Сучасна система фінансового, управлінського і податкового обліку 

підприємства призначена для формування інформаційної системи для цілей: 
 періодичного планування, контролю та оцінки; 
 прийняття рішень при виборі політики бізнесу; 
 формування звітів користувачам відповідальним за прийняття 

управлінських рішень.  
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Для досягнення поставлених цілей в системі контролінгу підприємства 
необхідно об’єднати такі різні інструменти, як бюджетування, облік, аналіз, аудит, 
контроль, інформаційні ресурси і на цій основі виробляти рекомендації для 
прийняття управлінських рішень. 

Отже, термін контролінг більш інформаційно ємкий ніж управлінський облік 
і містить в собі не тільки чисто облікові функції, але і весь спектр процесу 
управління для досягнення кінцевих цілей і результатів підприємства. 

Нормативна система управління являє собою сукупність процедур щодо 
планування, нормування, ведення обліку, складання звітності та наступного 
проведення аналізу, аудиту і контролю на підставі норм до всіх господарських 
операцій щодо кількісних і вартісних їх показників. Перевагою ведення обліку з 
використання бюджетних (нормативних) показників є те, що облік здійснюється з 
відображенням технологічного процесу господарювання щодо формування об’єктів 
бізнесу паралельно за нормами і фактичними даними, а тому будь-які відхилення чи 
зміни норм виявляються негайно, на тій чи іншій операції. 

Важливим завданням нормативного обліку є своєчасне попередження в 
режимі-онлайн нераціонального формування і використання ресурсів, зобов’язань, 
витрат, доходів  та фінансових результатів. При цьому в нормативному обліку його 
об’єктами визначають бюджетний і фактичний рівень наявності активів і 
зобов’язань та господарських операцій за їх кількісними, ціновими і структурними 
показниками, а також наявні відхилення щодо економії, перевитрат, надлишків, 
заниження, збільшення (перевиконання) та зменшення (недовиконання). 

Основним завданням нормативної системи обліку в організації контролінгу 
за господарською діяльністю підприємства є контроль за витратами шляхом 
порівняння фактичних витрат із нормативними за кожним об’єктом витрат, центром 
відповідальності, об’єктом калькулювання та калькуляційною статтею і її 
складовими. 

Власне, контроль за наявністю і характером відхилень дає змогу управляти 
виробничим процесом, змінювати норми, враховуючи потреби господарської 
діяльності. Організація обліку за нормативними витратами передбачає формування 
витрат на створення об’єктів діяльності в розрізі: нормативні витрати; фактичні 
витрати; відхилення між фактичними і нормативними витратами. 

Перспективами наукового дослідження в цьому напрямі є пошук оптимізації 
обліково-інформаційного забезпечення  системи контролінгу щодо прийняття 
ефективних управлінських рішень не тільки стосовно витрат, але і інвестування 
ресурсів в бізнес та результативних показників господарської діяльності. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Постановка проблеми. Призначення бюджетування, як методу, полягає у 

підвищенні рівня ефективності управління підприємством. В ході еволюційного 
розвитку бюджетування, відбувалося як повне використання його методологічного 
інструментарію, так і спостерігалася повна відмова від застосування навіть окремих 
його складових. Запроваджуючи бюджетування в практику вітчизняних 
підприємств, власникам та керівникам потрібно для себе чітко зрозуміти переваги 
використання саме системного підходу при розробці бюджетів із врахуванням 
особливостей діяльності в сучасних умовах розвитку української економіки. Поява 
нових напрямів бюджетування дає можливість вибрати найефективніший варіант по 
його запровадженню, із врахуванням понесених витрат на бюджетування та 
досягнення його результативності у підприємствах  різних сфер діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних 
аспектів організації та методики використання бюджетування, а також практичного 
досвіду його запровадження займалися ряд вітчизняних та зарубіжних вчених, 
серед яких: К. Друрі, Р.С. Каплан, Дж. Фостер, Л.П. Батенко, Т.О. Зінькевич, О.О. 
Кизенко, О.М. Тищенко, М.О. Кизим, Н.В. Михасьова, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинць, 
Б.І. Валуєв, І.В. Зятковський, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Т.В. Головко та ін. 
Проте перманентні зміни, що відбуваються всередині підприємства, а також 
сильний вплив факторів зовнішнього середовища, зумовлюють необхідність 
проведення подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних аспектів процесу 
бюджетування, виявлення проблемних аспектів із його впровадження в 
управлінську практику вітчизняних підприємств та знаходження шляхів його 
удосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Бюджет — це план підприємства на 
певний період часу, виражений у кількісних, переважно фінансових показниках. 
Бюджетування являє собою процес підготовки бюджету і здійснення контролю за 
його виконанням [2, с. 16]. Головне призначення бюджетування – прогнозування та 
планування діяльності суб’єкта господарювання. На основі показників бюджету, які 
переважно втілюються за допомогою вартісних вимірників, здійснюється 
координація діяльності підприємства. Використання  прогнозованих планових 
показників дає можливість проведення контрольних заходів. Порівнюючи планові 
показники із фактичними в підприємствах може бути запроваджений так званий 
бюджетний контроль. 

Бюджетування є інтегруючим процесом, який дає змогу підвищити якість та 
оперативність прийняття рішень, максимізувати очікуваний  результат і 
контролювати ризики господарської діяльності; визначати ефективність бізнес-
напрямів і структурних одиниць та планувати діяльність господарюючих суб'єктів 
на поточні періоди і перспективу[3, с. 393].  Для того, щоб бюджетний план 
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виконував покладені на нього функції, він повинен відповідати таким вимогам (рис. 
1): 

 
Рис. 1. Вимоги, що ставляться до процесу бюджетування в сучасних умовах 
 
В сучасних умовах господарювання необхідною є наявність в системі 

бюджетування вітчизняних підприємств показників, що будуть відображати рівень 
досягнення прийнятої стратегії розвитку. Сьогоднішній стан бюджетування 
свідчить про те, що в основному працівники апарату управління орієнтуються на 
вирішення поточних проблемних ситуацій, проводиться розподіл всіх видів 
ресурсів у бюджетних документах без врахування стратегічних цілей та ініціативи 
працівників підприємства. Тобто бюджетування носить ретроспективний характер. 
При цьому аналізуються ступінь та порядок досягнення поставлених цілей за 
короткостроковий період. Всі ці чинники не дозволяють в повній мірі 
використовувати переваги системи бюджетування. Рушійною силою зміни по 
удосконаленню бюджетування, що доцільно проводити у вітчизняних 
підприємствах, може бути побоювання втратити свою нішу на ринку. Підприємства 
схильні до змін, якщо вони розглядають бюджетування як частину всеосяжного 
плану з розширення бізнесу, що піклується про ефективність своєї діяльності, а 
також, якщо вони реально бачать, як удосконалення бюджетування сприяє 
зростанню прибутковості. 

Для формування ефективної системи бюджетування необхідна розробка 
регламентів, які мають містити правила, послідовність і логіку фінансового 
управління. Бюджетний регламент − це затверджена процедура розробки бюджету, 
що об’єднує зведення положень про основні бюджети, про порядок обміну 
інформацією між центрами фінансової відповідальності, контролю й оцінки 
виконання бюджету, стимулювання. Його розробка дозволяє вивести бюджетування 
на системну основу, забезпечити включення в цей процес усіх підрозділів 
підприємства і направити його на досягнення цілей системи [1]. 

Для того щоб система бюджетування ефективно працювала, доцільним є , з 
нашої точки зору, розробка в підприємстві внутрішніх нормативних актів, що 
будуть описувати загальну характеристику даної системи., а саме: об’єкти, 
процедури, прийоми, виконавців, правила тощо. Доцільність такої регламентації 
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пов’язана із тим, що формування інформації про господарську діяльність 
підприємства як би повторює її хід та дозволяє оптимізувати використання всіх 
видів ресурсів, скоротити витрати, підвищити ефективність діяльності 
підприємства. Раціональний поділ підприємства на структурні підрозділи у 
поєднанні із процесом бюджетування забезпечить виконання поставлених 
керівниками та власниками управлінських завдань та забезпечить досягнення 
бажаного рівня продуктивності.  

Так як процес бюджетування вимагає витрачання великої кількості часу, то 
доцільним  є його автоматизація. Існують різні програмні продукти, призначення 
яких саме автоматизація процесу бюджетування, а саме: «ПМК КИС: 
Бюджетирование», "Бюджетирование" КАС "Бизнес Люкс", SAP SEM (Strategic 
Enterprise Management) BPS (Business Planning and Simulation), «1С: Управление 
производственным предприятием» та ін. Вибираючи програмне забезпечення для 
автоматизації процесу бюджетування потрібно  враховувати наступні чинники: 

- програмне забезпечення повинно формувати базу даних, щодо 
бюджетування господарської діяльності минулих звітних періодів та давати 
можливість використовувати її для формування бюджетних показників в майбутніх 
звітних періодах; 

- повинна бути можливість створювати гнучкі бюджети при мінімальних 
додаткових трудових витратах; 

- формувати зведені бюджетні показники, об’єднуючи бюджети 
структурних  підрозділів підприємства; 

- використовувати сценарії для прогнозування можливих змін бюджету; 
- запроваджувати бюджетний контроль за дотриманням досягнення 

запланованих показників. 
З нашої точки зору оптимальнішим варіантом для автоматизації процесу 

бюджетування є застосування саме останнього варіанту, конфігурації «1С: 
Бюджетирование». В підсистемі «1С: Бюджетирование» реалізована функція 
контролю даних про фінансово-господарську діяльність. При цьому розглядаються 
показники двох типів: обмежуючі, тобто межі витрат засобів, і цільові, наприклад, 
загальна сума виручки від основної діяльності підприємства. Також в системі 
реалізований інструмент створення звітності всіх можливих форм, що складається з 
низки часто використовуваних показників, які відображають структуру засобів, 
джерела фінансування, операційну діяльність підприємства тощо. Для формування 
звіту використовуються дані бюджетування і управлінського обліку. В кінці 
кожного розділу звіту видається експертна оцінка. 

Здійснюючи вибір програмного забезпечення для процесу бюджетування, 
керівництву потрібно враховувати розмір підприємства. Якщо це велике або навіть 
середнє за розміром підприємство, яке здійснює багато видів діяльності, то 
доцільним є придбання та використання більш функціонального продукту. Ефект 
від автоматизації процесу бюджетування має перекривати витрати, що понесені на 
його придбання. На малих підприємствах запровадження автоматизованої системи 
планування і бюджетування є не дуже доцільним, оскільки не дасть очевидних 
результатів через не малу вартість самого впровадження. Але при досягненні 
підприємством певного розміру рано чи пізно виникатимуть складнощі у 
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бюджетному процесі. Саме в таких випадках доцільно залучати автоматизовану 
систему планування. 

Автоматизовані системи бюджетування надають можливість вести 
моніторинг фінансових показників, відстежувати вплив відхилень на досягнення 
стратегічних показників та оперативно реагувати на такі відхилення. Автоматизація 
процесу бюджетування допомагає усунути втрати коштів, підвищує прозорість всіх 
бізнес-процесів, які зачіпають фінанси організації, збільшує гнучкість бюджету, 
дозволяє в будь-який момент отримати вичерпну інформацію про її стан. Однією з 
основних переваг автоматизованої системи бюджетування є можливість зберігання 
кількох варіантів бюджету, сформованих на підставі різних сценаріїв розвитку 
організації. Застосування сучасного програмного забезпечення дозволить не тільки 
контролювати та управляти фінансовими показники і процесами, такими як 
бюджетування, а й прогнозувати ймовірні майбутні витрати, встановлювати більш 
точні та реалістичні бюджети як на державному рівні, так і на рівні суб'єктів 
господарювання [4, с. 111 ]. 

Висновки. Застосування системного підходу при бюджетуванні на 
основі автоматизації за допомогою конфігурації «1С: Бюджетирование» стане 
можливим управління результативністю діяльності підприємства, оптимізація 
рівня витрат, поліпшення платоспроможності суб’єкта господарювання. Буде 
забезпечене узгодження, координування дії окремих підрозділів і відділів 
підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених 
стратегічних цілей. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Постановка проблеми. В господарській діяльності будь-якого суб’єкта 
господарювання виникають витрати, що пов’язані з виплатами працівникам 
підприємства. До них відносяться заробітна плата, премії, доплати до тарифних 
ставок(окладів), надбавок, лікарняних, відпускних тощо. Вони є невід’ємною 
частиною системи бухгалтерського обліку підприємства. Організація обліку виплат 
співробітникам підприємства є трудомісткою ділянкою в діяльності облікового 
апарату, що у свою чергу потребує інформації, щодо зміни кількості працівників, 
категорії робітничого персоналу, кількості відпрацьованого часу та ін. Тому варто 
приділяти особливу увагу організації процесу обліку та контролю нарахування 
виплат працівникам підприємства, що є ключовим завданням бухгалтерії з метою 
недопущення порушень законодавства та помилок. Саме тому дослідження та 
вивчення характерних особливостей обліку та контролю виплат працівникам є 
безперечно актуальним питанням в умовах сьогодення. 

Оплата праці виступає одним з найважливіших об’єктів бухгалтерського 
обліку кожного суб’єкта господарювання. Тому питання формування облікової 
політики в частині оплати праці, яка б відповідала ринковим умовам 
господарювання та вимогам діючих національних і міжнародних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями питань 
організації обліку, формування та реалізації облікової політики підприємства в 
частині оплати праці займалися такі вітчизняні вчені, як М.Т. Білуха, С.Ф. Голов, 
Г.М. Давидов, В.П. Завгородній, А.В. Калина, М.В. Кужельний, Ю.А. Кузьмінський 
Т.Г. Мельник, Л.К. Сук, П.Л. Сук, Н.В. Шульга, І.М. Щирба та ін. Попри значні 
досягнення названих науковців, окремі питання організації обліку і контролю 
виплат працівникам з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду потребують 
подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження теоретичних засад формування облікової 
політики підприємства в частині оплати праці та виявлення способів її 
вдосконалення в системі управління підприємством. 

Викладення основного матеріалу. У системі сучасного бухгалтерського 
обліку питання, пов’язані з нарахуванням та виплатою заробітної плати, є 
надзвичайно важливими. Оплата праці на підприємстві є основним аспектом в його 
діяльності, адже вона виступає природним джерелом доходу для працездатного 
населення та є формою індивідуального і колективного стимулювання. Оплата 
праці, як об’єкт обліку витрат, займає значну частку в собівартості готової 
продукції, робіт та послуг суб’єктів господарювання. Зважаючи на те, що основні 
права і обов’язки з організації оплати праці в межах діючого законодавства 
державою передані підприємствам, актуальними є питання щодо формування 
облікової політики в частині оплати праці. 
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Організація бухгалтерського обліку на підприємстві починається з розробки 
облікової політики. Необхідність її формування  встановлена в законодавчому 
порядку, зокрема Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Зазначений закон: 

1) дає визначення поняттю «облікова політика» (табл.1);  
2) передбачає постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної 

облікової політики, як дотримання принципу «послідовності»;  
3) передбачає самостійне визначення підприємством облікової політики 

підприємства за погодженням із власником або вповноваженим ним органом 
(посадовою особою) відповідно до установчих документів. 

На сьогодні порядок формування облікової політики підприємства в Україні 
регулюється національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, 
зокрема: 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 
П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»; 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; 
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». 

Таблиця1. 
Визначення поняття «облікова політика» у вітчизняних та міжнародних 

стандартах бухгалтерського обліку 

Закон України № 996 та НП(С)БО 1 МСБО 8 

Облікова політика — це сукупність 
принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для 
ведення бухгалтерського обліку, 
складання та подання фінансової 

звітності 

Облікові політики — конкретні 
принципи, основи, домовленості, 
правила та практика, застосовані 

суб’єктом господарювання під час 
складання та подання фінансової 

звітності 
 

Окрім того, серед внутрішніх нормативних документів підприємства, на 
підставі яких визначаються основні положення щодо оплати праці працівників, 
значне місце посідають Положення про оплату праці, про преміювання за 
виконання виробничих завдань і функцій, про винагороду за підсумками роботи за 
рік, штатний розпис. Під час розроблення положень важливо визначити джерела 
коштів на оплату праці, якими є частина доходу та інші кошти, одержані в 
результаті господарської діяльності підприємства, та критерії рівня оплати 
відповідно до результатів господарської діяльності підприємства, рівня доходності, 
місячних окладів, особистого внеску працівника в загальні результати роботи тощо. 
Положення про оплату праці, про преміювання та про винагороду за підсумками 
роботи за рік на практиці розробляються відділом організації праці та заробітної 
плати і затверджуються, як правило, наказом керівника підприємства.  

Одним із важливих документів, необхідних для вирішення кадрових питань 
на підприємстві, є також штатний розпис. Штатний розпис с внутрішнім 
нормативно-правовим документом підприємства, установи, організації, який у 
зведеному вигляді:  

 - фіксує розподіл праці між працівниками; 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/22380
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1641
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/62000
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/62003
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/98960
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/22380
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/62003
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 - закріплює структурний та чисельний склад працівників і місячний фонд 
заробітної плати; 

 - конкретизує перелік посад і професій; 
 - встановлює розмір основної заробітної плати щодо конкретної посади, 

професії, а також розмір надбавок (доплат), якщо це передбачено положенням про 
оплату праці.  

