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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ  

 

(Представлено к.е.н., доц. Золотницька Ю. В.) 
 

Розглянуто сучасні особливості та сутність організації обліку 
сільськогосподарської продукції. Висвітлено поняття сільськогосподарської 
продукції, готової сільськогосподарської продукції, призначеної для продажу, 
біологічних активів. Проаналізовано показники виробництва продукції 
рослинництва.  

Ключові слова: облік, виробництво, сільське господарство, 
сільськогосподарська продукція. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання зумовлюють 
необхідність економного використання ресурсів підприємства. Керівникам для 
того, щоб покращувати фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, 
необхідна оперативна інформація про динаміку виробництва сільськогосподарської 
продукції та доходів від її реалізації. 

Продукція сільськогосподарського виробництва – це результат 
господарської діяльності або процесу в сільському господарстві. Кінцева ціль цього 
виробництва є продукти харчування для населення, корма для тварин і птиці та 
сировина для промисловості. 

На сьогоднішній день сільськогосподарські підприємства України повинні 
здійснювати свою діяльність не тільки для отримання короткострокового прибутку, 
а й спрямовувати виробництво на стратегічні завдання підвищення ефективності 
виробництва. Це, в свою чергу пов‘язано з управлінням ресурсами виробництва, 
ефективності використання виробничих потужностей підприємства, та максимізація 
прибутку в довгостроковому періоді. Тому, актуальним для керівників підприємств, 
є питання пов‘язані з виробництвом сільськогосподарської продукції, підвищенням 
її конкурентоспроможності, зниження рівня витрат виробництва, або їх 
ефективного використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку 
сільськогосподарської продукції та калькулювання її собівартості висвітлені в 
наукових працях закордонних та вітчизняних вчених, таких як І. Басманова,  
П. Безруких, М. Білухи, Ф. Бутинця, С. Голова, Ю. Кузьмінського, Є. Мниха,  
Я. Соколова, В. Сопка, М. Врублевського, П. Борщевського, О. Герасименко,  
О. Заєць, В. Пальчук, В. Сопко, І. Яремчук, І. Бєлого, В. Бунімовича,  
Д. Денискіна, К. Друрі, В. Івашкевича, І. Ламикіна, П. Новіченка, М. Свиргуна, та 
інших. У працях названих вчених розглянуто і вирішено загальнотеоретичні й 
методичні питання управлінської орієнтації бухгалтерського обліку та контролю 
відповідно до специфіки різних галузей виробництва.  

Метою статті є дослідження організації обліку продукції 
сільськогосподарського виробництва. 
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Виклад основного матеріалу. Сільськогосподарська продукція — це 
зібраний урожай біологічних активів суб‘єкта господарювання [3]. 

Продукція сільськогосподарського виробництва – сирий продукт тваринного 
або рослинного походження, що не пройшов стадії первинної промислової обробки 
(переробки), вирощений для реалізації на сторону або використання на потреби 
власного виробництва (рис. 1) [1]. 

 
 

Рис 1. Зв’язок між виробництвом, залишками і реалізацією продукції 
 

Готовою сільськогосподарською продукцією, призначеною для продажу, 
вважають закінчені обробкою вироби, які пройшли випробування, приймання і 
відповідають технічним вимогам і стандартам. 

У бухгалтерському обліку продукція сільськогосподарського виробництва 
має оцінюватися за фактичною собівартістю, яка може бути визначена тільки після 
зібрання всіх витрат та калькулювання. Разом з тим виникає потреба в щоденному 
обліку наявності й руху сільськогосподарської продукції та визначенні її вартісних 
характеристик. Тому в поточному обліку продукція рослинництва оцінюється за 
прийнятими на підприємстві «твердими» обліковими цінами. Ними можуть бути 
середньорічна, планова собівартість, оптово-розрахункова, договірна ціна або 
фактична собівартість. 

Відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» сільськогосподарська 
продукція – актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу, 
призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання 
[4]. 

Характерною особливістю сільського господарства є те, що 
внутрішньогосподарські підрозділи підприємств виконують роботи і надають 
взаємні послуги між собою і одночасно значна частина готової продукції знову 
використовується у процесі виробництва: насіння на посів, корми для годівлі 
тварин, переробка сільськогосподарської продукції (рис. 2). 

Виробництво продукції (рахунок № 23) 

Оприбуткування продукції на склад з виробництва (рахунок № 27) 

На початок періоду На кінець періоду Відвантаження продукції на склад 

Залишки 
відвантаженої 
продукції на 

початок періоду 

Залишки 
відвантаженої 

продукції на кінець 
періоду 

Реалізація продукції 
сільськогосподарського 

виробництва  
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Біологічний актив та/або сільськогосподарська продукція визнаються 
активом, якщо існує імовірність отримання підприємством у майбутньому 
економічних вигод, пов'язаних з їх використанням, та їх вартість може бути 
достовірно визначена.  

 
Рис. 2. Використання готової продукції для виробництва 

 

За даними Державної служби статистики аналіз показників виробництва 
основних сільськогосподарських культур у 2016 р. в Україні  представлено в табл. 1 
[2]. 

Таблиця 1 

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2016 р. 

Період 

Зернові та зернобобові 
культури  (у початково 
оприбуткованій вазі) 

Цукрові буряки 
(фабричні) 

Картопля 

ти
с.

т 

у 
%

 д
о 

ві
дп

ов
ід

но
ї 

да
ти

 2
01

5р
. 

ти
с.

т 

у 
%

 д
о 

ві
дп

ов
ід

но
ї 

да
ти

 2
01

5р
. 

ти
с.

т 

у 
%

 д
о 

ві
дп

ов
ід

но
ї 

да
ти

 2
01

5р
. 