На підставі штатного розпису, Правил внутрішнього трудового розпорядку, а 
також посадових (робочих) інструкцій керівник підприємства приймає рішення з 
кадрових питань, зокрема щодо приймання громадян на роботу, переведення 
працівників на іншу роботу, установлення посадового окладу, тарифної ставки 
(окладу) конкретного працівника відповідно до його посади (кваліфікації). 

Документальне оформлення облікової політики підприємства у 
відповідності до діючого законодавства здійснюється у вигляді наказу про облікову 
політику підприємства, який є основним внутрішнім документом, що регулює 
організацію облікового процесу на підприємстві загалом та в розрізі його 
складових, зокрема в частині розрахунків з оплати праці. Згідно НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» підприємство має висвітлювати обрану 
облікову політику шляхом опису обраних принципів оцінки статей звітності; 
методів обліку щодо окремих статей звітності. Однак на практиці не завжди 
достатньо уваги приділяється формуванню облікової політики щодо оплати праці. 

На думку вчених економістів, організація обліку оплати праці має бути 
єдиною, цілісною системою взаємопов’язаних та взаємоузгоджених способів і 
методів обліку, які охоплюють весь комплекс облікових процедур з виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
інформації. Тому бухгалтерський облік оплати праці повинен забезпечити: точне і 
своєчасне документальне оформлення даних про обсяг затрат праці; відображення 
обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу кожним працівником; правильне 
нарахування заробітної плати кожному працівникові відповідно до діючих 
положень; контроль за використанням фонду оплати праці; дотримання порядку 
розподілу оплати праці за об’єктами бухгалтерського обліку; повний і своєчасний 
розрахунок з працівниками щодо оплати праці;своєчасне складання і подання 
звітності щодо оплати праці [2, с.441]. 

Досліджуючи питання формування облікової політики щодо оплати праці, 
І.М. Щирба вбачає основне завдання облікової політики в забезпеченні організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві як цілісної системи, яка повинна 
охоплювати організаційний, методичний і технічний аспекти облікового процесу[3]. 
Таким чином, складовими облікової політики оплати праці є організаційна 
(визначає порядок організації роботи облікового апарату), методична (описує 
обрані способи обліку розрахунків оплати праці) і технічна (забезпечує реалізацію 
цих способів в документообігу, облікових регістрах тощо). 

Отже, при розробці облікової політики підприємства в частині оплати праці 
її організаційною складовою повинні бути питання щодо визначення переліку осіб, 
відповідальних за ведення обліку оплати праці та їх посадові інструкції та переліку 
центрів витрат та сфер відповідальності; системи внутрішнього контролю і 
забезпечення комерційної таємниці розрахунків з оплати праці.  

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/22380
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У методичній складовій слід передбачити розробку систем і форм оплати 
праці за різними категоріями працівників, що застосовуються на підприємстві; 
визначити перелік робіт, які підлягають нормуванню; порядок визнання 
нарахованої суми виплат за поточними зобов’язаннями; порядок нарахування 
виплат за невідпрацьований час, премій та інших заохочувальних виплат; варіант 
обліку витрат: а) із застосуванням рахунків тільки класу 9 ―Витрати діяльності‖; б) з 
одночасним застосуванням рахунків класу 8 ―Витрати за елементами‖ та рахунків 9 
―Витрати діяльності‖; в) із застосуванням класу тільки 8 ―Витрати за елементами‖; 
перелік об’єктів витрат та об’єктів калькулювання.  

Технічний аспект облікової політики щодо витрат підприємства на оплату 
праці повинен передбачити такі складові: робочий план рахунків в розрізі центрів 
витрат та центрів відповідальності; форми первинних документів по розрахунках з 
оплати праці; облікові регістри; графік документообороту; технологію обробки 
облікової інформації; склад, порядок і строки подання внутрішньої звітності; 
порядок проведення інвентаризації зобов'язань з оплати праці тощо. 

Отже, в ході дослідження було виявлено проблему недостатньо конкретного 
відображення в обліковій політиці положень в частині обліку оплати праці, 
розкрито організаційну, методичну та технічну складові облікової політики 
підприємства, запропоновані елементи облікової політики в частині оплати праці, 
які надасть змогу сформувати передумови для ефективної організації та методики 
ведення бухгалтерського обліку оплати праці з метою надання повної, своєчасної та 
достовірної облікової інформації для потреб управління.  

Висновки. Отже, в наказі про облікову політику в частині оплати праці 
потрібно відображати всі принципові питання, відповідальність за визначення яких, 
згідно із законодавством, покладена на власника підприємства. Основними з них є: 
визначення системи та форми оплати праці; встановлення системи нормування 
праці; вибір форм первинних документів по розрахунках з оплати праці; облікових 
регістрів та графіка документообороту; порядок відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві. 
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КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР 

 

Постановка проблеми. Вихід українських суб’єктів бізнесу на міжнародні 
ринки, з одного боку, значно розширює можливості  підприємств щодо збільшення 
доходів, а з іншого боку – зумовлює виникнення додаткових економічних функцій в 
сфері валютного, митного і податкового регулювання. Крім того, зовнішні і 
внутрішні умови ведення бізнесу не є сталими, а постійно змінюються. Значно 
збільшується інформаційне навантаження на систему управління підприємством, 
яка виявляється неспроможною своєчасно адаптуватися і стає перешкодою для 
прибуткового ведення зовнішньоекономічних операцій та розвитку бізнесу взагалі. 
За таких умов стає необхідним реформування системи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств і застосування 
контролінгу, а саме того інструменту, який може забезпечити високу ефективність  
зовнішньоекономічних зв’язків, як основного напряму інтеграції економіки України 
в ЄС. Запровадження контролінгу переміщує акценти впливу від фіскального тиску 
на боротьбу з корупцією і ухиленням від митного оподаткування, а також 
забезпечує зростання доходів без створення перешкод для легального бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До дослідження проблематики 
впровадження контролінгу, особливостей його застосування на підприємствах, що 
займаються зовнішньоекономічною діяльністю та в сфері митних операцій, 
зверталося чимало вітчизняних та іноземних науковців, зокрема: І. Бабій, М. Білуха, 
С. Голов, I. Давидович, В. Івашкевич, О. Прокопенко, Л. Криворучко, Н. Марушко, 
Л. Малярець, Т. Микитенко, О. Терещенко, Т. Скоун, Л. Стровський, К. Друрі.  

Зважаючи на наявні наукові і практичні надбання щодо визначення та 
проведення контролінгу на вітчизняних підприємствах, існує потреба у проведенні 
подальших змістовних досліджень у напрямі його застосування в системі 
зовнішньоекономічних зв’язків та пов’язаних з ними митної  діяльності. 

Мета дослідження. Розглянути сутність контролінгу в системі управління 
зовнішньоекономічною діяльністю та здійснення  митних процедур.  

Викладення основного матеріалу. Для суб’єктів бізнесу, що зайняті 
процесами активізації зовнішньоекономічної діяльності, зміцненням співпраці із 
країнами-бізнес-партнерами, великого значення набуває такий вид діяльності, як 
контролінг [1]. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства в нинішніх умовах конкурентного середовища вимагає вдосконалення 
не тільки засад управління зовнішньоекономічними зв’язками, а й розвитку 
складників підсистем та інструментів контролінгу в підприємницьких структурах 
щодо питань оцінки, оформлення та здійснення процесів ЗЕД та можливих 
прийомів контролювання  в ході митних процедур. 

Митні процедури за своїм змістом – це операції, пов'язані із здійсненням 
митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний 
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кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із 
справлянням передбачених законом податків і зборів. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств – це сфера господарської діяльності, пов'язана з 
міжнародною виробничою й науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом 
продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок. 

Виходячи із цих дефініцій, контролінг у сфері зовнішньоекономічних 
зв’язків та митних процедур можна визначити як комплексну систему управління 
цим напрямом діяльності підприємства, що містить в собі управлінський облік, 
облік і аналіз витрат з метою контролю за всіма статтями витрат, усіма 
підрозділами і складовими виробленої та реалізованої продукції  або наданих 
послуг, а також їх бюджетування. 

Найбільш важливими напрямами контролінгу можна вважати систему 
інструментів щодо ефективного формування витрат і доходів, які виникають 
внаслідок зовнішньоекономічних зв’язків. До цієї сфери контролінгу слід віднести 
оцінювання витрат зовнішньоекономічної діяльності через безпосередній аналіз 
витрат виробничої собівартості реалізованої продукції, збутової діяльності, діючі 
правила валютного контролю, митного регулювання, особливостей оподаткування, 
банківських обмежень щодо валютних операцій, міжнародні перевезення, послуги 
митних складів, вивчення ринків ресурсів, закордонні відрядження. В сфері 
управління доходами підприємства, що веде зовнішньоекономічну діяльність, 
специфічним є необхідність постійного вивчення зовнішніх ринків з метою 
розширення та удосконалення ринків збуту продукції.  

Перспективами наукового дослідження в цьому напрямі є пошук прийомів 
контролінгу, які можуть забезпечити попередній контроль митних процедур на 
рівні підприємства.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ МИТНОГО СКЛАДУ 

 
Постановка проблеми. Закономірністю розвитку зовнішньої торгівлі є не 

тільки тенденція до стійкого зростання обсягів світової торгівлі, але й до 
розширення загального спектра різнобічних форм здійснення 
зовнішньоторгівельних операцій. Дана тенденція значно ускладнює процедуру 
митного врегулювання зовнішньоторговельних зв'язків, тому з метою забезпечення 
диференційованого підходу до переміщення предметів через митний кордон 
України передбачено, відповідно до світової практики, деталізовану класифікацію 
видів митних режимів. Під митним режимом розуміють установлену сукупність 
положень або митних процедур, що застосовуються до цих предметів. Дана 
сукупність визначає правовий статус товару та транспортних засобів, що перемі-
щуються через митну територію держави або по ній для митного оформлення [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні проблемні аспекти 
організації операцій у межах режиму митного складу є об’єктом досліджень таких 
учених, як Н. Осадча [1], П. Пашко, В. Науменко та ін. Незважаючи на численні 
наукові праці, питання напрямів удосконалення використання режиму митного 
складу залишаються недостатньо дослідженими. 

Метою дослідження є аналізування особливостей застосування режиму 
митного складу  

Викладення основного матеріалу. Досліджуючи особливості застосування 
митного режиму ―митний склад‖, насамперед необхідно чітко розмежовувати 
поняття ―склад митниці‖ та ―митний склад‖.  Зокрема, ст. 239 Митного кодексу 
України передбачає можливість створення і функціонування складу митниці. Як 
склади митниці Державної фіскальної служби України можуть використовуватися 
визначені наказом митниці приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, 
холодильні чи морозильні камери, які належать митниці або використовуються 
нею, і спеціально обладнані для зберігання товарів чи транспортних засобів 
комерційного призначення під митним контролем. На складах митниці 
створюються зони митного контролю, у межах яких митниця здійснює митні 
формальності [4]. 

Своєю чергою, митний склад – це відповідним чином облаштоване 
складське приміщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи 
відкритий майданчик, призначені для зберігання іноземних або українських товарів 
під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними 
платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 

На митному складі можуть розміщуватися транспортні засоби, які 
переміщують митною територією України товари під митним контролем, з метою їх 
повного або часткового розвантаження, перевантаження, навантаження, 
дозавантаження, усунення пошкоджень упаковки товарів, заміни транспортного 
засобу (тягача, причепа тощо). 

Класифікаційна характеристика митних складів наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Класифікаційна характеристика митних складів 

Під режим митного складу можуть бути поміщені лише товари, що 
переміщуються через митний кордон на підставі зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів). Найпоширенішими причинами застосування митного режиму митного 
складу є такі ситуації:  

 на момент ввезення товару на митну територію України власник не 
впевнений (не визначився), як його використовувати і для збору інформації та 
прийняття остаточного рішення потрібен досить тривалий строк;  

 передбачалася сплата мита й інших платежів за рахунок сум, отриманих за 
договором, а їх надходження з різних причин затрималося;  

 випуск товарів у вільний обіг чи остаточне вивезення товару потребують 
значних податкових платежів, однак на цей момент не є доцільними (наприклад, 
попит на товари має чітко виражений сезонний характер);  

 річна квота на імпорт/експорт товару вичерпана, й імпорт/експорт товару 
стане можливим лише наступного року.  

Не лише в перелічених, а й у багатьох інших випадках застосування митного 
режиму митного складу дає позитивний господарський ефект. Це зумовлено тим, 
що товари, поміщені в цей режим, звільняються від оподаткування митними 
платежами (митом, акцизним збором, податком на додану вартість), а також від 
застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
(ліцензування, квотування тощо). Однак таке звільнення є умовним, тобто має силу 
лише впродовж строку дії режиму митного складу та у разі суворого дотримання 
умов цього режиму. Після закінчення його перебігу операції з товарами, що були 
поміщені у цей режим, підлягають оподаткуванню митними платежами на 
загальних підставах. 

Таким чином, з товарами, що зберігаються на митному складі, без дозволу 
митного органу можуть проводитися прості складські операції, необхідні для 
забезпечення збереження цих товарів: 1) переміщення товарів у межах складу з 
метою раціонального розміщення; 2)  чищення; 3) провітрювання; 4) створення 
оптимального температурного режиму зберігання; 5) сушіння (у тому числі із 
створенням потоку тепла); 6) захист від корозії; 7) боротьба із шкідниками; 
8) інвентаризація. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ У СТАРТАП-КОМПАНІЯХ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток та успішність малого бізнесу в 

розвинутих країнах досить часто супроводжується поняттями «стартап» та 
«інноваційна діяльність». Термин «стартап» (від англ. start up – запускати, 
стартувати) означає, що мова йде про новостворені невеликі підприємства, які 
знаходятся на стадії розвитку або тільки починають втілювати у життя свої бізнес-
ідеї, та займають абсолютно нові та перспективні сегменти ринку. Суттєва 
відмінність стартап-компаній від звичайного бізнесу полягає у тому, що такі 
підприємства, пропонують на ринку інноваційні продукти, товари та послуги, яких 
раніше не існувало. І хоча стартап-компанії, як правило, володіють невеликим 
бюджетом, проблема обліку постає з моменту зародження самої ідеї, а питання його 
організації та ведення – ще до моменту реєстрації в державних органах. Адже 
потенційний інвестор вимагає обгрунтування затребуваних фінансових вкладень у 
бізнес-проект та розрахунків прибутковості й «перспективності» повернення 
вкладених коштів. Отже, фінансове планування та управлінський облік 
супроводжують стартап-компанії ще на ранніх стадіях свого існування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань облікового 
забезпечення управління стартап-компаніями займались такі науковці, як: 
Л.М. Бандоріна, О.С. Булавка, О.С. Грицак, Н.М. Клим, Н.І. Ценклер, 
С.Ф. Легенчук, Г.В. Пилипчук та ін. Проте питання вибору форми організації 
обліку в стартап-компаніях не втрачають своєї актуальності, а в умовах розвитку 
інноваційного бізнесу потребують додаткового розгляду та обґрунтування. 

Метою статті є дослідження проблемних питань та обгрунтування вибору 
форми організації бухгалтерського обліку у стартап-компаніях для вирішення 
різних управлінських завдань на певних етапах їх розвитку та функціонування. 

Викладення основного матеріалу. Організаційна форма ведення обліку у 
стартап-компаніях обирається підприємством ще на етапі планування, як складова 
загальної організаційно-функцональної структури компанії, та формується 
виходячи із обраної стратегії компанії. Відповідно до діючого законодавства 
компанія може організувати облік: 1) шляхом введення бухгалтера до штату 
підприємства або створення цілої бухгалтерської служби; 2) користуючись 
послугами аутсорсингових компаній; 3) здійснюючи самостійне ведення обліку за 
допомогою хмарних технологій або звичайних бухгалтерських програм. Ключову 
роль у виборі форми ведення обліку займають обсяг наявного стартового капіталу та 
масштабність бізнес-проекту. 

Найм штатного бухгалтера надає підприємцю низку переваг: дотримується 
принцип послідовності та безперервності обліку, за правильність та своєчасність 
обробки даних відповідає бухгалтер, який здатний на запит керівника у будь-який 
час сформувати потрібну фінансову та управлінську звітність. Проте найм 
працівника несе за собою й низку додаткових затрат: а) на облаштування робочого 
місця (оренда офісу, забезпечення комп’ютером та бухгалтерською програмою, 
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ітернетом для подачі електронної звітності, облаштування архіву під особові справи 
тощо); б) на сплату заробітної плати працівнику та внесків у соціальний фонд; в) 
можливих штрафів або пені у разі помилок бухгалтера або недотримання трудового 
законодавства. Окрім того, якість бухгалтерського обліку залежатиме виключно від 
компетентностей найманого бухгалтера та його бажання працювати за ту заробітну 
плату, яку здатний заплатити засновник після понесених витрат. 

Альтернативною формою ведення обліку є аутсорсинг, який звільняє 
компанію від витрат, пов’язаних із облаштуванням робочого місця, сплати 
соціальних внесків, відпускних. Проте і тут виникають додаткові затрати, пов’язані 
із веденням обліку. Наприклад, за оперативність обробки інформації, за 
формування додаткових управлінських звітів, понадлімітні операції, додаткові 
платіжки, не прописані у договорі з аутсорсинговою компанією. 

Самостійне ведення обліку надає підприємцю можливість контролювати усі 
фінансові процеси, що відбуваються в компанії, організовувати своєчасну та зручну 
обробку проміжної та звітної документації. Проте така організація обліку 
вимагатиме від керівника не лише фінансової грамотності, а й додаткових затрат 
часу на постійний моніторинг змін у податковому та трудовому законодавстві або ж 
окремих витрат на консультативні послуги. Значно допомогають в організації 
обліку підприємцям інноваційні хмарні технології, які є достатньо простими у 
використанні, гарантують безпеку й анонімність при внесенні та обробці облікових 
даних та автоматично формують управлінські звіти. Наприклад, онлайн-сервіс 
FINMAP для фінансового обліку в малому та мікро-бізнесі, який у 2020 році 
фінансується Українським фондом стартапів. 

Як зазначає Н.І. Ценклер [1], на вибір форми організації обліку у стартап-
компанії впливають як умови інноваційної діяльності, так і стадії розвитку 
інноваційного підприємства. Якщо на ранніх стадіях розвитку стартап-компанії 
засновник може вести облік самостійно, то із поступовим розширенним бізнесу 
виникає потреба у користування послуг нештатних бухгалтерів та зовнішніх 
бухгалтерських компаній, а згодом – й створення повноцінної бухгалтерської 
служби на чолі із головним бухгалтером.  

Висновки. Навіть на ранній стадії розвитку стартап-компанії виникає 
потреба у належній організації бухгалтерського обліку, яий надає необхідну 
інформацію як управлінському персоналу, так і інвесторам. Суттєво спростити 
технічну організацію ведення бухгалтерського обліку стартап-компанім 
допомагають інноваційні хмарні технології, які надають доступ до бухгалтерської 
інформації у будь-якій точці світу. При цьому доступ до такої інформації можуть 
мати як сам керівник, так і власний або найнятий на аутсорсингу бухгалтер.  
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ВИПУСК 23. РОЗДІЛ 2. ГРОБАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
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ЕКОНОМІЧНОЇ ДЯЛЬНОСТІ. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ» 
 

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

Постановка проблеми. В умовах сучасної економіки головною метою 
підприємства - створення умов для розвитку, підвищення рівня кваліфікації 
робітників, залучення інвестиційні, оперативного реагування на ринкові зміни. 
Необоротні активи, як правило, відіграють важливу роль у капіталі підприємства. У 
процесі управління ними вирішуються такі завдання: обґрунтування можливих 
форм оновлення основних виробничих засобів, визначення потреби в їх нарощенні 
та можливих способів розширення, формування необхідних фінансових ресурсів, 
підвищення ефективності використання введених в дію основних засобів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
управління необоротними активами підприємств досліджувалися зарубіжними та 
вітчизняними вченими-економістами – З.М. Борисенком, Е.А. Івановим, 
М.І. Геруном, І.І. Лукіновим, М.М. Могиловою, Г.М. Підлісецьким, 
В.О. Питульком, М.Ф. Ван Бредом, Гленом А. Велшем, А.В. Мертенсом та ін.  

Метою статті є формулювання теоретичних засад ідентифікації 
необоротних активів та розвитку його понятійного апарату. 

Викладення основного матеріалу. Важливою запорукою успіху сьогодні 
стає не просто забезпечення максимізації прибутку, а збереження стабільності у 
фінансовій, інвестиційній та господарській діяльності підприємства. Забезпеченість 
виробничого процесу необоротними активами в оптимальній кількості та ефективне 
управління ними є необхідною умовою стабілізації та нормального 
функціонування. Однак для цього потрібно насамперед чітко визначити сутнісні 
характеристики цієї економічної категорії. На рис. 1 наведено трактування поняття 
«необоротні активи» у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

Різноманітність трактувань цього поняття пояснюється тим, що необоротні 
активи нерідко ототожнюють з такими поняттями, як власність, споруди та 
обладнання, основні засоби, капітал, що за своєю суттю дещо відрізняються.  

Трактування визначення поняття «необоротні активи» різних науковців 
сучасної економіки наведено у рис. 2.  

Висновки. Проведене дослідження термінологічного апарату дає змогу, по-
перше, узагальнити основні характеристики, які найбільшою мірою вказують на 
сутність необоротних активів: належність до категорії «майно» та «капітал», 
тривалий строк використання, участь у виробництві тощо. По-друге, свідчить, що 
існують мовні смислові ознаки, що пов’язані з особливостями перекладу не лише з 
англійської, а й з інших мов. 
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Рис. 1. Трактування поняття «необоротні активи» у Н(С)ПБО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» 

 

 
Рис. 2. Визначення сутності категорії «необоротні активи» у працях деяких 

вітчизняних вчених 
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сукупність майнових цінностей підприємства, які багаторазово беруть 
участь у процесі господарської діяльності і які переносять на продукцію 
свою вартість частинами  

сукупність майнових цінностей підприємства, які багаторазово беруть 
участь у процесі його господарської діяльності  

нематеріальні ресурси та матеріальні ресурси, що є власністю 
підприємства і забезпечують його функціонування, термін корисного 
використання яких становить більше одного року чи операційного 
циклу  

матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси, термін корисного 
використання яких перевищує календарний рік (або операційний цикл)  

сукупність матеріальних і нематеріальних ресурсів та прав, які належать 
суб’єкту господарювання, беруть участь у виробничому процесі, 
переносять свою вартість на продукцію частинами та корисний ефект 
від використання яких очікується отримувати протягом періоду, який 
становить більше одного року  

майно підприємства, яке призначене для тривалого використання у 
процесі фінансово-господарської діяльності  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ШЛЯХИ ЙОГО 

ВПРОВАДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ 

В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 

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

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економічних відносин 
неабиякого значення набуває питання пошуку новітніх методів забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на ринку збуту продукції. З метою 
задоволення інформаційної потреби користувачів є необхідним ведення ефективної 
політики обліку витрат діяльності та знаходження шляхів її покращення. Задля 
цього доцільно переймати досвід ведення тих чи інших особливостей обліку витрат 
у розвинених країн, де успішно відпрацьований даний механізм.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основу міжнародної методики 
обліку витрат покладено дослідження та праці видатних вчених: О.А. Герасименко, 
Ф.Ф. Бутинець, В.Г. Линник, О.С. Бородкін, П.П. Борщевський, С.О. Ніколаєва, 
В.Б. Мосаковський, В.А. Бунімович, С.Ф. Фролов, Н.В. Тарасенко, І.С. Чупак. 

Метою статті є аналіз і оцінка методів та моделей обліку витрат в 
міжнародній науці та практиці, а також прогноз можливості їх використання у 
вітчизняній системі ведення бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Система обліку має суттєві відмінності у 
кожній країні, це склалось історично внаслідок різних середовищ та економічного 
становлення. При цьому виділяють різні підходи  й до обліку витрат.  

Основними моделями бухгалтерського обліку є дві – англо-саксонська і 
континентальна. В основу англо-саксонської моделі покладено облік за 
функціональними ознаками (з використанням рахунків «Виробництво», «Виробничі 
накладні витрати», «Витрати на збут», «Загальноадміністративні витрати»). При 
континентальній моделі для фінансового та управлінського обліку виділяють дві 
незалежні системи. За першою з них групування витрат відбувається за елементами 
(зарплата, амортизація, матеріали тощо), за другою системою – калькулювання 
собівартості продукції та облік витрат за центрами відповідальності. Дані автономні 
системи не мають кореспонденції між собою, а зв'язок знаходить місце у 
відображаючих рахунках, таких як: «Відображені запаси», «Відображені закупки» і 
т.д. На ці рахунки переносять дані щодо фінансового обліку та групують для цілей 
управлінського обліку. Однак більшість країн застосовують систему обліку витрат, 
на яких відбувається групування необхідної підприємству інформації [1]. 

Сьогодні облік виробництва продукції на вітчизняних підприємствах 
ведеться за різними методами калькулювання витрат та собівартості продукції. 
Використовуються наступні методи: нормативний, попередільний, позамовний, 
попроцесний. Ці методи застосовуються також і в зарубіжних країнах, проте більш 
якісно та прогресивно. Зарубіжна практика калькулювання витрат включає такі 
методи: «стандарт-костинг», «кайзен-костинг», «таргет-костинг», «директ-костинг», 
АВС-метод, «CVP-аналіз», метод «кост-кілингу», «метод VCC». 
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Двома найбільш визнаними методами є «таргет-костинг» та «кайзен-
костинг». При першому методі розрахунок собівартості відбувається за рахунок 
маркетингових досліджень іще на початковій стадії - проектуванні. Завдяки цьому 
методу маємо можливість оптимізувати рівень витрат та зробити їх більш 
адаптованими до сучасних умов господарювання, підвищити якісні характеристики 
продукції та збільшити прозорість використання виробничих ресурсів.  

Система «кайзен-костинг» становить витрати спрямовані на збільшення 
виробничих процесів та приводить до заздалегідь запланованих результатів, що 
дозволяє підтримати стратегію оптимізації витрат виробництва.  

Метод АВС (Activity Based Costing) – це метод калькулювання задля 
групування накладних витрат відповідно до видів діяльності та розподіл  їх між 
видами продукції у залежності від видів діяльності для виготовлення наміченої 
продукції. 

«CVP-аналіз» надає можливість швидко оцінити вплив на прибуток за 
обсягом продажу продукції. Він ґрунтується на зіставленні трьох величин – витрат 
підприємства, отримуваного прибутку та доходу від реалізації, що в подальшому 
забезпечує беззбитковість діяльності або стабільний фінансовий результат. 

Метою «кост-кілингу» є зменшення кількості витрат без шкоди для його 
діяльності й розвитку. Таким чином «кост-кілинг» передбачає скорочення витрат, 
що обмежено залежать від підприємств.  

Висновки. Отже, порівнюючи зарубіжні і вітчизняні методи обліку витрат 
виробництва, можна дійти висновку, що вітчизняна система все ж має елементи 
зарубіжних систем, проте їх кількість невелика. Чим рівень розвитку країни 
більший, тим відповідно і ширший перелік методу обліку витрат, які дозволяють 
виробництву бути економічно вигіднішим та ефективнішим. Через це є велика 
необхідність запозичати досвід інших країн, де нові методи обліку вдало 
функціонують. Аналізуючи систему ведення обліку на підприємстві, навіть того, 
яке нормально функціонує, слід брати до уваги успішний іноземний досвід, 
оскільки це дозволить запобігти регресу усієї вітчизняної системи. 
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(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що сучасні проблеми 
економіки вимагають від українських банків підвищення ефективності управління 
банківською діяльністю. Водночас, важлива роль у реалізації даної задачі 
відводиться управлінню його прибутковістю. Виходячи з комплексного аналізу 
прибутків, виробляються стратегія і тактика розвитку банківської системи, 
обґрунтовуються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх 
виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і 
пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банків [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку доходів 
банківських установ досліджені у працях відомих вітчизняних учених, зокрема  
Андрущенка В., Герасимович А. Зорі І., Лук’яненка Д., Тарасевич Н. та ін.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування положень та аспектів організації 
обліку доходів банківських установ. 

Виклад основного матеріалу. Успішний розвиток і надійність банківської 
системи України в сформованих економічних умовах багато в чому залежить від 
постановки в банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну 
оцінку досягнутим фінансовим результатам діяльності банків, виявляти їх сильні та 
слабкі сторони, визначати конкретні шляхи вирішення виникаючих проблем [1]. 

У ринкових умовах господарювання величина отриманих фінансових 
результатів та рівень рентабельності банківської установи є визначальними 
факторами визначення його конкурентоздатності та можливості стабільного 
функціонування, надання якісних послуг на існуючому ринку.  

Доходи банку − це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в 
результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг. 
Доходи банку мають бути достатніми не тільки для покриття операційних витрат, а 
й для нарощення власного капіталу та виплати доходу акціонерам, що в кінцевому 
підсумку підвищує авторитет банку, поліпшує його конкурентну позицію на ринку. 

Прибуток комерційного банку виступає категорією, що описує життєвий 
цикл виробничих та фінансових структур банківської діяльності в ході подолання 
кожного етапу їх розвитку, та безпосередньо залежить від певних факторів, які 
наведені на рис. 1. 

Результативним показником діяльності банківської установи є розмір 
одержаного прибутку, проте ступінь окупності прибутком капіталу комерційного 
банку, активів, витрат розкриває їх рентабельність. Рентабельність – відносний 
показник економічної ефективності, який показує рівень ефективності 
використання ресурсів і капіталу банківської установи. 

Прибуток комерційного банку виступає категорією, що описує життєвий 
цикл виробничих та фінансових структур банківської діяльності в ході подолання 
кожного етапу їх розвитку, та безпосередньо залежить від певних факторів. 
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Рис. 1. Фактори впливу на прибуток комерційного банку 
 

Висновки. Прибуток є одним із найважливіших факторів, який характеризує  
фінансовий стан банківської установи, а також може бути матеріальною основою 
функціонування банку в майбутньому та визначення його рейтингу на банківському 
ринку. В процесі проведеного дослідження визначено, що підтримання 
прибутковості банківських установ необхідно для залучення нового капіталу, який 
в свою чергу дозволяє збільшити обсяги та підвищити якість послуг, що надаються 
банківською установою. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

ЗОВНІШНІ  

ВНУТРІШНІ  

Зміна курсу валюти, зміна облікової ставки, загальні кризові явища, 
розміри обов’язкових резервів, податкове законодавство, зміна 

дохідності за державними цінними паперами, стан міжнародних 
фондових і валютних ринків, конкуренція на ринку банківських 

послуг 

Банківські технології, ризиковість діяльності, ефективність 
використання банківських ресурсів, співвідношення доходів і витрат 

банку, середній рівень процентних ставок по кредитах наданих 
клієнтам й іншим банкам, зміна обсягу кредитних і депозитних 

операцій, структура кредитного портфеля, витрати по 
обслуговуванню внесків, розмір власного капіталу 

http://dspace.oneu.edu.ua/
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

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

Постановка проблеми. Розвиток виробництва неможливий без 
виготовлення конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішніх і 
зовнішніх ринках збуту. Водночас необхідною передумовою здійснення 
виробничого процесу є наявність та використання значної кількості виробничих 
запасів, які становлять основу готових виробів. Реформування діючої системи 
обліку та впровадження вітчизняних стандартів внесли суттєві зміни у методику та 
організацію облікового процесу виробничих запасів. Проте необхідна більша 
аналітичність та оперативність одержання облікової інформації про рух виробничих 
запасів з метою ефективного управління виробничо – фінансовою діяльністю 
підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку виробничих 
запасів загалом відображаються у працях таких вчених як Бутинця Ф.Ф, Голова С. 
Ф., Сопка В.В., Хом’яка Р. Л. та ін. Проте з врахуванням виробничої специфіки 
підприємств застосування систем обліку запасів та їх оцінки все ще залишається 
актуальним і по сьогоднішній день. 

Метою статті є виявлення та аналіз основних проблем ведення обліку 
виробничих запасів на підприємствах та запропонування шляхів їх усунення. 

Викладення основного матеріалу. Головною передумовою успішного 
здійснення виробничого процесу як основної ланки діяльності господарського 
суб’єкта є наявність і раціональне використання виробничих запасів. 

Під виробничими запасами часто розуміють різноманітну сировину, 
матеріали, паливо, предмети та засоби праці, які кожне підприємство купує для 
виробництва продукції та інших господарських потреб. 

На практиці трапляються різні варіанти організації машинної обробки 
інформації обліку виробничих запасів. Вони залежать від методології обліку, 
способів оцінки запасів, складу і групування задач, особливостей організації 
інформаційної бази, технічних засобів, що використовуються для обробки. 

При обробці інформації обліку виробничих запасів задачі доцільно 
згрупувати наступним чином: 1) облік та контроль за надходженням запасів на 
склади підприємства; 2) облік і контроль наявності та руху запасів на складах і в 
експлуатації; 3) облік та контроль вибуття запасів зі складів підприємства на 
сторону; 4) облік переоцінки виробничих запасів; 5) відображення операцій із 
виробничими запасами в облікових реєстрах. 

Технологічний процес автоматизованого оброблення даних з обліку 
виробничих запасів полягає у виконанні всіх потрібних операцій введення, 
оброблення, збереження й надання потрібної інформації, групування даних на 
рахунках, із метою контролю за наявністю та витратами матеріальних засобів зі 
своєчасним складанням звітності. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwib88zbw6HoAhUMuIsKHSO1Dp4QFjAIegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fknowledge.allbest.ru%2Faudit%2F3c0b65635a3bd79a5d53b89421216d36_0.html&usg=AOvVaw0oVRTmgizZeZ4tppTFFWYT
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwib88zbw6HoAhUMuIsKHSO1Dp4QFjAIegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fknowledge.allbest.ru%2Faudit%2F3c0b65635a3bd79a5d53b89421216d36_0.html&usg=AOvVaw0oVRTmgizZeZ4tppTFFWYT
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Вихідною інформацією складського обліку є: картка складського обліку 
матеріалів, оборотна відомість матеріальних цінностей, довідкова інформація, 
інформація про переоцінювання матеріальних цінностей, реєстр первинних 
документів, інвентаризаційна відомість. 

Тоді як у бухгалтерії основною регламентованою вихідною інформацією з 
обліку матеріальних цінностей є: інвентаризаційна відомість наявності 
матеріальних цінностей, зведена відомість надходження матеріальних цінностей, 
зведена відомість витрат матеріальних цінностей, оборотна відомість матеріальних 
цінностей, картка підзвітної особи, відомість відображення господарських операцій 
з обліку матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку, відомість 
переоцінювання матеріальних цінностей, відомість надходження матеріальних 
цінностей в аналітичному розрізі, відомість використання матеріальних цінностей, 
довідкова інформація обліку та аудиту матеріальних цінностей, відомість 
показників прибутку, отриманого від реалізації матеріальних цінностей, реєстр 
первинних документів, журнал обліку відпуску матеріальних цінностей, 
прогнозування запасів товарно – матеріальних цінностей, прогнозування 
використання матеріальних цінностей [1]. 