Станом на 01 
липня 

1405,7 163,6 - - 281,9 113,8 

Станом на 01 
серпня 

31525,7 107,4 - - 2528,7 130,9 

Станом на 01 
вересня 

38432,2 102,3 137,5 825 15536,3 111,5 

Станом на 01 
жовтня 

44443,4 103,5 3236,5 164,9 21401,9 105,0 

Станом на 01 
листопада 

56106,7 100,1 8968,3 127,7 21716,9 104,3 

За 2016 рік 66088,0 109,9 14011,3 135,6 21750,3 104,4 

Аналізуючи дані таблиці можна стверджувати, що вони змінилися певним 
чином. Основними сільськогосподарськими культурами, які підлягали аналізу були 
зернові та зернобобові, цукрові буряки та картопля. Зокрема протягом 2016 р. 
величина виробленої продукції зернових та зернобобових становила 66088,0 тис. т., 
цукрових буряків – 14011,3 тис. та картоплі – 21750,3 тис. т. відповідно. Таким 

Витрати 
виробництва 

Витрати виробництва 

Готова 
продукція  

Реалізація 
готової 

продукції  

Визначення 
фінансового 
результату   
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чином найбільшу величину займає виробництво зернових та зернобобових культур. 
Що стосується аналогічного періоду 2015 р. то у відсотковому співвідношенні 
підсумкові дані свідчать про те, що найбільший відсоток зростання виробництва 
продукції 35,6% та 21,9% становлять цукрові буряки. В свою чергу на 9,9% зросла 
величина виробленої продукції зернових та зернобобових і картоплі на 4,4% 

відповідно. 
Висновки. Проблема відображення операцій з продукцією 

сільськогосподарського виробництва в обліку є надзвичайно актуальною, оскільки 
для кожного виробничого підприємства вона відіграє важливу роль у складі його 
оборотних активів та займає домінуючу позицію у здійсненні його діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ  
 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
У статті узагальнено теоретико-методологічні підходи до визначення 

доходів бюджетних установ. Обґрунтовано класифікацію доходів у бюджетних 
установах. Визначено первинні документи щодо обліку доходів у бюджетних 
установах. 

Ключові слова: бюджетні установи, доходи, облік, кошторис, фінансові 
документи. 

 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік в бюджетних установах є 
системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, 
будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує 
управлінську, контрольну й інформаційну функції, має певні особливості [6].  

Найбільш специфічними об‘єктами в обліку установ є доходи. Так, 
необхідно відмітити, що в загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних 
установ саме облік доходів є найскладнішим і найвідповідальнішим. Тому питання 
обліку доходів бюджетних установ набуває особливої актуальності.  

Метою дослідження є дослідження організації обліку доходів  в бюджетних 
установах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку доходів в 
бюджетних установах знайшли відображення в наукових працях українських 
вчених: П.Й. Атамаса, Р.Т. Джоги, С.О. Левицької, С.В. Свірко, В.І. Лемішевського 
та ін.  

Виклад основного матеріалу. Діяльність бюджетних установ є надзвичайно 
різноманітною: соціальна сфера, управління державою та місцеве самоврядування, 
незалежне судочинство тощо. Водночас, основною спільною рисою і особливістю 
діяльності бюджетних установ є те, що метою їх діяльності не є створення 
прибутку, метою їх діяльності є досягнення передбачених планами та кошторисами 
показників, виконання поставлених в статуті або ж передбачених програмою 
фінансування завдань і функцій. Діяльність здійснюють за рахунок фінансування з 
державного чи місцевого бюджетів. 

Сутність поняття доходи в бюджетних установах має дещо інше значення 
порівняно з цим же поняттям для суб‘єктів господарювання. Це обумовленими 
низкою особливостей відповідно до умов їх функціонування. Так, Лемішовський 
В.І. стверджує, що діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів 
державного та/або місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно [2]. 
Водночас, Левицька С.О. відмічає доходи, як отримані з державного та місцевого 
бюджетів та генеровані бюджетними організаціями асигнування [1].  

В своїх дослідження Свірко С.В. відзначає, що доходи бюджетних установ 
це надходження грошових коштів, отримуваних установами за рахунок державних 
коштів, для виконання кошторису доходів і видатків [4]. Отже, аналізуючи наведені 
визначення, можна відзначити, принципових різниць у них немає, всі перелічені 
автори ототожнюють їх з надходженнями фінансування з бюджетів.  
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Згідно із НП(С)БОДС 124 «Доходи», які розроблені на основі МСБОДС, 
доходи суб‘єктів державного сектору класифікуються в бухгалтерському обліку за 
такими групами:  доходи від обмінних операцій (бюджетне асигнування, доходи від 
надання послуг, надходження бюджетних установ від додаткової діяльності, доходи 
від продажу, доходи від відсотків, роялті та дивідендів та інші доходи від обмінних 
операцій);  доходи від необмінних операцій (податкові надходження, 
адміністративні збори та платежі, трансферти, що отримують бюджетні установи 
від підприємств та організацій) [3].  

Більш детальну класифікацію доходів і видатків бюджетних установ згідно із 
НП(С)БОДС наведено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Класифікація доходів і видатків бюджетних установ згідно з 

НП(С)БОДС 

 

Основним фінансовим документом бюджетної установи є кошторис доходів 
і видатків, який визначає обсяг і спрямування коштів для виконання функцій та 
досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних 
призначень. Оскільки кошторис – це план доходів і видатків бюджетної установи, 
то сама форма документа складається з двох частин: дохідної і видаткової. Залежно 
від джерел утворення доходи бюджетної установи поділяються на два види рис. 2 
[5]. 

Доходи бюджету формуються головним чином за рахунок оподаткування 
фізичних та юридичних осіб, платежів за використання природних ресурсів, 
державного мита, доходів від приватизації державного майна, ліцензійних зборів за 
право виробництва і продажу спиртних напоїв, надходжень від проведення лотерей, 
реалізації державних облігацій, іноземних та внутрішніх позик тощо.  

Доходи бюджетних установ 

Доходи від 
обмінних 
операцій 

− Бюджетне асигнування;  
− Дохід від надання послуг;  
− Надходження бюджетних установ від додаткової діяльності;  
− Надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна;  
− Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні 
заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних 
бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг;  
− Доходи від продажу;  
− Доходи від відсотків, роялті та дивідендів; 
− Інші доходи від обмінних операцій 

Доходи від 
необмінних 

операцій 

− Податкові надходження;  
− Неподаткові надходження;  
− Трансферти та кошти, що отримують  
бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб  
та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; 
− Надходження до державних цільових фондів;  
− Зобов‘язання, що не підлягають погашенню.  
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Рис. 2 Структура доходів бюджетних установ 

 

Висновки. Таким чином, доходи бюджетних установ мають специфічний 
характер: поділяються на доходи загального і спеціального фондів, порядок 
формування яких регулюється окремими нормативними актами щодо кожного. 
Ринкові умови господарювання вимагають використання нових принципів, форм і 
методів управління у бюджетній сфері, що у свою чергу підвищує вимоги до 
об'єктивності економічної інформації, головним джерелом якої є бухгалтерський 
облік. Основною проблемою реформування обліку в бюджетних установах є 
відсутність єдиних підходів до розробки дієвих механізмів удосконалення системи 
обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів. 

Отже, варто відзначити необхідність удосконалення процесу управління 
доходами бюджетної установи, який має відбуватися в певній послідовності і 
забезпечувати реалізацію головної мети та основних задач ефективного управління 
ними, а також удосконалення держаного регулювання питань формування та 
розподілу доходів. 

Доходи бюджетних установ 

Доходи загального фонду 
бюджету (державні кошти, що 
надійшли на рахунок бюджетної 
установи із загального фонду 
державного або місцевого 
бюджету для її утримання. Їх ще 
називають асигнуваннями 

Доходи спеціального фонду бюджету 

Власні надходження 
бюджетних установ 

Доходи за іншими 
надходженнями 

спеціального фонду 

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установам 

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з 
функціональними повноваженнями 

Кошти, що отримуються бюджетними 
установами від господарської чи 
виробничої діяльності 

Плата за оренду майна бюджетних 
установ  

Кошти, що отримуються бюджетними 
установами від реалізації майна  

Плата за послуги, що їх надають бюджетні установи згідно з функціональними 
повноваженнями  

Кошти,що отримуються на 
виконання окремих доручень 
від підприємств, організацій 
чи фізичних осіб 

Кошти, отримані на 
виконання окремих доручень 

Кошти, отримані від інших 
бюджетних установ  

Гранти та дарунки 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗАГОТІВЛЮ 
ЛІСОПРОДУКЦІЇ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Гайдучок Т. С.) 
Обґрунтовано роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні 

діяльністю підприємства, зокрема, як головного елемента в процесі формування 
витрат виробництва. Розглянуто та охарактеризовано особливості діяльності 
лісогосподарських підприємств. Визначено порядок формування системи обліково-

аналітичного забезпечення обліку витрат на заготівлю лісопродукції в 
лісогосподарському підприємстві.  

Ключові слова: облік, контроль, витрати, лісове господарство, 
лісопродукція, лісозаготівля. 

 

Постановка проблеми. Лісове господарство є важливою складовою 
економіки України. На сьогодні найважливішою задачею лісової галузі України є 
розведення й відтворення лісу, його охорона, раціональне використання як 
економічного ресурсу, з урахуванням його екологічної стабілізуючої ролі в біосфері 
та вразливості від небажаних природних та антропогенних факторів [2].  

В умовах розвитку ринкової економіки та зростаючої конкуренції в даній 
галузі важливого значення набуває проблема пошуку нових методів управління для 
забезпечення конкурентоспроможності суб‘єкта господарювання. Водночас, це 
вимагає розробки нових напрямів управління витратами підприємств лісової галузі 
з урахуванням специфіки їхньої діяльності. Тому для прийняття своєчасних 
оперативних і тактичних рішень щодо управління підприємством лісового 
господарства необхідна повна, своєчасна і достовірна інформація щодо формування 
системи витрат на виробництво лісопродукції, яка забезпечується ефективною 
організацією системи бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку на 
підприємствах лісового господарства та безпосередньо залежить від його якості. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам вдосконалення 
методологічних засад формування витрат присвячені праці таких вітчизняних 
вчених, як: Б. І. Валуєва, В. В. Сопка, Ю. С. Цал-Цалка, М. Г. Чумаченка,та ін. 

Метою статті є дослідження системи інформаційного забезпечення обліку 
витрат на заготівлю лісопродукції  на підприємствах лісової галузі. 

Викладення основного матеріалу. Лісогосподарський комплекс України – 

це виробничо-економічна система, включає два види діяльності: лісове 
господарство і лісозаготівля [3]. Лісове господарство здійснює розширене 
лісовідтворення, підвищення продуктивності лісів, посилення їх економічних 
функцій, лісовпорядкування, захист та охорону лісів.  