Практика показує, що процес обліку використання виробничих запасів все ж 
таки є трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох підприємствах 
спостерігаються певні недоліки, а на деяких – запущеність обліку, що призводить 
до великих втрат запасів. Все це зайвий раз підтверджує, що до цього часу 
залишаються невирішеними багато важливих питань, пов’язаних з розробкою 
науково–обґрунтованої системи обліку використання виробничих запасів. 

Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання інформації 
про виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної облікової 
практики підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації результатів 
діяльності підприємства через застосування принципів і методів бухгалтерського 
обліку. 

Висновки. Виробничі запаси є основною статтею оборотних коштів та 
основою життєдіяльності підприємства. Тому достовірний облік їх на підприємстві 
є невід’ємною частиною управління, без якого неможливе досягнення поточних та 
довгострокових цілей підприємства. Можна стверджувати, що реалізація 
перелічених напрямів удосконалення обліку запасів підприємством призведе до 
значного підвищення результативності його фінансово – економічної діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що сучасний стан 
економіки країни охарактеризується значними економічними перетвореннями. 
Розвиток ринкових відносин вимагає удосконалення загальної системи організації 
обліку суб’єкта господарювання загалом, а  також одного з основних її елементів – 
організації обліку доходів господарської діяльності. 

Оскільки, ефективний розвиток лісового господарства має велике значення 
для економіки держави, то в останні роки посилилися дослідження проблем та 
перспектив його розвитку. Господарювання в державних лісах здійснюють 
підприємства лісового господарства, які забезпечують розширене відтворення та 
підвищення продуктивності лісів, посилення їхніх екологічних функцій, захист та 
охорону, а також лісовпорядкування та використання лісових ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку доходів та 
фінансових результаттів на підприємствах досліджені у працях відомих вітчизняних 
учених, зокрема В.В. Бабіч, О.М. Бандурка, О.О. Вороніна, О.В. Овсійчук та інші..  

Метою статті є теоретичне обґрунтування положень та аспектів методики 
й організації обліку доходів діяльності вітчизняних лісогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Державні лісогосподарські підприємства, їх 
потенціал та результати діяльності відіграють базисну роль у соціально-
економічних процесах розвитку держави. Основними завдання, які покладені на 
державні підприємства лісового господарства є, з одного боку, забезпечення 
раціонального використання лісових ресурсів для задоволення потреб національної 
економіки в деревині та іншій лісовій продукції, а з іншого – збереження та охорона 
лісів. Саме для цього необхідна така система бухгалтерського обліку та контролю, 
яка забезпечувала б динамічність функцій окремих елементів управління, 
зберігаючи стійкість структури загалом та фінансову стабільність результатів 
діяльності суб’єктів господарювання для забезпечення покладених на лісове 
господарство функцій [1]. 

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна  
інформація про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки 
господарювання лісогосподарських підприємств та їх організаційної структури. 
Доходи від здійснення господарської діяльності лісогосподарських підприємств 
мають вплив не лише на його економічне становище, а й на рівень суспільного 
виробництва та споживання загалом. Важливого значення набуває формування 
системи моніторингу результатів господарської діяльності на загальній моделі 
фінансового результату з урахуванням їх видів та чинників формування доходів і 
витрат лісогосподарських підприємств [2].  

В лісогосподарських підприємствах доходи доцільно класифікувати за 
наступними ознаками: 



47 

 

1. За видом діяльності: доходи звичайної діяльності: а) ходи операційної 
діяльності - доходи основної діяльності (виручка від реалізації лісопродукції (ін. 
продукції, товарів, робіт, послуг)); - доходи іншої операційної діяльності (від 
операційної оренди, операційних курсових різниць тощо); б) доходи фінансової 
діяльності (отримані дивіденди, проценти тощо); в) доходи інвестиційної діяльності 
(виручка від реалізації довгострокових та поточних інвестицій, необоротних 
активів, майнових комплексів тощо). 

2. За видом виробництва 1) Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 
основного (промислового) виробництва (необробленої деревини, продукції 
деревообробки, продукції побічного користування лісу (ягоди, плоди, лікарські 
рослини, гриби тощо), розпилення давальницької сировини тощо); 2) Доходи від 
реалізації продукції (робіт, послуг) основного (непромислового) виробництва 
(послуги житлово-комунального господарства, культурнопобутових закладів, 
продукція підсобних сільськогосподарських виробництв); 3) Доходи від реалізації 
продукції (робіт, послуг) допоміжного виробництва (послуги ремонтно-механічних 
майстерень, автотранспортного парку тощо). 

Отже, розвиток організації обліку залежить від реальних потреб 
управління доходами господарської діяльності лісогосподарських підприємств. У 
загальному механізмі облікового інформаційного забезпечення управління 
доходами мають бути вирішені завдання: обґрунтування можливих методологічних 
підходів, передбачених для всіх рівнів управління з узгодженням потреб держави, 
галузей і підприємств державного сектору економіки; належне розкриття галузевого 
рівня регулювання облікового забезпечення управління доходами діяльності 
лісогосподарських підприємств; організація контролю за ефективністю здійснення 
господарської діяльності лісогосподарських підприємств та оцінки їх фінансових 
результатів. 

Висновки. В процесі проведеного дослідження, можна зробити висновок, 
що в сучасних умовах господарювання, з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень управлінцями лісогосподарських підприємств особливої 
актуальності набуває порядок формування інформації про доходи господарської 
діяльності. 
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ДОХІД ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ І 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  
 

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

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

Аналіз основних досліджень і публікацій. Найбільш ґрунтовно проблеми 
бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., 
Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Єфименка В.І.,  Жиглей І.В., Кужельного М.В., 
Линника В.Г., Мурашка В.М., Пархоменка В.М., Сук Л.К., Савченка В.Я., 
Сопка В.В. та інших 

Метою статті є обґрунтування сутності категорії «дохід» в економічній 
літературі та нормативних документах. 

Викладення основного матеріалу. В економічній літературі існує декілька 
визначень категорії доходу (рис. 1).  

 
Рис. 1. Визначення поняття «дохід» в економічній енциклопедії [5] 

 
До матеріальних витрат при визначенні доходу зараховують вартість 

використаних у процесі виробництва матеріалів, виробів, конструкцій, палива та 
енергії, а також амортизаційних відрахувань, кошти на соціальне страхування та 
інші виплати. Доходи підприємства відрізняються від прибутку та заробітної плати 
працівників; дохід дорівнює сумі прибутку і заробітної плати працівників 

У широкому розумінні, дохід – це гроші або матеріальні цінності, отримані від 
виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності.  

Сучасні вчені, такі як М. С. Пушкар, П. І. Юхименко, Ф. Ф. Бутинець, В. С. 
Сухарскі, Л.  Г. Мельник, І. М. Бойчук та ін. по-різному трактують визначення 
доходів. Одні порівнюють їх з вартістю продукції за мінусом витрат, інші під 
доходом розуміють виручку від реалізації, треті – потік грошових чи інших 
надходжень, четверті – грошові або матеріальні цінності, п'яті – надходження 
економічної вигоди або збільшення активів, що призводять до зростання власного 
капіталу. 

 
 

Дохід  

різниця між виторгом з реалізації 
продукції, робіт, послуг і вартістю 
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та збут цієї продукції 

грошові або матеріальні цінності, 
отримані від виробничої, 

комерційної, посередницької та 
іншої діяльності (виторг) 
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Дослідження діючої нормативної бази дало змогу констатувати, що категорія 
«дохід» по-різному розглядається в нормативних документах і стандартах обліку, 
що ускладнює розуміння його економічної сутності. 

Нещодавно, Радою з МСФЗ був представлений новий Міжнародний стандарт 
фінансової звітності – IFRS 15 «Дохід від договорів з клієнтами», який має замінив 
обидва названих стандарти, тобто IAS 18 і IAS 11. IFRS 15 застосовується, 
починаючи зі звітних річних періодів з 1 січня 2017 року. Однак, можливе його 
довгострокове застосування. Як і інші МСФЗ, IFRS 15 містить тлумачення 
основних понять, що використовуються в обліку доходів. При тому зміст термінів 
отримав певне коригування, порівняно з діючою нині термінологією МСБО 18 
«Дохід».  

Абсолютно новим у МСФЗ 15«Дохід від договорів з клієнтами» є вимоги до 
обліку доходів, які представлені у вигляді так званої «п’ятикрокової моделі». П’ять 
основних кроків визнання виручки наведені на рис. 2. 

 
Рис. 2. Вимоги до обліку доходів відповідно до МСФЗ 15«Дохід від договорів 

з клієнтами» 

 

Висновки. Отже, дохід є надходженням економічних вигод, які виникають у 
результаті діяльності підприємства та одним з найголовніших показників, які 
відображають його фінансовий стан. Важливо є також необхідність розглядати 
дохід як категорію бухгалтерського обліку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

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

 
Постановка проблеми. Процес об'єднання територіальних громад та 

реформа бюджетної децентралізації є дуже складними трансформаціями не тільки 
для економіки країни, але й загалом для свідомого сприйняття цих процесів 
пересічними українцями, тому потребують консолідації зусиль усіх рівнів влади та 
постійної підтримки міжнародних партнерів. Враховуючи, що реформи 
відбуваються за дуже несприятливих умов, що провокує запитання щодо їх 
доцільності та реальної імплементації, актуальність аналізу процесів бюджетної 
децентралізації на найнижчому рівні місцевого самоврядування — на рівні 
новостворених ОТГ — є безперечною. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання становлення й 
розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, у 
т. ч. формування ОТГ, висвітлено у працях багатьох вітчизняних дослідників, 
зокрема, О. Батанова, В. Борденюка, Г. Борщ, В. Вакуленка, Н. Гончарук, Н. 
Гринчук, Ю. Дехтяренко, І. Клименко, В. Куйбіди, І. Лопушинського, Ю. Лупенка, 
М. Могилова, Р. Плюща, О. Самофал, С. Саханенка, Д. Скупченка, Т. Тарасенка та 
інших.  

Метою статті є обґрунтування економічного стану об’єднаних 
територіальних громад. 

Викладення основного матеріалу. Об’єднану територіальну громаду (ОТГ) 
слід розглядати як добровільне об’єднання мешканців декількох сіл, селищ чи міст 
в один адміністративний центр, в якому утворюється загальна для всіх об’єднаних 
населених пунктів рада та інші органи самоврядування із отриманням 
адміністративної і фінансової децентралізації для вирішення питань місцевого 
значення, а також затвердження бюджету та програм соціально-економічного та 
культурного розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 

Об’єднані територіальні громади мають прямі міжурядові відносини з 
державним бюджетом. До реформи вони мали лише обласні та районні бюджети, 
бюджети міст обласного значення. Для виконання покладених на них державних 
повноважень вони отримують відповідні трансферти: субсидії, субсидії на освіту та 
медичну допомогу, субсидії на розвиток соціальної інфраструктури. 

Станом на 2019 р. створено 899 об’єднаних територіальних громад в 
Україні. Темп утворення нових ОТГ в 2018 р. є доволі непоганий порівняно з 
попереднім, адже за цей період було утворено 141 об’єднану територіальну 
громаду, а вже за 5 місяців 2019 року – 93 нові об’єднані територіальні громади. 
Тому варто розраховувати на те, що за підсумками 2019 р. приріст створення нових 
ОТГ буде значно вищим. 

Варто звернути увагу на такий факт, що зі зростанням кількості ОТГ 
відповідно зростає і кількість населення, що проживає на їхній території. Станом на 
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01 травня 2019 р. кількість населення, що проживає на території об’єднаних 
територіальних громад, становить 9,5 млн. осіб, а це становить 27,0% від загальної 
чисельності населення  в Україні. 

Важливим показником розвитку об’єднаних територіальних громад є обсяг 
надходження власних доходів до загального фонду місцевих бюджетів. У 2018 р. 
обсяг власних доходів становив 234,1 млрд. грн., що на 41,4 млрд. грн., або на 
21,5% більше порівняно з 2017 р. З початку реформи фінансової децентралізації 
доходи місцевих бюджетів показують стрімку позитивну динаміку, і вони 
відповідно виросли на 165,5 млрд. грн., при цьому прогноз на 2019 р. свідчить про 
те, що доходи ОТГ зростуть ще на 32,9 млрд. грн., їхній обсяг досягне значення 
майже 267 млрд.грн. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів, млрд. грн. 

 

Висновки. Отже, ми дійшли висновків, що реформа децентралізації стає все 
більш охоплюючою, і від результатів її реалізації залежить добробут чверті 
населення країни. А це створює додаткову відповідальність як для вищих органів 
влади, котрі реалізують реформу, так і для новостворених місцевих рад та інших 
органів самоврядування у новостворених ОТГ. 

У подальшому розвиток ОТГ залежатиме від заходів держави, спрямованих 
на формування ефективного механізму підтримки реформ на місцевому рівні з 
поступовим переходом до підвищення самостійності і самодостатності об’єднаних 
територіальних громад як адміністративного центру вирішення питань місцевого 
значення та затвердження бюджету та програм соціально-економічного і 
культурного розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

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

Постановка проблеми. Одним із найскладніших завдань, які вирішуються у 
процесі прийняття фінансових рішень, є вибір оптимізаційної структури власного 
капіталу, яка передбачає оптимальне співвідношення власних і залучених джерел 
підприємства. Фінансовий стан підприємства вважається найкращий, якщо у його 
структурі перевищує частка власного оборотного капіталу. Тому актуальним є 
дослідження порядку обліку власного капіталу підприємства та усунення недоліків 
в його обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До проблеми обліку формування 
власного капіталу підприємств зверталися такі вчені, як Бутинець Ф. Ф., Голов С. 
Ф., Калюга Є. В.,Пархоменко В. М., Огійчук М. Ф., Кірейцев Г. Г., Мосаковський В. 
Б., Сопко В. В., Ткаченко Н. М. та інші.  

Метою статті є дослідження проблемних питань щодо обліку власного 
капіталу підприємства та надання пропозицій щодо його удосконалення.  

Викладення основного матеріалу. На сьогодні організація обліку власного 
капіталу має ряд недоліків, зокрема: відсутність окремого стандарту для обліку 
власного капіталу; неврахування впливу економічних факторів на величину 
власного капіталу; у наказі про облікову політику відсутній пункт про облік 
складових власного капіталу; відсутність у наказі про облікову політику 
підприємства порядок обліку виплат у разі виходу із товариства; недосконалість 
аналітичного обліку за окремими складовими власного капіталу; відсутність 
нормативно-методичних рекомендацій щодо обліку власного капіталу [1]. 

Для удосконалення обліку власного капіталу на підприємстві необхідно 
внести зміни до Наказу про облікову політику підприємства, виділивши окремим 
пунктом облік власного капіталу.  

Необхідно передбачити аналітичний облік додаткового капіталу за 
учасниками, а також порядок оцінки внесків з огляду на те, що для підприємства є 
актуальним залучення інвестицій, тому у випадку появи інвестора, який захоче 
зробити внесок якимось видом активів в обмін на акції підприємства, ситуація з 
оцінкою такого внеску залишається невизначеною на даний час. В цьому ж 
контексті бажано було б вести окремий аналітичний облік кількості акцій 
працівників підприємства, які можуть бути ними продані. Такий облік надасть 
адміністрації підприємства інформацію, яку кількість акцій і за яку ціну можна 
викупити в акціонерів з метою формування пакету і передачі його можливому 
інвестору. 

Повноцінне використання сучасних ефективних програмних продуктів 
дозволило б значно підвищити ефективність управлінського обліку та забезпечити 
комплексне використання первинної інформації для потреб обліку, аналізу та 
аудиту статутного капіталу.  

В умовах ринкової економіки інформація щодо капіталу підприємства є 
необхідною умовою прийняття стратегічних рішень у галузі визначення джерел 
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формування фінансових ресурсів та їх розміщення в активах підприємства. Від 
якості та різноманітності інформації, яка подається обліку залежить рівень 
управління фінансовими ресурсами і, як наслідок, – забезпечення фінансової 
стабільності, платоспроможності і кредитоспроможності підприємства.  

Дані управлінського обліку власного капіталу можуть надати якісну 
інформацію для управлінців. Наприклад, на підприємстві, яке функціонує протягом 
тривалого проміжку часу, може виявитися, що засоби статутного капіталу, які 
спочатку вкладені в основні засоби, через повний знос і вибуття останніх, 
придбання нових основних засобів за рахунок довгострокових кредитів або 
прибутку, вже повністю фінансують тільки оборотні активи. Або, навпаки, спочатку 
сформований у вигляді внесків грошових коштів Зареєстрований (пайовий) капітал, 
у результаті проведеної фінансової політики через деякий проміжок часу може бути 
реально забезпечений різними видами основних засобів і нематеріальних активів.  

При веденні обліку власного капіталу актуальною залишається проблема 
щодо формування власних фінансових ресурсів. Наявність такої інформації 
забезпечує можливість залучення власних фінансових ресурсів з різного роду 
джерел у відповідності до потреб його розвитку в майбутньому.  