Лісогосподарські підприємства виконують такі види робіт: лісогосподарські 
роботи; лісозахисні роботи; охорона лісу від пожеж; лісокультурні роботи; 
придбання та заготівля лісового насіння; реалізація лісопродукції від рубок 
догляду; стягнення лісового доходу; тощо. Процес формування системи облікової 
інформації для потреб управління на підприємствах лісового господарства, на нашу 
думку, можна представити на рис. 1.  
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Рис. 1. Формування системи облікової інформації для потреб управління 

витратами на заготівлю лісопродукції на підприємствах лісового господарства 

Джерело: власне дослідження 

 

Лісогосподарські підприємства виконують такі види робіт: лісогосподарські 
роботи; лісозахисні роботи; охорона лісу від пожеж; лісокультурні роботи; 
придбання та заготівля лісового насіння; реалізація лісопродукції від рубок 
догляду; стягнення лісового доходу; тощо. Лісозаготівля – друга галузь 
лісогосподарського комплексу, яка проводить лісосічні роботи, вивозить і сплавляє 

Збір даних для формування системи облікової інформації з метою управління 
витратами на заготівлю лісопродукції 

Первинна інформація щодо витрат на заготівлю лісопродукції 

Систематизація облікової інформації  

Систематизація  інформація про 
витрати на заготівлю лісопродукції 

Аналіз відхилень фактичних 
показників витрат на заготівлю 

лісопродукції від планових показників 

Формування системи звітності з метою управління витратами на заготівлю 
лісопродукції 

Річна фінансова, статистична, 
податкова звітність для потреб 

зовнішніх користувачів 

Управлінська звітність для потреб 
внутрішніх користувачів  

Аналіз системи інформації щодо витрат на заготівлю лісопродукції з метою 
управління діяльністю підприємства 

Розрахунок показників ліквідності, платоспроможності та фінансового стану 
лісогосподарського підприємства 

Прийняття рішень  з метою управління витратами на заготівлю лісопродукції 

Розробка 
управлінських 

рішень  

Оцінка 
альтернатив-

них рішень  

Оцінка 
господарської 

діяльності 
підприємства   

Контроль за 
виконанням 
прийнятих 

рішень   
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деревину, здійснює її первинну обробку, займається заготівлею грибів, дикорослих 
плодів і ягід, лікарських рослин, березового соку, меду [1].  

На сьогодні система обліково-аналітичного забезпечення  виступає основним 
інформаційним джерелом для прийняття управлінських рішень щодо формування 
витрат на заготівлю лісопродукції, яка формується в результаті роботи 
бухгалтерської та економічної служби підприємства. Така система має 
забезпечувати користувачів, тобто суб‘єктів безпеки, всією необхідною 
інформацією, що міститься в облікових реєстрах та внутрігосподарській звітності, і 
тим самим створювати умови для об‘єктивної оцінки ситуації, встановлення 
фактичного рівня безпеки, ступеня впливу певної загрози тощо та прийняття 
обґрунтованих адекватних рішень [5]. 

У підприємствах лісового господарства виділяють такі класифікацій ознаки 
щодо обліку витрат, в яких безпосередньо відображені особливості діяльності 
підприємств лісового господарства, а саме: 1) за структурою основної діяльності: 
витрати лісового господарства; витрати лісозаготівель; 2) за місцем 
відповідальності (місцем виникнення витрат): витрати лісництв; витрати цехів; 
витрати інших структурних підрозділів; 3) за сферою виникнення витрат: витрати 
основного виробництва; витрати допоміжного виробництва; витрати 
непромислового господарства [4].  

Основними завданнями обліково-аналітичної системи управління витратами 
на заготівлю лісопродукції на підприємствах лісового господарства мають бути:  

– аналіз діяльності підприємств лісового господарства;  
– облік господарських операцій щодо витрат на заготівлю лісопродукції на 

основі даних бухгалтерського обліку в поєднанні з аналізом фінансових показників; 
– контроль за використанням ресурсів та за правильним відображенням усіх 

господарських операцій щодо обліку витрат на заготівлю лісопродукції; 
– планування та розробка стратегії господарської діяльності підприємства; 
– формування бюджетів як джерел акумулювання планової, облікової та 

аналітичної інформації з метою прийняття раціональних управлінських рішень. 
Таким чином, основними проблемами в напрямі підвищення рівня 

забезпечення обліковою інформацією щодо формування витрат на заготівлю 
лісопродукції на підприємствах лісового господарства є зменшення рівня 
інформаційної невизначеності, встановлення оптимальних обсягів вхідних даних та 
вихідної облікової інформації, що необхідна користувачам для прийняття 
оптимальних управлінських рішень. 

Висновки. Отже, ефективна побудова системи обліку витрат загалом та 
окремих її частин повинна враховувати особливості діяльності підприємств 
лісового господарства, від яких передусім залежить правильність документального 
оформлення та організації синтетичного,  аналітичного обліку витрат 
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3. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.е.н., ст. викл. Дмитренко О.М.) 
У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти обліку витрат на 

виробництво продукції рослинництва. Розкрито особливості формування 
виробничих витрат у рослинництві. Обґрунтовано пропозиції щодо організації 
обліку, аналізу і контролю витрат виробництва продукції рослинництва. 

Ключові слова: облік, продукція рослинництва, сільське господарство, 
статті витрат, собівартість продукції 

 

Постановка проблеми. Аграрний сектор України є могутнім двигуном 
економічного розвитку суспільства, невід‗ємною складовою якого є галузь 
рослинництва. Процес виробництва в цій галузі характеризується використанням 
природних, сировинних, трудових ресурсів, основних засобів та отриманням нової 
продукції, тобто нагромадженням витрат і формуванням у кінцевому її результаті 
виробничої собівартості [1]. Реалії сьогодення свідчать, що галузь рослинництва є 
важливим сектором економіки держави та джерелом прибутків суб'єктів 
підприємницької діяльності. Тому і питання обліку в галузі рослинництва є 
надзвичайно актуальним, оскільки саме він є джерелом інформації, необхідної для 
управління, контролю за показниками господарської діяльності загалом, та 
виробництвом продукції рослинництва зокрема. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням питань 
організації обліку витрат та формування напрямів його удосконалення власне для 
продукції рослинництва займається ряд науковців та практиків: В. Моссаковський,  
Ф. Ф. Бутинець, Н. Л. Жук, М. Ф. Огійчук, А.С. Собченко, Ю.С. Цаль-Цалко  та ін. 

Метою статті є дослідження особливостей формування статей витрат на 
виробництво продукції рослинництва та їх удосконалення.  

Викладення основного матеріалу. Галузь рослинництва має специфічні 
особливості, що позначається на веденні бухгалтерського обліку. Для нього 
характерна сезонність виробництва, залежність від природних факторів (кліматичні 
та погодні умови, якість ґрунтів, незамінність землі як основного виробничого 
засобу), розрив між періодами виконання технологічних процесів та отримання 
готової продукції. Важливе значення мають також соціальні фактори, які необхідно 
враховувати при організації обліку витрат. 

В рослинництві при виробництві та збиранні сільськогосподарських культур 
використовуються різні технологічні процеси, в кожному з яких послідовно 
формуються  наступні витрати: 

1) початкові витрати на вирощування сільськогосподарських культур; 
2) поточні витрати: на своєчасне та якісне проведення всіх технологічних 

операцій на сільськогосподарських культурах; на заробітну плату працівників, які 
забезпечують виробничий процес; 

3) витрати на збирання врожаю та доробку продукції. 
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Специфіка галузі рослинництва потребує особливої уваги до організації 
обліку витрат на виробництво для оперативного контролю окремих їх елементів, 
виявлення необґрунтованих відхилень витрат від нормативів (лімітів), аналізу та 
плануванню структури собівартості продукції. Облік витрат на виробництво 
продукції рослинництва сільськогосподарського підприємства ґрунтується на 
своєчасному, повному та вірогідному відображенні фактичного розміру і складу 
витрат та контролі за використанням всіх видів виробничих ресурсів та обсягами 
виробленої продукції в натуральних та грошових вимірниках. Необхідно відмітити, 
що економічно обґрунтований облік витрат продукції рослинництва дає можливість 
отримати об'єктивну інформацію про ціну реалізації, визначення рентабельної 
продукції та загалом здійснювати прогнозовані розрахунки щодо перспектив 
розвитку підприємств. Тому постає питання необхідності ефективного і 
раціонального управління у сфері обліку витрат та обчислення собівартості 
продукції.  

На думку Собченко А.М. організація обліку витрат на 
сільськогосподарському підприємстві повинна бути організована за такими 
принципами:  

– показники обліку витрат і калькулювання собівартості продукції повинні бути 
погоджені з плановими і нормативними показниками;  

– документування витрат в момент їх здійснення, відокремлене відображення 
витрат за нормами і відхиленнями від норм витрат ресурсів і оплати праці;  

– всі витрати, які відносяться до виробництва продукції даного періоду, повинні 
бути включені до її собівартості;  

– всі витрати через систему рахунків бухгалтерського обліку повинні бути 
згруповані за об‘єктами обліку витрат і статтям витрат;  

– собівартість продукції, яка калькулюється на основі даних бухгалтерського 
обліку витрат, що потребує ідентифікації об‘єктів обліку витрат з об‘єктами 
калькулювання [4]. 

У рослинництві виробничі витрати групують окремо по рільництву, 
овочівництву, луківництву, вирощуванню трави на сіно, садівництву, з виділенням 
витрат на врожай поточного року і на врожай майбутніх років. Продукція власного 
виробництва використовується для одержання нової продукції в наступному році, 
що вимагає розмежування витрат по різних звітних періодах і дозволяє показувати 
їх у вигляді звичайних матеріальних витрат. Значну частину витрат не можна 
одразу віднести на той чи інший об‘єкт калькулювання, оскільки витрати 
здійснюються в одному періоді, а вихід продукції відбувається в іншому. Тому 
собівартість продукції рослинництва можна встановити лише після збирання 
врожаю. 

Витрати на виробництво продукції рослинництва у плануванні та обліку 
групуються за статтями, які господарство визначає самостійно і затверджує наказом 
про облікову політику. Такими статтями є: витрати  на оплату праці;  відрахування 
на соціальні заходи;  насіння і посадковий матеріал; добрива; засоби захисту 
рослин;  роботи та послуги;  витрати на утримання основних засобів; інші витрати; 
витрати на організацію виробництва й управління.  

Аналітичний облік у рослинництві ведуть за об'єктами, якими є 
сільськогосподарські культури (групи культур), роботи, внутрішньогосподарські 
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підрозділи тощо. Синтетичний облік витрат на виробництво і виходу продукції 
рослинництва на сільськогосподарському підприємстві ведуть на рахунку 23 
«Виробництво», до якого відкривають субрахунок 231 «Рослинництво». За 
економічним змістом він належить до групи рахунків господарських процесів, за 
призначенням і структурою – до групи операційних, калькуляційних рахунків. 
Субрахунок 231 активний на початок року, активно-пасивний протягом року. За 
дебетом рахунка 23 «Виробництво» в розрізі субрахунків за об'єктами обліку витрат 
відображуються прямі матеріальні витрати, трудові та інші прямі витрати, а також 
виробничі накладні витрати та витрати від браку; за кредитом – надходження 
продукції, виконані роботи та послуги [2]. За кредитом субрахунку 231 
«Рослинництво» сільськогосподарські підприємства згідно П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» обліковують сільськогосподарську продукцію рослинництва за її 
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу [3]. 

Головне призначення організації обліку витрат на виробництво продукції 
рослинництва полягає забезпеченні контролю за виробничою діяльністю та 
управління витратами на її здійснення. Виходячи з цього, нами була розроблена 
концептуальна схема організації обліку, аналізу і контролю витрат виробництва 
продукції рослинництва (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема обліку, аналізу і контролю витрат виробництва продукції 

рослинництва 

 

Оперативний контроль витрат на виробництво продукції рослинництва 
доцільно здійснювати одночасно із контролем технології шляхом порівняння 
фактичних показників із плановими нормативами технологічних карт, тобто 
безперервно здійснювати відстеження руху  матеріальних цінностей, незавершеного 
виробництва та продукції, з метою накопичення та групування витрат за об‘єктами 
обліку. 