З метою управління власним капіталом облікова інформація 
використовується для:  

 аналізу формування власних фінансових ресурсів підприємства з метою 
виявлення їх потенціалу і його відповідність темпам розвитку підприємства; 

 визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах; оцінки 
вартості залучення власного капіталу з різних джерел;  

 забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових 
ресурсів за рахунок внутрішніх джерел;  

 забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів 
із зовнішніх джерел; оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел 
формування власних фінансових ресурсів. 

Для управління власним капіталом на стадії створення нового підприємства 
необхідна облікова інформація про засновників, їх частку в сукупному капіталі та її 
отримання у формі матеріальних цінностей, нематеріальних активів та коштів. У 
подальшому необхідні бухгалтерські дані про збільшення первинного капіталу за 
рахунок надходження нових вкладень, формування резервного капіталу в результаті 
розподілу прибутку, а також про зменшення статутного капіталу при вибутті 
учасників, вилучення засобів з певних причин.  

Висновки.Облік власного капіталу забезпечує інформацією про операційну 
діяльність, фінансову діяльність, при цьому об’єднуючи функції управління – облік, 
планування, координацію, контроль, аналіз, прийняття рішень. Враховуючи, що 
одержання прибутку є основною метою діяльності підприємства і забезпечує 
інтереси власників (засновників, акціонерів), це визначає необхідність ефективного 
та безперервного управління ним.  
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Постановка проблеми.  Процес виробництва є сукупністю операцій із 
виготовлення продукції та одним з основних процесів господарської діяльності. У 
процесі виробництва використовуються природні ресурси, сировина, матеріали, 
паливо, енергія, трудові ресурси, основні засоби, здійснюються інші витрати. У 
зв’язку із цим на рахунках бухгалтерського обліку повинна своєчасно, повно та 
правдиво відображатися інформація про фактичні витрати на виробництво 
продукції, яка використовується для обчислення (калькулювання) фактичної 
собівартості окремих її видів, а також для контролю над раціональним 
використанням трудових, матеріальних і фінансових ресурсів [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції постійно знаходяться у центрі уваги багатьох 
відомих учених. Значна увага їм приділена в працях економістів: Ф.Ф. Бутинця, 
М.Г. Чумаченка, С.Ф. Голова‚ М.С. Пушкаря‚ В.І. Єфіменка‚ Б.М. Литвина, Ю.Я. 
Литвина‚ М.Р. Лучка‚ В.В. Сопка‚ З.В. Гуцайлюка та ін. Вагомий внесок у розвиток 
методологічних питань обліку витрат виробництва зробили зарубіжні вчені: О.П. 
Аксененко‚ Т. Скоун‚ Р. Вандер Віл‚ Д. Фостер‚ Ф. Гюнтер‚ К. Друрі‚ П.С. 
Безруких‚ В.Ф. Палій‚ В.І. Ткач‚ Ч.Т. Хорнгрен‚ А. Яругова та ін. Одержані 
протягом багатьох років результати теоретичних і практичних розробок по 
проблемах удосконалення обліку витрат на виробництво мають велике значення для 
розвитку вітчизняної теорії обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 

Метою статті є дослідження теоретичних та методологічних особливостей 
обліку формування собівартості продукції. 

Викладення основного матеріалу. У бухгалтерському обліку собівартість – 
це вартісна оцінка ресурсів, використаних у процесі досягнення певних цілей. 
Підприємство має самостійно визначати перелік витрат, які включають до 
собівартості продукції (робіт, послуг) як елемент облікової політики, ґрунтуючись 
на економічній сутності понесених витрат і загальних принципах бухгалтерського 
обліку та вимог до організації його ведення.  

Економічну сутність собівартості продукції як економічної категорії 
розкривають і функції, які вона виконує:  

- облік і контроль всіх затрат на випуск і реалізацію продукції;  
- база для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення 

прибутку і рентабельності;  
- економічне обґрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на 

реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючого підприємства; 
 - визначення оптимальних розмірів підприємства;  
- економічне обґрунтування і ухвалення будь-яких управлінських рішень. 
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Показником, який відображає ці витрати є собівартість продукції. Вона 
характеризує та впливає на ефективність виробництва. У ній відображаються всі 
сторони виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме: 
рівень використання сировини й матеріалів, палива та енергії, рівень використання 
основних фондів у процесі виробництва та амортизаційні відрахування, рівень 
використання трудових ресурсів, а також інші витрати на виробництво.  

Однією з найголовніших цілей є підвищення ефективності виробництва, а 
також зайняття підприємством лідерських позицій та конкурентоспроможності на 
внутрішньому та мировому ринках (експорту чи імпорту продукції). Підвищення 
ефективності виробництва зробить безпосередній вплив на збільшення прибутку, 
рівня рентабельності, а також бюджету підприємства 

Згідно з П(С)БО 16, за економічними елементами до виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг) включаються такі: прямі матеріальні витрати; прямі 
витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні 
розподілені загальновиробничі витрати. 

Групування витрат за економічними елементами дозволяє одержати 
інформацію про те, що саме й на яку суму витрачено в процесі виробництва й 
реалізації в цілому по підприємству. Однак таке групування не дозволяє здійснити 
контроль і аналіз за цільовим призначенням (видами виробів). Для цього необхідно 
використовувати групування витрат за статтями калькуляції, яке залежить від 
методу планування, технології виробництва та виду продукції. Саме тому 
встановлення переліку та складу статей калькулювання виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг) тепер віднесено до компетенції підприємства й має бути 
регламентовано його обліковою політикою. Стаття витрат – це сукупність витрат, 
для якої характерна однорідність цільового використання.  

Згідно з Методичними рекомендаціями, підприємства можуть вносити зміни 
до типової номенклатури статей калькуляції, враховуючи особливості техніки, 
технології й організації виробництва відповідної галузі, питомої ваги окремих видів 
витрат у собівартості продукції, а також об’єднувати кілька типових статей 
калькуляції. 

Висновки. Отже, проведене дослідження дало можливість з’ясувати сутність 
собівартості як економічної категорії, яка включає усі витрати підприємства на 
виробництво та реалізацію продукції, що виражені в грошовій формі. З’ясовано, що 
за економічними елементами до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 
включаються такі види витрат: прямі витрати на оплату праці та матеріальні 
витрати; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі витрати; постійні 
розподілені загальновиробничі витрати. Встановлено, що питання формування 
виробничої собівартості продукції є дуже актуальними, враховуючи специфіку 
аграрного виробництва. 
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Постановка проблеми. Значну роль не лише у забезпеченні продовольчої 
безпеки держави, а й підтриманні зайнятості населення та підвищення дохідності 
агробізнесу при гарантованому ринку збуту займає галузь рибного господарства.  

На думку вітчизняних науковців, сучасні системи обліку, впроваджені в 
рибницьких господарствах, практично не забезпечують потреби управління. Однією 
з проблем управління, пов'язаною із сучасним станом обліку, є оперативність 
надходження облікової інформації про витрати на вирощування рибопосадкового 
матеріалу і товарної риби. Тому для вітчизняних підприємств аквакультури питання 
формування облікової інформації в системі обліково-аналітичного забезпечення 
стає все більш актуальним. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток 
системи діяльності підприємств аквакультури зробили такі вчені: О. Боровик, 
Т. Гайдучок, Н. Вдовенко, О. Дмитренко, С. Вітер, О. Попова, В. 
Чемерис,  В.Душка, В. Максим, О. Якимець та інші. Разом з тим, в сучасній 
економічній літературі недостатньо наукових розробок, що відображають 
особливості бухгалтерського обліку та економічного аналізу на підприємствах 
аквакультури. 

Отже, проблема належного обліково-аналітичного забезпечення управління 
на підприємствах аквакультури не набула вичерпного розв’язання, тому і є 
актуальною. 

Метою статті є дослідження сучасного стану розвитку аквакультури та 
теоретичне обґрунтування сутності обліково-аналітичного забезпечення управління 
підприємствами галузі, окреслення галузевих особливостей діяльності підприємств 
аквакультури, які впливають на формування облікового процесу. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 
аквакультуру», рибництво (аквакультура) – сільськогосподарська діяльність із 
штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю 
або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської 
продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення 
біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, 
акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних 
біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг. 

За результатами дослідження встановлено, що незважаючи на деякі 
структурні зрушення в галузі аквакультури, кризовий стан продовжує мати місце. 
Моральне та фізичне зношення основних засобів підприємств, використання 
застарілих технологій вирощування і розведення водних біоресурсів призводить до 
погіршення якості рибної продукції, яка не завжди відповідає міжнародним 



57 

 

стандартам тощо. Тому потрібно продовжувати роботу, спрямовану на 
впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій [1]. 

Формування облікової політики рибницького господарства передбачає 
застосування встановлених в П(С)БО 30 «Біологічні активи» єдиних методичних 
підходів щодо обліку додаткових біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції з урахуванням технологічного процесу виробництва рибопосадкового 
матеріалу і товарної риби. 

В аквакультурі не передбачено облік довгострокових біологічних активів. 
Облік поточних біологічних активів через специфічні особливості даного виду 
економічної діяльності. У додатку до П(С)БО 30 «Біологічні активи» зазначено, що 
товарна риба – це сільськогосподарська продукція, а рибопосадковий матеріал 
(мальки, цьоголітки, річники, риби-плідники) – додаткові біологічні активи. 

Облік витрат на виробництво рибопосадкового матеріалу доцільно вести на 
рахунку 231, до якого для обліку витрат за кожним технологічним переділом 
(ставком) доцільно відкривати субрахунки другого та третього порядку, наприклад: 
231 «Вирощування рибопосадкового матеріалу» (2311 «Мальки», 
2312 «Цьоголітки»); 232 «Вирощування товарної риби» (2321 «Однорічки», 
2322 «Дворічки») тощо. Бухгалтерський облік можна вести і без відкриття 
субрахунків, тоді витрати кожного окремого технологічного переділу виділяються в 
аналітичному обліку окремим рядком. 

Підприємства з вирощування риби несуть специфічні витрати, зокрема це, 
насамперед, витрати на: оренду ставків; охорону ставків; добрива, корми; 
рибопосадковий матеріал; оплату праці працівників, зайнятих на відповідних 
роботах з вирощування риби; оплату послуг сторонніх організацій, скажімо, за 
електроенергію, охорону тощо. Придбані добрива, корми обліковуються на 
субрахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення». Придбаний або 
вирощений власними силами рибопосадковий матеріал обліковують на субрахунку 
212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою 
вартістю». 

Висновки. Таким чином, з метою ефективного управління підприємствами 
аквакультури потрібно враховувати не тільки технологічні особливості 
функціонування галузі, прогресивні енергозберігаючі технології вирощування 
товарної риби тощо, але й забезпечувати можливість отримання максимального 
доходу при мінімальних капітальних інвестиціях. Це дозволить залишатися 
найприбутковішим видом агробізнесу і сприятиме своєчасній координації роботи з 
розробки стратегічних бізнес-планів розвитку підприємства. 
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ 

«ПОКУПЕЦЬ» ТА «ЗАМОВНИК»  
 

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

Постановка проблеми.  Останні роки економіка України характеризується 
тенденцією посилення конкуренції, зменшення прибутку та зниження темпів 
розвитку ринку. Серед найбільш несприятливих факторів економічного розвитку 
сьогодні слід відмітити інфляційні процеси, нестабільну суспільну ситуацію. через 
це більшої гостроти набувають питання обліку розрахунків вітчизняних 
підприємств за товарними операціями, зокрема в аспектах обліку розрахунків з 
покупцями та замовниками. Розв’язання цих проблем потребує комплексного перш 
за все теоретичного  підходу, інтеграції облікової та управлінської системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми організації, аналізу та 
контролю обліку розрахунків з покупцями, а також їх правдивого відображення у 
фінансовій звітності висвітлено у працях багатьох науковців не тільки з облікової, а 
і з правової точок зору. Серед вітчизняних вчених проблемні аспекти стосовно 
обліку розрахунків з покупцями досліджували Р.Ф.Бруханський, І.М.Белова, 
Т.В.Дідоренко, О.П.Завитій, Н.Г.Мельник, І.В.Спільник, Н.І. Цегельник та ін.  

Метою статті є виокремлення основних відмінності між економічними 
категоріями «покупець» та «замовник». 

Викладення основного матеріалу. У період ринкової економіки, все 
комерційні організації, в тій чи іншій мірі на підставі укладених договорів з іншими 
юридичними і фізичними особами, вступають в розрахунково-грошові відносини за 
поставлені ними цінності, виконані роботи або надані послуги. Купують продукцію 
(роботи або послуги) організації, зацікавлені в їх отриманні (наданні) і готові їх 
оплатити, іменовані покупцями (замовниками).  

Покупець - це юридична і фізична особа, яка використовує, придбаває, замовляє, 
або має намір придбати чи замовити товари, послуги або роботи. Покупцем називається 
суб'єкт господарської діяльності, який отримує товар не для власного використання.  

Замовником є юридична або фізична особа, яка звернулася із замовленням до 
іншої особи - виробнику, продавцеві, постачальникові товарів і послуг (підряднику). В 
якості замовника можуть виступати уряд, державні органи, установи, організації, 
підприємства, громадяни. 

В літературних джерелах достатньо часто поняття «покупець» і «замовник» 
ототожнюють, так, зокрема, подібну позицію озвучує А. Н. Азриалян  та Т. Д. Маркова, 
які вважають, що «замовник – це покупець (юридична особа, фірма), який звернувся до 
постачальника із заявою на постачання якого-небудь товару та (або) виконання яких-
небудь послуг». Вважаємо, що таке визначення є неточним, оскільки факт здійснення та 
реєстрації господарської операції при застосуванні вказаних термінів не співпадає у часі.  

З точки зору бухгалтерського обліку відмінність також полягає у визначені 
отриманого доходу від операцій з покупцями і замовниками, а також понесених витрат, 
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які супроводжують вказані операції. Відмінності у вказаних поняттях зображені в 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні відмінності між статусом «замовник» та «покупець» 

Ознака Замовники Покупці 
Юридичний статус Фізична чи юридична особа Фізична чи юридична особа 

Визначення в 
бухгалтерських 

нормативних документах 
Немає Немає 

Визначення в інших 
нормативних документах 

Присутнє у нормативних 
актах 

Присутнє у нормативних 
актах 

Наявність договору на 
придбання 

продукції/послуг 

Є обов’язковим, зважаючи 
на специфіку проведення 

операції 
Є необов’язковим 

Відношення до кінцевого 
продукту/послуги 

Як правило, є кінцевим 
споживачем об’єкту 

замовлення 

Об’єкт придбання може бути 
перепроданий 

Цикл здійснення операції 

Включає етап замовлення, 
етап контролю за 

виконанням (не завжди), 
етап отримання продукції 

замовлення (нерідко 
частинами), етап погашення 

заборгованості 

Включає етап отримання 
продукції та її оплати або 
іншу форму погашення 

заборгованості 

Особливості визначення 
витрат за операцією 

Можлива наявність 
додаткових витрат, які 

супроводжують операцію  

Витрати визначаються 
згідно з П(С)БО 16 

«Витрати» 

Особливість визначення 
доходів за операцією 

Дохід може визначатися при 
кожному етапі реалізації 
виконання замовлення 

Дохід визначається при 
реалізації продукції/ послуг 

 
Висновки. Проаналізувавши визначення нормативно-правових актів, 

пропонуємо дати таке трактування термінів: покупець  це суб’єкт договірних відносин, 
який зобов’язується виконати укладений у різній формі (усній чи письмовій) контракт з 
придбавання певних активів; замовник  це суб’єкт договірних відносин, який 
попередньо здійснює замовлення активів/послуг, укладає письмовий контракт на їх 
виготовлення/постачання, здійснює контроль за виконанням замовлення і набуває права 
власності на активи/послуги на умовах, прописаних в контракті. 

.  
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ  
ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 

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

Постановка проблеми. Надходження податків до бюджету держави є 
важливою умовою розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту. 
Вони формують основну питому вагу доходів державного бюджету України. Сума 
податкових надходжень до бюджету визначається станом розвитку економіки 
країни, кількістю платників податків, які відповідно до національного податкового 
законодавства мають здійснювати відрахування в бюджет держави, їх активністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування державного 
бюджету України, надходження до нього податкових платежів знаходяться в центрі 
уваги багатьох аналітичних досліджень. Зокрема, важливими питаннями, які 
розглядаються, є аналіз податкового навантаження на господарську діяльність 
підприємств. Показники сплати податків знаходяться в основі багатьох глобальних  
рейтингів:  Індекс конкурентноспроможності (The Global Competitiveness Index), 
Індекс легкості ведення бізнесу (Ease of Doing Business), Індекс економічної 
свободи (Index of Economy Freedom), Рейтинг податкового навантаження (Paying 
taxes ranking). Враховуючи постійні зміни в податковому законодавстві, аналіз 
податкових надходжень не втрачає свою актуальність. 

Метою статті є аналіз податкових надходжень до бюджету України.   
Викладення основного матеріалу. Надходження податкових платежів до 

бюджету України в 2018- 2019 рр. характеризуються даними, представленими в 
табл.  1. 

Таблиця 1 
Доходи до зведеного бюджету України в 2018-2019 рр. 

(млн.грн.) 