Висновки. Отже, облік витрат на виробництво продукції рослинництва — 

доволі складний та послідовний процес, який потребує точності ведення обліку та 
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відповідальності працівників на кожному етапі обробки інформації з метою 
прийняття раціональних управлінських рішень. Для сільськогосподарських 
підприємств формування витрат та визначення собівартості продукції рослинництва 
є вкрай необхідним, оскільки така інформація дозволяє зробити висновки про 
ефективність господарської діяльності та процесу виробництва, а також забезпечує 
інформацією для здійснення управлінського обліку та задоволення потреб 
внутрішніх та зовнішніх користувачів. 
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ОБЛІК І АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ БУДІВЕЛЬНИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
Стаття зосереджена на дослідженні системи обліку доходів від реалізації 

послуг, наданих будівельними підприємствами. Розкрито поняття будівельного 
підприємства. Окреслено особливості обліку доходів від реалізації послуг 
будівельних підприємств. 

Ключові слова: будівництво, дохід від реалізації, облік, система управління. 
 

Постановка проблеми. Будівельна діяльність – дуже специфічний вид 
господарської діяльності, якому притаманні ряд характерних особливостей: період 
будівництва може продовжуватися декілька звітних періодів, покупець (замовник) 
наперед відомий, із ним попередньо узгоджується контрактна ціна, замовник часто 
здійснює періодичні платежі в межах загальної контрактної вартості будівельно-

монтажних робіт, продукт (об’єкт будівництва) знаходиться не за місцем 
розташування виконавця, а на окремій ділянці. 

Доходність будівельного підприємства є одним із найголовніших показників, 
які відображають його фінансовий стан. Такий показник відображає мету 
підприємницької діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії та методології 
бухгалтерського обліку доходів знайшли відображення у працях вітчизняних 
науковців Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, О.В. Лишиленко,  
М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Р.Л. Хом‘як та ін.  

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

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

Будівельне підприємство – це самостійно господарюючий будівельний, 
спеціальний і монтажний суб‘єкт, кінцевим результатом якого є об‘єкт будівництва 
– основний засіб чи його модернізація. Будівельні роботи можуть здійснюватися 
самостійно підприємством, підрядною організацією чи компанією, або залучати 
субпідрядника. При цьому можуть використовуватися кошти замовника 
(юридичних чи фізичних осіб) або при залученні кредитних ресурсів банківських 

установ [4]. 
Бухгалтерський облік в будівництві відрізняється від обліку в інших галузях 

національної економіки технологічними особливостями, структурою управління та 
ціноутворенням. Для обліку в будівництві важливим елементом є визначення та 
порядок формування доходів від надання послуг, тому для цього необхідно 
використовувати низку нормативних документів, що регулюють:  

 ведення бухгалтерського обліку в будівельних підприємствах;  
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 порядок визнання та відображення в обліку витрат на будівництво (витрат, 
пов‘язаних із виконанням будівельних контрактів);  

 класифікацію таких витрат, їх групування за економічними елементами;  
 засади формування та визначення фактичної собівартості будівельно-

монтажних робіт (калькулювання);  
 визначення планової собівартості будівельно-монтажних робіт з метою 

планування;  
 порядок визнання та відображення доходів за будівельними контрактами; 
 розкриття інформації щодо будівельних контрактів у примітках до 

фінансової звітності [4]. 

Дохід є надходженням економічних вигод, які виникають в результаті 
діяльності підприємства у вигляді виручки від наданих будівельних послуг. 
Методологічні засади формування, оцінки і визнання у бухгалтерському обліку 
інформації про доходи будівельних підприємств та її розкриття у фінансовій 
звітності визначають П(С)БО 15 ―Дохід‖ [2], НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до 
фінансової звітності‖ [1] та П(С)БО 18 ―Будівельні контракти‖[3]. 

Відповідно до П(С)БО 18 «Будівельні контракти» дохід будівельної 
організації під час виконання будівельних робіт об‘єднує: 

– ціну будівельного контракту;  
– суму відхилень від ціни за будівельним контрактом; 
– суму претензій, яку підрядник може вимагати від замовника; 
– суму заохочувальних виплат на користь підрядника понад ціну контракту 

[3]. 

Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід» визнані доходи класифікуються в 
бухгалтерському обліку за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг); чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи [2]. 

Сутність доходу як мети підприємницької діяльності будівельного 
підприємства представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Сутність доходу як мети підприємницької діяльності будівельного 

підприємства 
 

Доходи будівельного підприємства – джерело розвитку його діяльності, що 
забезпечує: 

формування прибутку від 
реалізації послуг як 

джерела розширеного 
відтворення діяльності 

підприємства 

фінансування усіх поточних 
витрат, що пов‘язані зі 

здійсненням господарської 
діяльності щодо надання 

послуг 

сплату податкових платежів, що пов‘язані зі здійсненням господарської 
діяльності будівельного підприємства 
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Важливе місце в інформаційній базі економічного аналізу займає система 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Економічний аналіз на основі даних 
первинних документів та форм звітності забезпечує прийняття ефективних 
управлінських рішень. Інформаційне забезпечення економічного аналізу доходів від 
реалізації послуг представляє собою систему аналітичних даних і способи їх 
обробки, що в свою чергу дозволяють виявити реальну діяльність суб‘єкта 
господарювання, вплив дії факторів, що його визначають, а також можливості 
здійснення необхідних керівних дій щодо вдосконалення системи обліково-

аналітичного забезпечення. 
Складові моделі проведення аналізу доходів від реалізації послуг 

будівельного підприємства доречно представити на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Складові моделі проведення аналізу доходів від реалізації послуг 
будівельного підприємства 

 

Система економічних показників аналізу доходів від реалізації послуг 
будівельним підприємства включає абсолютні вартісні показники: доходи 
підприємства; собівартість реалізації наданих послуг; рентабельність продажів; 
активи, капітал і зобов'язання, а також відносні: динаміки доходів та показники 
інтенсивності процесів (коефіцієнти доходності, рентабельності). 

Отже, кожне управлінське рішення з формування доходів від реалізації 
послуг впливає на їх рівень. Тому необхідно мати повну інформаційну базу 
чинників як зовнішнього, так і внутрішнього змісту, що можуть здійснювати вплив 
на величину отриманих доходів та відповідно ефективність операційної діяльності 
підприємства, доповнювати їх фінансово-економічними розрахунками, 
використовувати методи і моделі економічного аналізу і планування прибутку, 
тобто ефективно організовувати на підприємстві взаємозв'язок сукупних 

Аналіз структури та динаміки доходів від надання послуг 
будівельним підприємством 

Факторний аналіз доходів від надання послуг будівельним 
підприємством 

Аналіз показників рентабельності господарської діяльності 
будівельного підприємства  

Оцінка коефіцієнту росту доходів від надання послуг будівельним 
підприємством 

Розрахунок прогнозних показників доходу від надання послуг 
будівельним підприємством на наступні роки 
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структурних підрозділів, що забезпечать розробку і прийняття управлінських 
рішень.  

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження нами було визначено , 
що система управління доходом від реалізації послуг, що надаються будівельними 
підприємствами передбачає ведення обліку джерел отримання окремих видів 
доходів, аналіз доходів та чинників, що на них впливають, визначення обсягу 
доходів за плановий період та порівняння отриманого результату з необхідним 
розміром отримання доходів у плановому періоді Все це відповідно дає можливість 
сформувати систему обліково-аналітичного забезпечення управління доходами від 
надання послуг будівельного підприємства з метою прийняття оптимальних 
управлінських рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 
ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

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

В статті визначено зміст поняття видатків на оплату праці бюджетних 
підприємств та обліково-аналітичного забезпечення управління видатками на 
оплату праці. Розглянуто основні завдання обліку праці та її оплати та систему 
внутрішнього контролю витрат на видатки з оплати праці бюджетної установи . 

Під час дослідження були використані загальнонаукові методи дослідження: 
індукції, дедукції, діалектичний метод пізнання, а також деякі методи 
бухгалтерського обліку до яких належать: документування, бухгалтерські рахунки, 
подвійний запис, бухгалтерський баланс та  звітність.  

Ключові слова: облік, видатки, оплата праці,  бюджетні установи  
 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що питання організації 
обліку видатків на оплату праці складають основу соціально-трудових відносин у 
суспільстві, оскільки охоплюють інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-

які зміни, що стосуються рівня оплати праці впливають на доходи всіх членів 
суспільства та відповідно здійснюють вплив на головні макроекономічні показники 
розвитку держави 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та методичним 
аспектам проблем обліку заробітної плати працівників присвячені праці 
українських вчених таких як: Д.П. Богині, Ф.Ф. Бутинця, А.С. Гальчинського, В.М. 
Данюка, А.М. Колота, Г.Т. Кулікова, В.Д. Лагутіна, І.Ф. Ломанова, В.М. Новикова 
та ін.  

Метою статті є дослідження організації обліку видатків на оплату праці в 
бюджетних установах. 

Виклад основного матеріалу. Основною кошторисною статтею видатків 
бюджетних установ є оплата праці. На її реалізацію виділяються кошти із 
загального та спеціального фондів бюджетної установи. Питання обліку та 
контролю видатків на оплату праці посідають особливе місце в роботі 
бухгалтерської служби кожної установи, оскільки, заробітна плата є головним 
джерелом матеріальних благ. Проте, з іншого боку, заробітна плата є сумою коштів, 
які бюджетною установою на оплату праці, виділяються з бюджету держави, мають 
цільове призначення і не можуть бути використані на інші потреби установи. 
Фінансування витрат на оплату праці працівників бюджетних установ здійснюється 
в межах асигнувань, передбачених кошторисом доходів та витрат на такі цілі.  

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України" стаття 
видатків на оплату праці  є захищеною, тобто означає, що виплати по заробітній 
платі здійснюються першочергово разом з перерахуванням до фондів обов‘язкових 
платежів [3].  

До основних завдань обліку праці та її оплати можна віднести: 
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 контроль за дотриманням штатної дисципліни та раціональним 

використанням робочого часу; 
 розрахунок витрат робочого часу та облік праці; 
 обчислення розміру заробітної плати та утримань з неї; 
 здійснення своєчасних і достовірних розрахунків по заробітній платі; 
 контроль за використанням фонду заробітної плати [4]. 

Обліково-аналітичне забезпечення управління видатками на оплату праці 
бюджетної установи являє собою систему, яка має забезпечувати постійну та 
безперебійну роботу управлінського персоналу з приводу формування необхідної 
суми видатків. Тому, побудова ефективної обліково-аналітичної системи 
управління основними видатками бюджетної установи неможлива без розробки 
системи бухгалтерського обліку та її адаптації відповідно до умов діяльності 
бюджетної установи. 

У бюджетних установах застосовуються переважно місячні тарифні ставки 
заробітної плати – посадові оклади, розмір яких, а також надбавок до них 
визначається на підставі тарифікації, яка проводиться постійно діючою 
тарифікаційною комісією [1].  

Заробітна плата в більшості бюджетних установ виплачується два рази на 
місяць: за першу половину місяця – аванс у розмірі 50 % заробітку за мінусом сум 
податків, належних до утримання в установленому порядку. За другу половину 
місяця – фактичний місячний заробіток за вирахуванням авансу та утримань [2].  

Отже, нарахування заробітної плати працівникам бюджетної установи 
становить розрахунок його заробітку за місяць, з урахуванням посадового окладу, 
різних доплат і надбавок, премій, допомоги, оплати відпусток за вирахуванням 
утримань.  