Показник 

Роки 

2018 2019 

доходи бюджету 

всього 
на 1 

людину 
на 1 

працюючого 
% до 
ВВП 

всього 
на 1 

людину 
на 1 

працюючого 
% до 
ВВП 

Податкові 
надходження 

1 111 
636 

26 299 67 748 31,5 
1 

112 425 
26 558 67 992 28,2 

Неподаткові 
надходження 

200 516 4 744 12 220 5,7 198 110 4 730 12 109 5,0 

Інші 
надходження 

11 021 261 672 0,3 9 246 221 565 0,2 

Всього 
1 323 
173 

31 303 80 639 37,5 
1 

319 781 
31 509 80 666 33,4 

* Розраховано за даними сайту «Ціна держави». URL: http://cost.ua/ 
 
Як видно з табл. 1 загальна сума надходжень до зведеного бюджету в 2019 р. 

в порівнянні з 2018 р. зменшилась на 3392 млн.грн. або 0,3 %. В структурі  
надходжень до зведеного бюджету найбільшу питому вагу складають податкові 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.heritage.org/index/ranking
http://www.heritage.org/index/ranking
http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/paying-taxes-2016/overall-ranking-and-data-tables.html
http://cost.ua/
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надходження, відповідно 84,0 % в 2018 р. та 84,2 % в 2019 р. Однак, варто 
відмітити, що доходи в розрахунку на 1 людину та на 1 працюючого хоча і в 
незначній міра, але збільшилися. В структурі валового внутрішнього продукту 
доходи зведеного бюджету становлять в 2019 р. 33,4 %, що на 4,1 п.п. менше ніж в 
2018 р. 

Що стосується податкових надходжень до зведеного бюджету України в 
розрізі податків, то вони характеризуються показниками табл. 1.2.  

Таблиця 1.2 
Структура надходжень податкових платежів  

до бюджету України в 2018 – 2019 рр. 
 (%) 

№ з/п Вид податку 

Вид бюджету 

Місцевий Державний Зведений 

роки роки роки 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Податок на додану вартість 0,0 0,0 57,4 49,3 45,5 37,6 

2 Податок на доходи фізичних осіб 59,0 61,8 10,3 12,5 20,4 24,3 

3 Акцизний податок 5,9 5,3 14,1 15,8 12,4 13,3 

4 Податок на прибуток підприємств 3,8 3,7 9,3 11,3 8,2 9,5 

5 Місцеві податки і збори 25,6 26,5 0,0 0,0 5,3 6,3 

6 Плата за користування надрами 1,3 1,3 4,6 6,2 3,9 5,0 

7 Ввізне мито 0,0 0,0 3,2 3,6 2,5 2,7 

8 Інше 4,3 1,3 1,0 1,2 1,7 1,3 

9 Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

* Розраховано за даними сайту «Ціна держави». URL: http://cost.ua/ 
 
За даними таблиці найбільшу питому вагу у податкових надходженнях до 

зведеного бюджету займають податок на додану вартість – 45,5 % в 2018 р. та 
37,6 % в 2019 р. та податок з доходів фізичних осіб – 20,4 % в 2018 р. та 24,3 % в 
2019 р. Як видно, протягом досліджуваного періоду відбулися структурні зміни: 
питома вага ПДВ зменшилась на 7,9 п.п., а ПДФО збільшилась на 3,9 %. 

Висновки. Для зниження рівня податкового навантаження, збільшення 
податкових надходжень потрібно: стабілізувати податкове законодавство та 
зменшити кількість і частоту змін до нього, адже часті зміни приводять до значних 
помилок у сплаті податкових платежів; посилити боротьбу з корупційними 
схемами; покращити діяльності судових органів; підвищувати рівень податкової 
культури серед населення; підвищити підтримку платників податків. 

 

 

 

http://cost.ua/
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

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

Постановка проблеми. Облік заробітної плати – одна з найважливіших і 
складних ділянок роботи, що займає одне з центральних місць у всій системі обліку 
на підприємстві, оскільки потребують точних і оперативних даних, у яких 
відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії 
робітників. Заробітна плата перебуває в центрі уваги різних заінтересованих сторін 
– найманих працівників, власників, пенсійного фонду, податкових органів, 
профспілок, державних структур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням обліку оплати праці та 
шляхів його вдосконалення присвячено праці вітчизняних і зарубіжних науковців: І. 
Белової, Р. Бруханського, Ф. Бутинця, Л. Герасимчуку, Т. Дідоренко, О.Завитій, О. 
Кантаєва, М. Палюха, О. Покатаєва, Г. Кошулинської, Н. Потриваєва, І. Савченко та 
інших. 

Метою статті є визначення напрямів удосконалення обліку оплати праці на 
підприємства в сучасних умовах господарювання.  

Викладення основного матеріалу. Заробітну плату згідно зі ст. 1 Закону 
України «Про оплату праці» визначають як «винагороду обчислену, як правило, у 
грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові 
за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов 
виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці 
та господарської діяльності підприємства».  

Заробітна плата включається до складу поточних виплат працівникам. При 
цьому п. 6 П(С)БО 26 уточнює, що нараховану суму виплати працівникам за 
роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнають поточним 
зобов’язанням.  

Заробітна плата є не тільки джерелом, за рахунок якого забезпечується 
життєдіяльність працівників. Її зростання впливає на підвищення продуктивності 
праці та прибутків підприємства, а також допомагає здійснювати державі соціальну 
та регулюючу функції. Розмір заробітної плати є стимулом процесу виробництва. 
Якісний облік розрахунків за виплатами працівникам та методичні засади його 
удосконалення має важливе значення для визначення показників продуктивності 
праці та шляхів її підвищення [9]. 

Інформацію про розрахунки з персоналом підприємства з оплати праці (за 
всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою тощо), а також про 
розрахунки за не одержаними працівниками в установлені строки сумами оплати 
праці (розрахунки з депонентами) узагальнюють на рахунку 66 «Розрахунки за 
виплатами працівникам».  

Найважливішими завданнями організації обліку оплати праці є забезпечення 
у встановлені терміни проведення розрахунків з оплати праці (нарахування 
заробітної плати та інших виплат, розрахунок утримань), забезпечення своєчасності 
і правильності віднесення суми нарахованої заробітної плати і відрахувань на 
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собівартість продукції, забезпечення контролю за дотриманням кількісного складу 
працівників, використанням робочого часу й додержанням трудової дисципліни, 
групування показники для цілей оперативного контролю та складання необхідної 
звітності, а також ведення розрахунків із бюджетом щодо утриманих податків і 
нарахування єдиного соціального внеску. 

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. 

Важливим питанням удосконалення бухгалтерського обліку оплати праці є 
вдосконалення чинної моделі аналітичного обліку, оскільки дані аналітичного 
обліку відіграють важливу роль, характеризуючи розміщення та склад персоналу за 
місцями його використання, відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг 
виробленої продукції кожним працівником, фонд заробітної плати і його структуру. 

Наступним напрямом успішного вирішення завдань бухгалтерського обліку 
оплати праці є використання різних комп’ютерних програм для автоматизації 
обліку. Впровадження автоматизованої системи обробки облікової інформації 
дозволить не тільки скоротити час розрахунків і обліку оплати праці, а й дозволить 
із найменшими затратами у визначенні терміни одержати інформацію, що 
необхідна для управління підприємством. Автоматизація облікового, аналітичного 
та контрольного процесу підвищує оперативність та точність облікової інформації, 
зменшує кількість ручних операцій, не допускає можливість помилок, які могли б 
виникнути під час ручного розрахунку цим самим забезпечуючи правильність 
нарахування заробітної плати працівникам підприємства та нарахування 
обов’язкових платежів до фондів та бюджету. При цьому відпадає необхідність у 
здійсненні перевірок, ревізій, аудиту первинної документації. 

Висновки. Отже, від правильної організації обліку оплати праці залежить 
якість, повнота, своєчасність розрахунків із персоналом та забезпечення 
продуктивності праці. Одним із першочергових шляхів удосконалення ведення 
обліку розрахунків з оплати праці є систематичний аналіз та контроль кадрової 
політики підприємства, розрахунків з оплати праці, своєчасності виплат 
працівникам та тенденцій змін у законодавчих і нормативних документах, що 
регулюють обік оплати праці. 

 

Список використаних джерел 
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АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  
 

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

Постановка проблеми. Ефективна організація системи аудиту розрахунків 
з покупцями є одним із ключових завдань у вирішенні проблем, що виникають під 
час поточного управління підприємством із позиції оптимального співвідношення 
між його ліквідністю та прибутковістю. Аудит розрахунків із покупцями і, як 
результат, аудит дебіторської заборгованості дозволяє виявити борги, за якими 
минув термін задоволення позову, а також слабкі сторони системи бухгалтерського 
обліку і внутрішнього контролю.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням аудиту розрахунків з 
покупцями  у своїх роботах приділяли увагу такі вітчизняні науковці, як М. Білуха, 
М. Білик, Ф. Бутинець, Л. Городянська, Т. Писаревська та інші. 

Метою статті є дослідження організації аудиту розрахунків з покупцями. 
Викладення основного матеріалу. Реалії сьогодення свідчать, що аудит 

відіграє важливу  роль для будь-якого підприємства. Це обумовлено тим, що 
результат проведеної аудиторської перевірки дозволяє забезпечити формування на 
підприємстві інформації про факти здійснення господарської діяльності, яка 
відповідає реальному стану справ і відповідній системі управління господарськими 
процесами. 

Управлінський персонал підприємства повинен володіти інформацією про 
розміри виручки від реалізації продукції, робіт, послуг, що можуть завдати впливу 
на структуру активів і зобов’язань підприємства. В залежності від потреб 
управління внутрішньогосподарської інформації операції продажу і розрахунків з 
покупцями  формуються у двох аспектах: оперативна та ретроспективна 
інформація. Оперативна інформація служить основою для аудиту своєчасності 
надходження виручки від реалізації продукції, а також над погашенням зобов’язань, 
що передбачені платіжним календарем щодо податкових відрахувань. Така інформація 
може бути одержана лише з первинних та групувальних регістрів обліку або з 
внутрішніх управлінських звітів, що складаються на їх основі [2]. 

У господарській діяльності підприємства важливу роль посідають 
розрахункові операції, і тому достовірність їх відображення в обліку потребує 
особливої уваги. Отримуючи кошти за реалізовано продукцію підприємство 
здійснює виплати заробітної плати працівникам, розраховується з бюджетом, а 
також зі своїми кредиторами. Тому важливо, щоб інформація яка надходить до 
керівництва про стан розрахунків покупців була актуальною.  

Мета аудиту розрахунків з покупцями полягає у узагальненні незалежної 
думки аудитора щодо наявності, правильності відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості підприємства відповідно до 
нормативних-правових актів України та внутрішніх правил самого суб’єкта 
господарювання. 
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Аудит розрахунків з покупцями  повинен проводитися у три етапи (рис. 1):  

 
Рис. 1. Етапи проведення аудиту розрахунків з покупцями  на підприємстві 

В процесі проведеного дослідження можна визначити, що розробляючи 
загальну стратегія аудиту розрахунків з покупцями необхідно визначити: 

- ресурси для конкретних аспектів аудиту (використання більш досвідчених 
членів групи у сферах з високим ризиком, використання експертів та ін.); 

- кількість членів групи на різних напрямах проведення аудиту або кількість 
годин, яку необхідно виділити для сфер з високим ризиком; 

- час використання цих ресурсів; 
- управління, використання та нагляд за цими ресурсами (коли очікується 
інструктаж та обговорення роботи, як планується проводити перевірки за 

контролем якості виконання завдання) [1]. 
Висновки. Отже правильна організація аудиту розрахунків покупцями 

сприяє упорядкуванню інформації та її аналізу, прозорості та достовірності даних, а 
також ефективності здійснення розрахункових операцій підприємства. Саме тому 
для впливу на ефективність управління діяльністю підприємства необхідно 
правильно своєчасно проводити аудит на підприємстві, що дозволить маневрувати 
розмірами дебіторської заборгованостями та якісно покращити діяльність 
підприємства в цілому. 
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перевірка інструкцій, положень та облікової політики 
підприємства у частині здійснення розрахунків підприємства, 
оцінка ризику і ступеня істотності; 

Етапи проведення аудиту розрахунків з покупцями 

аудиторська перевірка по суті: перевірка актів звірення з 
контрагентами підприємства, проведення позитивних та 
негативних вибіркових опитувань, одержання зовнішніх 
документальних свідчень про можливість погашення зобов'язань, 
перевірка наявних і безготівкових форм розрахунків; 

аналіз бухгалтерської звітності з метою підтвердження 
вірогідності та реальності. 

1 етап  

2 етап  

3 етап  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОХОДИ»  
 

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

Постановка проблеми. Особливості функціонування територіальних 
громад зумовлюють необхідність дослідження нових організаційних підходів до 
ведення бухгалтерського обліку, оскільки специфіка їх діяльності висуває особливі 
вимоги до формування інформації, необхідної для облікових та контрольних цілей. 
В умовах реформування важливим аспектом є визначення сутності доходів.  

Сутність поняття доходи в територіальних громадах має дещо інше значення 
порівняно з цим же поняттям для промислових чи сільськогосподарських 
підприємств. Це зумовлене низкою відмінностей між умовами функціонування 
територіальних громад та підприємств.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивченню теоретичних аспектів 
розвитку місцевих бюджетів як фінансової основи існування територіальних громад 
присвячена робота багатьох українських та зарубіжних вчених, зокрема: В. 
Андрущенка, В. Базилевича, С. Буковинського, А. Буряченка, О. Василика, О. 
Кириленко, О. Ковалюка, В. Кравченка, М. Кульчицького, І. Луніної, В. Лєбєдєва, 
С. Михайленко, В. Опаріна, Ю. Пасічника, Д. Полозенка, О.Тимченко та ін.  

Метою статті є дослідження економічної сутності поняття «доходи» з 
врахування умов функціонування територіальних громад. 

Викладення основного матеріалу. У Бюджетному кодексі України вказано, 
що доходи – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній 
основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 
трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження установ). 

Науковці інакше трактують вказану категорію (табл. 1).  
Таблиця 1 

Тлумачення сутності поняття «доходи» 

Автори Трактування поняття доходів 

1 2 

Левицька С.О. отримані з державного та місцевого бюджетів та генеровані 
бюджетними організаціями асигнування 

Канєва Т.В. бюджетні асигнування 

Лемішовський 
В.І. 

суми надходжень, до бюджетної установи, одержані із 
загального та спеціального фондів для виконання кошторису 
доходів і видатків бюджетної установи 

Свірко С.В. надходження грошових коштів, отримуваних установами за 
рахунок державних коштів, для виконання кошторису  

Черничук Л. В., 
Бутинець Ф.Ф. 

кошти, які надходять бюджетній установі відповідно до 
затвердженого кошторису доходів і видатків 

 
Принципових різниць між визначеннями немає, всі перелічені автори 

ототожнюють їх з надходженнями фінансування з бюджетів. 
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Сьогодні територіальні громади після свого створення як юридичної особи 
формують бюджет місцевого самоврядування і розпоряджаються цими коштами 
самостійно або через створений ними орган місцевого самоврядування. Громади 
приймають рішення, чи потрібно їм об’єднувати частину своїх коштів на рівні 
району чи області, чи ні. Також реформування органів місцевого самоврядування 
дає реальні можливості для розвитку громади, а також певні переваги громадянам 
розвивати бізнес на своїй території, не підпадаючи під дію громіздкого та 
неефективного Податкового кодексу, оскільки частина податків залишається у 
розпорядженні територіальної громади.  

До основних джерел доходів місцевих бюджетів належать податкові 
надходження (загальнодержавні податки, які згідно із законодавством закріплені за 
місцевими бюджетами, місцеві податки та збори, а також відрахування від 
загальнодержавних податків), кошти, отримані від власних засобів муніципального 
утворення, які створюються за рахунок діяльності підприємств та організацій, що 
перебувають у власності територіальних громад, та оплата за послуги, які надають 
органи місцевого самоврядування, а також місцеві позики. Співвідношення цих 
основних джерел у структурі місцевих фінансів визначає ступінь самостійності 
місцевих бюджетів [1].  

Доходи місцевого бюджету складаються із доходів, необхідних для 
виконання власних повноважень, і доходів, необхідних для забезпечення виконання 
делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Місцевий бюджет 
поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи поточного бюджету 
формуються на основі податків (податки на прибутки підприємств і організацій, 
податок на добавлену вартість, акцизний збір, державне мито, прибутковий податок 
із громадян, плата за землю та ін.). Питома вага податків на прибуток і податку на 
додану вартість у структурі доходів бюджету становить 60-65%. Податки з 
громадян становлять 5-7% у загальних доходах.  

Кошти бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів 
виробничої та соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок бюджетних 
асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення.  

Бюджет розвитку місцевих бюджетів є надзвичайно важливим елементом у 
складі місцевого бюджету, оскільки програми капіталовкладень є, по-перше, 
фундаментом економічного розвитку території, а по-друге, основою подальшого 
покращення життєвого рівня населення. 

Висновки. Отже, аналізуючи наведені визначення, можна відзначити, що 
більшість авторів визначає доходи як грошові кошти, отримані з певного джерела 
(загального та/або спеціального фонду).  
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ДОХОДАМИ В АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік на автотранспортних 
підприємствах, відображаючи фінансово-господарську діяльність, наявність і рух 
транспортних засобів, що її забезпечують, процес надання автотранспортних 
послуг, створює потужну інформаційну систему для забезпечення інформаційних 
потреб системи управління. Галузеві особливості автотранспортних підприємств та 
їх вплив на систему бухгалтерського обліку обумовлюють необхідність її адаптації 
та упорядкування для підвищення якості інформації.  

Основною метою діяльності будь-якої підприємницької структури є 
одержання найбільшого прибутку, що безпосередньо залежить від величини 
отримуваних доходів. Отже, доходи підприємства незалежно від галузі діяльності, 
форми власності та інших факторів набувають особливо важливого значення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємствами досліджені у працях відомих вітчизняних 
учених, зокрема  Ф.Ф. Бутинець, C.В. Сирцева, А.А. Пилипенко та інших.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування обліково-аналітичного 
забезпечення управління доходами автотранспортних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. У системі обліку інформація про доходи 
підприємства є надзвичайно цінною, швидкоплинною та багатогранною. 
Відображення інформації про доходи у системі обліку підприємства постійно 
розвивається і поліпшується у зв’язку з удосконаленням методології й організації 
бухгалтерського обліку як основного джерела про доходи підприємства [1]. 

В своїх дослідженнях А.А. Пилипенко відмічає, що обліково-аналітичне 
забезпечення – це процес створення інформаційних умов функціонування системи, 
забезпечення необхідною інформацією, включення в систему засобів пошуку, 
отримання, зберігання, передача, обробка інформації, організації баків даних [2]. 

Інформаційно-аналітичним інструментарієм для системи управління 
ефективністю діяльності автотранспортним підприємством виступає вдало 
налагоджений обліковий процес, а також дієвий оперативний і перспективний 
аналіз змін. Саме у тісному взаємозв’язку, вони формують підхід до підсистем 
управління автотранспортним підприємством на базі вхідної інформації (рис. 1). 

Своєчасна та достовірна інформаційно-змістова наповненість вхідних 
потоків даних обумовлюється рівнем обізнаності про стан та хід господарського 
діяльності автотранспортних підприємств в цілому. Тому деталізації інформації в 
розрізі основних та додаткових структурних підрозділів є вагомою оціночною 
характеристикою досягнення бажаного ефекту змін в перспективному періоді.  

Висновки. Управління розвитком автотранспортного підприємства як на 
локальному рівні, так і на рівні регіону вимагає адекватного обліково-
інформаційного забезпечення системи управління доходами. 



69 

 

 
Рис. 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління доходами  

автотранспортного підприємства 

Інформацію як сукупність відомостей про внутрішній і зовнішній стан системи 
управління використовують для оцінки і аналізу економічних явищ з метою 
розроблення і прийняття управлінських рішень.  
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(Представлено к.е.н. доц. Ярмолюк О.Ф.) 
 

Постановка проблеми. Роль основних засобів у процесі виробництва та 
особливості їх використання в умовах ринкової економіки обумовлює особливі 
вимоги щодо інформації про наявність, стан та ефективність їх використання. 
Реалії сьогодення вимагають удосконалення системи управління основними 
засобами підприємства. Водночас, необхідно відмітити, що жодна система 
управління не може функціонувати без правильної організації інформаційного 
забезпечення. Ось чому сучасна система господарювання потребує більш 
оперативної, точної та комплексної інформації щодо наявності основних засобів. 
Саме тому облік повинен бути побудований таким чином, щоб з нього можливо 
було б отримати не лише звітні дані, але й інформацію, в якій виникає потреба для 
прийняття управлінських рішень. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий вклад в дослідження 
питання організації обліку основних засобів зробили такі вітчизняні вчені, як  
М. І. Бондар, Т. М. Власюк, В. Малахов, О. А. Наумчук, Л.С. Стригуль,та ін. 

Метою статті є дослідження принципів обліку основних засобів на 
підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Однією з важливих проблем, що стоять 
перед системою управління суб’єктами господарювання є створення на 
підприємстві дієвої системи управління його майном. Ефективність такої системи 
напряму визначається якістю інформації, що використовується для управління. 
Тому, одним з найважливіших завдань, що має ставитися при побудові системи 
ефективного та раціонального використання майна підприємств є формування на 
підприємстві достовірної інформації про рівень забезпеченості та ефективність 
використання основних засобів. 

У сучасних умовах господарювання одним із способів, спрямованих на 
вдосконалення управління підприємством є раціональна організація 
бухгалтерського обліку, яка дозволяє удосконалювати документування 
господарських операцій і документообіг, обробку інформаційних даних, у 
бухгалтерському обліку, ефективно використовувати робочий час облікових 
працівників, здійснювати точний, своєчасний і дієвий облік при найменших 
витратах сил і коштів на його ведення, забезпечує узгоджену ритмічну працю на 
всіх етапах облікового процесу. 

Основні засоби є незамінною складовою ресурсного потенціалу 
господарюючого суб'єкта будь-якої галузі економіки. Від ефективного 
використання основних засобів залежить фінансовий та майновий стан кожного 
підприємства. Відповідно, це зумовлює потребу в підвищенні якості облікової 
інформації, оперативності її отримання та повноти наданих відомостей для різних 



71 

 

користувачів. Тому, раціонально сформована система організації обліку має на меті 
забезпечити режим економії на підприємстві. 

Згідно Закону України ―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні‖ (ст. 4) і п. 18 П(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ 
бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні ґрунтується на десяти 
основних принципах, що в основній частині дублюють принципи обліку за 
міжнародними стандартами. Ці принципи є важливою складовою методології 
бухгалтерського обліку та базою для розробки єдиних правил ведення 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Вони 
взаємопов'язані та забезпечують виконання бухгалтерським обліком в 
мікроекономічному середовищі його функцій – інформаційних, контрольних і 
загальноекономічних. В своїх дослідженнях Власюк Т.М. розкриває принципи, на 
яких базується облік основних засобів (рис. 1) [1].  

Рис. 1. Принципи обліку основних засобів 
Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх 

ефективним використанням мають велике значення в управлінні виробничою 
діяльністю кожного підприємства. Цьому має сприяти добре побудований їх облік. 

Висновки. Отже, організація обліку основних засобів повинна бути 
цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних способів і методів обліку, які 
охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації. 
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Постановка проблеми. Стан банківської системи будь-якої незалежної 
держави має вирішальне значення в умовах розвитку національної економіки. Саме 
банки є одним з основних джерел інвестування фінансових ресурсів в економіку 
країни. Тому забезпечення стабільності банківської системи – це першочергове та 
основне завдання, яке необхідно виконати Україні на шляху до євроінтеграції. Із 
посиленням глобалізаційних процесів і розвитком міжнародних відносин у 
банківській сфері виникає дедалі більше проблем, які потрібно негайно вирішити, 
щоб забезпечити її стабільність і належне функціонування української економіки.  

Конкурентоспроможність банківських установ у ринкових умовах 
господарювання значною мірою залежить від отриманих фінансових результатів. 
Спроможність дієво впливати на процеси їх формування, справедливий розподіл із 
метою мобілізації власних банківських ресурсів є своєрідним індикатором і 
критерієм успішності управління банком. Проблематика формування фінансових 
результатів, створення дієвих механізмів з метою забезпечення реальних 
конкурентних переваг банку на ринку банківських послуг залишається важливою й 
актуальною з погляду як теорії, так і практичної діяльності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку 
питань ефективної організації обліку доходів банків зробили вітчизняні вчених-
економісти Андрущенко В., Білорус О., Будкіна В. та інших.  

Метою статті є дослідження особливості обліку доходів в банківських 
установах  

Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах господарювання 

результативність та ефективність функціонування банківської установ відіграють 
значну роль у забезпеченні стабільного економічного зростання держави, оскільки 
установи мають на меті забезпечувати належну та безперебійну роботу 
розрахунково-платіжної системи в країні,  перерозподіл грошових коштів суб’єктів 
господарювання в кредити та інвестиції,  а також відповідно  регулювати попит та 
попиту та пропозицію грошей в економіці країни. В свою чергу, сприятливий 
макроекономічний стан відображається на фінансових результатів банківських 
установ..  

В своїх дослідженнях , Черкасова А.О. визначає, що важливою є потреба в 
реформуванні регуляторних заходів щодо банківського сектора, про що 
неодноразово наголошує керівництво НБУ. Втім дієвих інструментів на сьогодні не 
застосовано [2]. 

Сарахман О. стверджує, що конкурентоспроможність банківських установ у 
ринкових умовах господарювання значною мірою залежить від отриманих 
фінансових результатів. Спроможність дієво впливати на процеси їх формування, 
справедливий розподіл із метою мобілізації власних банківських ресурсів є 
своєрідним індикатором і критерієм успішності управління банком. Проблематика 
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формування фінансових результатів, створення дієвих механізмів з метою 
забезпечення реальних конкурентних переваг банку на ринку банківських послуг 
залишається важливою й актуальною з погляду як теорії, так і практичної 
діяльності [1]. 

Класифікацію доходів комерційного банку представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Склад доходів та витрат комерційного банку 

Висновки: в процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
для комерційних банків забезпечення прибутковості діяльності є головним та 
першочерговим завданням.  

Поняття дохідності комерційного банку відображає позитивний сукупний 
результат діяльності банку в усіх сферах його господарсько-фінансової та 
комерційної діяльності. Водночас, розмір прибутку банку залежить від його доходу, 
який залежить від обсягу кредитних вкладень та інвестицій банку, розміру 
відсоткової ставки за наданими кредитами та розміру і структури активів банку. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин облік праці та її оплати 
є одним із найважливіших та трудомістких у всій системі обліку на підприємстві. 
Ось чому, проблемні питання бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати 
потребують глибоких досліджень, оскільки їх розв’язання, позитивно вплине на 
формування достовірної інформації про розрахунки з оплати праці найманих 
працівників з метою прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні 
проблемі питання організації обліку операцій з розрахунків із оплати праці 
розглядали у своїх працях науковці: Мельянкова Л.В., Герасимчук Л.С., Кантаєва 
О.В., Савченко І.В. та ін. 

Мета дослідження. Метою написання статті є розкриття теоретичних 
аспектів обліку та контролю розрахунків з  оплати праці на підприємстві.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Згідно із Законом України 
«Про оплату праці» [2], заробітна плата – це винагорода, обчислена, зазвичай, у 
грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним 
орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Основними завданнями обліку праці та її оплати є на підприємстві є: 
своєчасне і точне оформлення документами обсягу виконаних робіт, одержаної 
продукції й нарахування заробітної плати відповідно до кількості та якості праці; 
контроль за дотриманням чисельності працівників та їх участі у виробничому 
процесі; суворе дотримання порядку витрачання фонду оплати праці за категоріями 
працівників по підприємству в цілому і по кожному виробничому підрозділу та 
правильного розподілу витрат за культурами, видами тварин, робіт і послуг; 
своєчасне й правильне нарахування і виплата заробітної плати (оплати праці) та 
матеріального стимулювання кожного працівника, контроль за утриманням із 
заробітної плати; своєчасне складання звітності по заробітній платі та подання її у 
відповідні органи; точний облік заробітку кожного працюючого і всіх розрахунків, 
пов’язаних з оплатою праці. 

Заробітна плата повинна виплачуватися в першочерговому порядку перед 
іншими платежами. Не допускається її затримка та виникнення заборгованості. 
Етапи розрахунків з оплати праці зображені на рис. 1 [1]. 

У рамках політики доходів персоналу і зарплати необхідно створювати 
умови для стимулювання праці й виключення небажаних явищ дискримінації або 
зрівнялівки. Наслідком стимулювання трудової активності є шлях до одержання 
додаткових доходів. Над проблемами пошуку джерел для отримання додаткових 
доходів працівниками підприємств здавна замислювались державні діячі, вчені та й 
самі працівники. Основна увага приділялася розгляду засобів та дій, що спонукають 
працівника до продуктивної праці, зокрема зовнішнього спонукання.  
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Рис. 1. Етапи розрахунків з оплати праці (узагальнено автором) 

 

Висновки. Отже, удосконалення існуючої на підприємстві системи оплати 
праці, спрямоване на підвищення її продуктивності та збільшення обсягів 
виробництва пропонуємо, щоб відбувалося з урахуванням наступних принципів: 
максимальна самостійність підприємства в питаннях організації і оплати праці; 
випереджаючі темпи росту продуктивності праці в порівнянні з темпами росту 
заробітної плати; матеріальна зацікавленість працівників у зростанні 
продуктивності праці; забезпечення раціонального співвідношення в оплаті 
складної та простої, розумової і фізичної праці; забезпечення соціального захисту 
працівників. 
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Постановка проблеми. З кожним роком роль та значення електротехнічної 
галузі в економіці різко зростає у зв’язку з тим, що більшість високих технологій та 
виробництво наукомісткої продукції неможливі без збільшення обсягів 
виробництва електротехнічної продукції. Для збільшення ВВП країни необхідний 
випереджаючий ріст виробництва електротехнічної продукції та орієнтувати 
підприємства на постійний пошук інноваційних технологій, підвищувати якісні 
характеристики продукції, досягати високого рівня безпеки та надійності.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значна увага приділялась 
дослідженням проблем стану господарювання  підприємств за видами економічної 
діяльності в їх роботі такими вченими, як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.В. 
Дубініна, М.В. Кужельний, І.П. Приходько, П.Т. Саблук, Н. М. Ткаченко та інші.  

Метою статті є обґрунтування особливостей господарської діяльності та 
економічного стану підприємств з виробництва електрообладнання. 

Викладення основного матеріалу. Серед галузей промисловості із 
найбільш позитивним впливом на інші підгалузі, особливо виділяються суб’єкти 
господарювання  з виробництва електричного устаткування, які протягом 2010-2018 
років зменшились на 75 одиниць (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кількість суб’єктів господарювання  з виробництва електричного 

устаткування у 2010-2018 роках 

Що стосується деталізації підприємств з виробництва електричного 
устаткування, то вони поділяються на підприємства з виробництва: 
електродвигунів, генераторів; батарей і акумуляторів; виробництво проводів, 
кабелів; виробництво електричного освітлювального устаткування; виробництво 
побутових приладів; виробництво іншого електричного устаткування (рис. 2). 

Підприємства з виробництва електричного устаткування протягом 2016-
2018 років збільшили сальдо фінансового результату на 4296,1 млн.грн. за рахунок 
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Рис. 2. Структура  підприємств з виробництва електричного устаткування 

у 2010-2018 роках 

 

збільшення підприємств з виробництва електричного устаткування, які одержали 
прибуток (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динаміка підприємств з виробництва електричного устаткування, 

які одержали прибуток у 2010-2018 роках 

 

Висновки. Таким чином, не зважаючи на негативні тенденції, досліджувана 
галузь залишається досить комплексною і багатогранною із більш-менш 
пропорційним розміщенням виробничих потужностей в межах України. 
Підприємства з виробництва електрообладнання повинні бути спрямовані на 
збільшення надходження фінансових ресурсів та зменшення поточних витрат та на 
зростання обсягів реалізації устаткування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

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

 

Постановка проблеми. Для здійснення господарської діяльності 
підприємствами всіх форм власності та галузей економіки використовуються 
виробничі запаси, які є найбільш важливою та значною частиною активів 
підприємства. Вони посідають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції 
у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. 

Даний об’єкт обліку є невід’ємною частиною господарської діяльності 
підприємства та основним складником готової продукції (наданих послуг). нині все 
більшої вагомості набуває проблема списання виробничих запасів під час їх 
вибуття. саме правильно обраний метод списання виробничих запасів є запорукою 
майбутніх економічних вигод у вигляді отримання чистого прибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
теоретико-методичних засад обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів 
підприємства зробили вітчизняні вчені: О. Артюх, Ф. Бутинець, Б. Валуєв, О. 
Галенко, Т. Гладких, С. Голов, М. Должанський, В. Завгородній, С. Зубілевич, Т. 
Камінська, Я. Крупка, П. Куцик, М. Корягін, А. Макаренко, Т. Меліхова, Є. Мних, 
Г. Нашкерська, Й. Петрович, В. Сопко, Н. Шура та інші. Проблемам методики 
обліку виробничих запасів приділяли увагу також зарубіжні вчені: М. Джиллінгем, 
М. Ліндерс, А. Стерлігова, Дж. Р. Сток, Д. Уотерс та інші. 

Метою статті є дослідження особливостей обліку виробничих запасів на 
підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. За сучасних умов господарювання 
вирoбничі зaпaси зaбeзпeчують пoстійність, ритмічність та бeзпeрeрвність 
діяльнoсті кожного підприємствa, гaрaнтуючи йoгo eкoнoмічну бeзпeку. 
Виробничим запасам належить одна з головних ролей у складі матеріальних 
ресурсів підприємств. Ефективне управління та чіткий контроль запасів дають 
змогу знизити витрати на їх зберігання, вивільнити із поточного господарського 
обороту частину фінансових ресурсів. 

Поняття «виробничі запаси» в економічній літературі трактується як 
предмети праці, на що спрямована праця людини і що становлять матеріальну 
основу створюваного продукту.  

В бухгалтерському обліку поняття «виробничі запаси» розглядається як 
придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають переробці на 
підприємстві. До виробничих запасів відносяться: сировина і матеріали, купівельні 
напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні 
матеріали, матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали 
сільськогосподарського призначення, інші матеріали.  

Виробничі запаси є важливою складовою частини національного багатства 
країни. Матеріали – предмети, які є матеріально-речовою основою виготовленої 
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продукції, вони, в свою чергу, беруть участь у виробничому процесі одноразово і 
переносять свою вартість на кінцеву продукцію повністю.  

В обліковій літературі можна зустріти багато різних понять, пов’язаних із 
запасами, проте слід ураховувати, що кожна з них має самостійне значення та 
власне тлумачення. Критична оцінка наявних визначень поняття «виробничі 
запаси» дає підстави виокремити такі основні підходи:  

– переважна більшість науковців під час висвітлення питань обліку запасів 
та їх сутності і значення використовує визначення, наведене в П(С)БО 9;  

– окремі науковці ототожнюють поняття «виробничі запаси» і «матеріальні 
ресурси»;  

– ототожнюються також такі поняття, як «запаси» й «виробничі запаси»;  
– в окремих джерелах застосовується термін «товарно-матеріальні цінності»;  
– низка авторів до виробничих запасів як частини предметів праці не 

відносить малоцінні швидкозношувані предмети та незавершене виробництво.  
Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», запаси – це активи, що:  
– утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов 

звичайної господарської діяльності;  
– перебувають у процесі виробництва для подальшого продажу продукту 

виробництва;  
– утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою.  
Для цілей бухгалтерського обліку тлумачення терміна «виробничі запаси» як 

облікової категорії має містити такі складники, як визначення термінів і напрямів 
використання, джерел відшкодування вартості виробничих запасів. Як відомо, 
метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання 
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про рух активів, 
відносини з покупцями, замовниками, постачальниками, працівниками, власниками, 
іншими дебіторами та кредиторами, про результати діяльності й у цілому 
фінансовий стан підприємства. Для її досягнення здійснюється державне 
регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.  

Висновки. В економічній літературі запаси визначають як матеріальні 
ресурси або предмети праці. На нашу думку, поняття «матеріальні ресурси» є більш 
широким, а терміни «запаси», «предмети праці» є лише їх частиною. Деякими 
вченими поняття виробничих запасів і матеріальних цінностей ототожнюється 

Розуміння економічної сутності виробничих запасів сприятиме формуванню 
їх правильної класифікації та вдосконаленню їх подальшого обліку на підприємстві. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
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ПІДПРИЄМСТВАХ  
 

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

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що оперативне 
управління виробничою діяльністю вимагає формування належної інформації, 
проведення її своєчасного аналізу та відповідно прийняття на цій основі своєчасних 
та правильних рішень. Водночас, наявність повної, достовірної, неупередженої 
інформації ще не означає отримання позитивного результату від господарської 
діяльності підприємства. Тому при прийнятті того чи іншого управлінського 
рішення перш за все необхідно застосовувати найдосконаліші форми та методи 
контролю виробничих запасів сільськогосподарського підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок в розробку 
проблеми внутрішньгосподарського контролю виробничих запасів внесли провідні 
вчені: Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, О. А. Галич, Л. В. Дікань,  
Л. В. Нападовської, М. Г. Чумаченко, В. О. Шевчук та ін.. 

Метою статті є дослідження системи внутрішньогосподарського контролю 
виробничих запасів на підприємствах сільського господарства. 

Викладення основного матеріалу. Основна мета внутрішнього контролю 
виробничих запасів полягає у виявленні відхилень фактичного стану об’єкта від 
нормативних та планових характеристик, відповідно до яких він повинен 
функціонувати і відображення стану запасів, а також дослідження порядку 
відповідного документального забезпечення та формування фінансової звітності на 
підставі якої можуть бути прийняті оптимальні управлінські рішення.  

Суб’єктами внутрішньогосподарського контролю щодо виробничих запасів 
виступають особа або група осіб, які наділені відповідними правами та обов’язками 
зі здійснення контрольних функцій над об’єктами контролю.  

Пропонуємо суб’єктів внутрішнього контролю сільськогосподарського 
підприємства щодо забезпечення формування виробничих запасів структурувати 
наступним чином (рис. 1). 

В своїх дослідженнях Підлужна Н.М. визначає такі основні завдання 
контролю виробничих запасів: 
- контроль обґрунтованості відпуску матеріалів відповідно до 
встановлених лімітів; 
- перевірка ефективності використання активів структурними 
підрозділами підприємства; 
- встановлення осіб, які розпоряджаються відпуском матеріалів, і осіб, 
відповідальних за витрачення цінностей у процесі видобутку корисних копалин [2]. 

Висновки. Отже, для запровадження внутрішньогосподарського контролю 
виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах необхідно, перш за 
все, враховувати особливості технологічного процесу виробництва продукції; 
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застосовувати внутрішню документацію, яка б враховувала інформаційні потреби 
користувачів щодо наявності та руху виробничих запасів. 
 

 
Рис. 1. Завдання суб’єктів внутрішньгосподарського контролю за 

формуванням виробничих запасів в сільськогосподарському підприємстві  
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виробничих запасів 

Виявлення та усунення порушень, удосконалення системи управління в цілому 

Наступний контроль щодо локалізації виявлених порушень і недоліків 

Зворотний зв’язок між суб’єктами організації та здійснення контролю 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 

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

 

Постановка проблеми. Формою управління багатоквартирними будинками в 
Україні виступає об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), яка 
набуває поширення, особливо на ринку первинної нерухомості. Особливості 
організації та діяльності ОСББ закріплені Законом України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку», проте існує достатньо неврегульованих 
питань, що стосуються організації обліку в ОСББ, оподаткування певних операцій 
ОСББ тощо, що свідчить про актуальність даного дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи методології обліку в ОСББ 
були закладені в роботах таких вчених як С.В. Брік, Н.О. Гура, Н. Єрмакова, Ю. 
Кірсанова, О. Кононенко, І.А. Краївська, C.О. Левицька, В. Матвєєва, Н. Нетеса, Н. 
Лисенко і Г. Соколюк та інших.  

Метою статті є дослідження особливостей обліку доходів об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків  в сучасних умовах. 

Викладення основного матеріалу. Об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, провадячи діяльність щодо утримання, обслуговування 
та ремонту будинку, може отримувати такі доходи: 

 внески та платежі співвласників; 
 кошти, отримані об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних 

приміщень й іншого спільного майна багатоквартирного будинку; 
 кошти, отримані як відшкодування за надані окремим категоріям громадян 

пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії; 
 кошти та майно, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності 

ОСББ; 
 добровільні майнові, у тому числі грошові, внески фізичних та юридичних 

осіб; 
 кошти, залучені на умовах кредиту чи позики; 
 кошти державного та/або місцевого бюджетів, отримані на підставі 

спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення 
поточного та капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного 
будинку; 

 пасивні доходи; 
 кошти, отримані з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних 

цілей ОСББ. 
Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому 

числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, установлюються загальними 
зборами об’єднання відповідно до законодавства та статуту об’єднання. 
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Для ОСББ як для неприбуткової організації, основна діяльність полягає в 
проведенні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на 
володіння та користування спільним майном об’єднання, належне утримання 
будинку та прибудинкової території, сприяння в отриманні житлово-комунальних 
та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними 
своїх зобов’язань, пов’язаних із діяльністю об’єднання. 

Надходження в процесі діяльності об’єднання не є доходами від реалізації 
готової продукції, товарів, робіт або послуг. Основну діяльність ОСББ 
забезпечують передусім цільове фінансування та цільові 
надходження. Методологічні основи формування доходів ОСББ визначено П(С)БО 
15 «Дохід».  

Цільове фінансування та цільові надходження обліковуються 
на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Аналітичний облік 
ведуть за їх призначенням і джерелами надходжень. 

Надходження коштів у вигляді внесків на утримання, обслуговування, ремонт 
будинку й інші надходження від мешканців відображаються за кредитом 
субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень». До 
субрахунку 484 доцільно відкривати субрахунки четвертого порядку. Наприклад: 

 4841 «Внески і платежі співвласників»; 
 4842 «Кошти ремонтного фонду»; 
 4843 «Внески до резервного фонду»; 
 4844 «Внески до спецфонду»; 
 4845 «Орендна плата»; 
 4846 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень». 
В рамках зазначених субрахунків можна побудувати модель аналітичного 

обліку, яка буде забезпечувати систему управління необхідною інформацією. 
Висновки. Таким чином, за результатами дослідження можемо наступні 

висновки, виділивши ключові особливості організації бухгалтерського обліку 
доходів в ОСББ: відсутність реалізації робіт, послуг, робить доцільним 
використання для обліку доходів від основної діяльності не рахунку 70, а рахунку 
71; облік розрахунків з членами об'єднання як цільового фінансування (рахунок 48), 
а не як розрахунків з дебіторами; використання кількох субрахунків рахунку 48 за 
видами цільового фінансування; визнання доходів (крім орендної плати) за датою 
отримання коштів, а не за датою нарахування заборгованості;  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СІЛЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ   
 

(Представлено доц. Савченко Р. О.) 
 

Постановка проблеми. Формування витрат у сільськогосподарських 
підприємствах має велике значення в ринковій економіці. З прийняттям нових 
законів та нормативно-правових актів протягом останніх років процедура обліку 
істотно змінилася, вона наближається до міжнародних стандартів. 

У сільськогосподарському секторі економіки діяльність нових суб’єктів 
господарювання потребує змін у процесі обліку сільськогосподарського 
виробництва, зокрема, побудови кращої системи обліку витрат. 

Облік виробництва повинен забезпечити отримання достовірних даних про 
його рівень, які необхідні для управління та контролю за дотриманням норм 
виробничого споживання засобів і предметів праці з метою об'єктивної оцінки 
діяльності підприємства. 

Сьогодні кожне підприємство на перше місце ставить саме результат своєї 
діяльності – прибуток чи збиток. Тільки за даними обліку можна достовірно 
оцінити результат діяльності підприємства. Прийняття рішень залежить від повноти 
та достовірності інформації, отриманої керівництвом. Тому керівництво 
підприємства висуває суворі вимоги до якості організації та обліку витрат, які 
впливають на їх зміни. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. В центрі уваги багатьох відомих 
вчених знаходяться проблеми обліку витрат. Значна увага приділяється їм у працях 
вітчизняних економістів: Ф. Ф. Бутинця, М. Г. Чумаченка, С. Ф. Голова‚ 
М. С.Пушкаря‚ В. І. Єфіменка‚ Б. М. Литвина, Ю. Я. Литвина‚ М. Р. Лучка‚ 
В. В.Сопка‚ З. В. Гуцайлюка та ін. Крім того, великий внесок у розробку питань 
обліку витрат внесли зарубіжні вчені: О. П. Аксененко‚ Т. Скоун‚ Р. Вандер Віл‚ 
Д. Фостер‚ Ф. Гюнтер‚ К. Друрі‚ П. С. Безруких‚ В. Ф. Палій‚ В. І. Ткач‚ 
Ч. Т. Хорнгрен‚ А. Яругова та ін. Під час дослідження результати теоретичних і 
практичних розробок, отримані протягом багатьох років з проблем удосконалення 
обліку виробничих витрат, мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії 
та практики. 

Метою статті є дослідження особливостей обліку витрат у забезпеченні 
ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. З огляду на події останніх років, а саме 
втрату країною частки промислових регіонів, питання забезпечення подальшого 
розвитку країни та росту її ВВП все більше покладається на сільське господарство. 
Сільське господарство в такому випадку виступає гарантом забезпечення 
продовольчої безпеки населення країна, а також є важливою складовою економічної 
безпеки держави. Вклад сільськогосподарського виробництва у ВВП країни з 
кожним роком зростає.  
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Сільське господарство в нашій країні займає важливе місце у забезпеченні 
збалансованого розвитку та соціального відтворення сільського населення, 
сільської та селищної місцевості. Сільськогосподарські підприємства виступають 
чи не єдиним джерелом забезпечення робочих місць на селі. Саме тому, розвиток 
кожної складової їх економічної безпеки має незаперечне соціально-економічне 
значення. 

Витрати – це економічна категорія. Однак їх походження і розвиток 
розглядаються в історичному аспекті. Витрати виникли з появою товарного 
виробництва і товарообігу. Тому розкриття характеру витрат в різний час пов'язано 
з типом економіки, структурою економіки, володінням засобами виробництва, 
функціями торгівлі як галузі, а також з виникненням і розвитком економічної думки 
[1]. 

Різний характер витрат, правильне розуміння їх призначення, економічна 
роль у виробництві визначають необхідність науково-обґрунтованої класифікації 
витрат на виробництво. 

Згідно із законодавством України, витрати означають зменшення 
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які 
призводять до зменшення власного капіталу [2]. 

Оцінка і контроль виробничої діяльності підприємства тісно пов'язані з 
аналізом витрат на виробництво продукції, робіт, послуг як в цілому, так і за 
видами. 

У сучасних умовах бізнесу кожне підприємство повинно самостійно 
класифікувати витрати за тими критеріями, які найбільш зручні у використанні та 
відповідають різним потребам управління. І як зауважує Л. В. Нападовська, має 
бути так багато ознак класифікації, що можна було б отримати найповнішу 
інформацію з їх допомогою для задоволення потреб різних груп споживачів [2]. 

Висновки. Таким чином, облік витрат підприємства постійно розвивається 
та вдосконалюється у зв’язку з удосконаленням обчислювальної техніки та 
комунікаційного середовища, методології та організації бухгалтерського обліку як 
основного джерела інформації про витрати підприємства. 
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Постановка проблеми. В умовах глибокої економічної кризи проблема 
забезпечення ефективного функціонування підприємств набуває особливого 
значення і для України. Так, узагальнюючи досвід розвинених країн світу, ми 
прийшли до висновку, що запорукою економічного зростання як окремого 
підприємства, так і економіки країни в цілому, є розвиток та стимулювання 
інноваційної діяльності. Саме з розвитком інноваційної діяльності пов’язують 
подолання кризового стану вітчизняної економіки, зростання обсягів виробництва, 
вихід на нові ринки, адаптацію підприємства до ринкового середовища [1, с. 14]. 
Ще у 1977 році спеціальна комісія сенату США зауважувала, що найближчим часом 
і у віддаленому майбутньому наука і технологія заслуговуватимуть на більшу увагу, 
ніж будь-який інший елемент національної політики. І вже на сьогодні, як відомо, 
здатність генерувати й впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу 
стає однією з найголовніших умов забезпечення конкурентоспроможності як 
національної економіки в глобальному конкурентному середовищі, так і окремих 
товаровиробників на конкретних ринках [2, с. 68].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем інновацій 
та інноваційної діяльності присвячена низка праць зарубіжних та вітчизняних 
вчених, зокрема О. І. Амоши, Ю. М. Бажала, М. П Денисенка, Н. В. Краснокутської, 
Н. Б. Кирич, Я. В. Риженка, О. М. Собко, С. Ф Покропивного, В. Г. Федоренка, Л. І. 
Федулової, П. С. Харіва, М. Хучека, Й. А. Шумпетера та ін.  

Метою статті є розгляд та аналіз теоретико-методичних основ інноваційної 
діяльності підприємства.          

Викладення основного матеріалу. Інноваційна діяльність підприємства – 
це діяльність яка спрямована на використання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоспроможних товарів і послуг. Інноваційна діяльність здійснюється в 
різних видах, а саме в створенні нових видів продукції з якісно новими 
властивостями, у вдосконаленні технології та організації виробництва. 

Основними причинами виникнення та впровадження інновацій у 
виробництво є: 

- конкурентна боротьба на ринку, бажання отримати конкурентні переваги та 
максимізувати прибуток; 

- попит споживача; 
- підвищення технічного потенціалу; 
- пошук вирішення проблем, що виникають під час діяльності фірми; 
- наслідування іншим організаціям, що впроваджують нову технологію; 
Залежно від сфери застосування наукових здобутків розрізняють такі види 

інновацій: 
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- продуктові – це створення нових товарів або послуг, які орієнтуються на 
попит, що формується. Вони проявляються у вигляді нових продуктів, засобів 
виробництва (машин, устаткування, сортів сільськогосподарських рослин, порід 
тварин і ліній птиці); 

- технологічні – це вдосконалення технології виробництва існуючих товарів 
(послуг); 

- організаційні – вдосконалення організаційних структур управління 
підприємствами. Вони включають нові методи й форми 

- організації діяльності підприємств та інших ланок суспільного 
виробництва; 

- економічні – вдосконалення методів господарського управління через 
функції прогнозування, планування, фінансування, ціноутворення, мотивації та 
оплати праці, оцінки результатів діяльності; 

- соціальні – різні форми активізації людського чинника, зокрема підвищення 
рівня професійної підготовки персоналу підприємства, поліпшення умов праці та 
охорона здоров'я людей. 

Інноваційна діяльність підприємства є основою динамічного розвитку й 
підвищення ефективності виробництва. Завдяки інноваційній діяльності 
підприємства значно збільшують виробництво продукції, поліпшують ΰ якість, 
істотно підвищують продуктивність праці, забезпечують підвищення 
конкурентоспроможності та рентабельності виробництва. 

Висновки. На сьогоднішній день, впровадження інновацій розглядається як 
один із способів підвищення конкурентоздатності товарів, що виробляються, 
підтримки високих темпів розвитку і рівня прибутковості. Внаслідок використання 
інновацій суттєво змінюються кількісні та якісні характеристики сфер виробництва 
та споживання, прискорюється економічний розвиток, забезпечується 
інтенсифікація суспільного виробництва. У зв’язку із зростаючою роллю інновацій 
було запропоновано нове визначення даної категорії. Таким чином, інновація – це 
процес, який об’єднує створення та практичне освоєння новації, що задовольняє 
певну потребу, приносить дохід та зумовлює техніко-економічні й інші зміни в 
соціальному середовищі.  
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