Видатки на оплату праці є одним з об‘єктів контролю, що забезпечують 
можливість здійснення діяльності бюджетних установ. Об‘єктивна необхідність, 
сутність і значення контролю визначаються структурою державного та суспільного 
устрою країни. При цьому слід зазначити, що управління господарськими 
процесами в державі без належної організації економічного контролю видатків на 
оплату праці є неможливим.  

Основними завданнями ревізії бюджетних установ, до яких входять заклади 
освіти, є контроль за раціональним і цільовим витрачанням бюджетних коштів та 
матеріальних цінностей, їх збереженням, попередженням фактів незаконних дій. 
(рис. 1).  

Для цього перевіряється правильність проведення розрахунків за 
кошторисами та використання асигнованих з бюджету коштів, достовірність 
облікових і звітних даних, стан справ із збереженням грошових коштів і 
матеріальних цінностей, дотримання законності та суворого режиму економії у 
витрачанні грошових коштів і матеріальних цінностей, ефективність затрат на 
поточний та капітальний ремонти, придбання обладнання й інвентарю, правильність 
нарахувань та виплат заробітної плати тощо. 

Отже, внутрішній контроль витрат на видатки з оплати праці бюджетної 
установи спрямований на раціональне витрачання видатків на оплату праці, 
дотримання законності таких операцій, виявлення допущених зловживань чи 
порушень щодо видатків на оплату праці. 
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Рис. 1. Основні завдання системи внутрішнього контролю витрат на видатки з 
оплати праці бюджетної установи 

 

З метою удосконалення бухгалтерського обліку видатків на оплату праці 
запропоновано субрахунки третього порядку до рахунку 6511:  

1) 6511.1 «Розрахунки із заробітної плати за окладами і тарифами» – 

обліковуються розрахунки з працівниками за заробітною платою відповідно до 
затверджених окладів і тарифів за відпрацьований та невідпрацьований час; 

2) 6511.2 «Інші нарахування» – обліковуються доплати працівникам за 
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення посад; за вчене 
звання та науковий ступінь тощо;  

3) 6511.3 «Премії та інші заохочувальні виплати» – обліковуються надбавки 
працівникам за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи; 
за складність, напруженість у роботі; за почесні звання, а також премії у разі 
досягнення ювілейної дати за віком; присудження державної нагороди; 

4) 6511.4 «За центрами відповідальності» – обліковуються надбавки 
працівникам на основі рейтингової оцінки і поточної оцінки якості їх роботи на 
рівні центрів відповідальності.  

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження визначено, що порядок 
формування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ має низку 
особливостей. Деталізація на рівні аналітичних рахунків за видами виплат надасть 
можливість здійснити оптимізацію структури видатків бюджетної установи.  

Контроль дотримання штатної дисципліни та організації кадрової 
політики бюджетної установи 

Основні завдання системи внутрішнього контролю видатків на оплату 
праці бюджетних установ 

Контроль правильності та обґрунтованості нормування праці, 
використання робочого часу  

Контроль обґрунтованості суми видатків на оплату праці бюджетної 
установи  

Контроль повноти та своєчасності оформлення первинних та 
зведених документів по використанню трудових ресурсів і фонду 

оплати праці та відображення зазначених операцій в облікових 
регістрах та фінансовій звітності 

Контроль своєчасності розрахунків з працівниками установи, 
фондами соціального страхування та бюджетом. 
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УПРАВЛІННЯ  РОЗРАХУНКАМИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА 
ПІДРЯДНИКАМИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.е.н., доц. Киян А.В.) 

В статті досліджено теоретичні аспекти управління кредиторською 
заборгованістю за товари, роботи, послуги. Визначено основні етапи управління 
кредиторською заборгованістю за розрахунками з постачальниками та 
підрядниками на торгівельних підприємствах. Обґрунтовано особливості облікової 
політики щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

Ключові слова: кредиторська заборгованість, управління заборгованістю, 
розрахунки, постачальники та підрядники, облікова політика.  

 

Постановка проблеми. У процесі господарської діяльності підприємства 
вступають у взаємовідносини з іншими суб‘єктами господарювання щодо 
придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг із метою забезпечення 
їх безперервного функціонування. Основними наслідками проведення 
господарських операцій є виникнення зобов‘язань, що призводить до появи 
кредиторської заборгованості, у тому числі перед постачальниками та 
підрядниками. Згідно статистичних даних кредиторська заборгованість за товари 
(роботи, послуги) з року в рік постійно зростає. Темпи зростання за 2016 рік склали 
129,8%. При цьому кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) на 31 
грудня з 2011 по 2016 рр. зросла на 1331355,4 млн. грн. В цілому кредиторська 
заборгованість перевищує дебіторську на 32,5%.  

Кредиторська заборгованість перед поставниками та підрядниками має 
великий вплив на фінансові результати підприємства та на господарську діяльність 
загалом. Для підвищення фінансової результативності всіх видів звичайної 
діяльності та забезпечення платоспроможності підприємствам необхідно 
прискорити кругообіг оборотного капіталу. Тому, для того щоб ефективно 
використовувати позикові кошти підприємства необхідно навчитися правильно 
управляти ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд науковців досліджували 
проблеми обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, як з облікової, 
так і з правової точок зору. Серед них доцільно виділити таких науковців, як 
Ф.Ф.Бутинець, Г.В. Власюк, С.Ф. Голов, О.М. Петрук, П.Я. Хомин, Е.Ф.Югас та 
інші. Проте нині й надалі малодослідженими залишаються питання щодо 
визначення економічної сутності зобов‘язань перед постачальниками і 
підрядниками, порядку їх відображення в обліку й звітності, ефективного 
управління розрахунками на підприємствах. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів інформаційного 
забезпечення управління розрахунками з постачальниками та підрядниками та 
розробка ефективної моделі управління розрахунками торгівельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Особливе місце в кредиторський 
заборгованості займають численні розрахунки з постачальниками і підрядниками. 
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Окрім цього, наявність простроченої заборгованості може призвести до погіршення 
іміджу підприємства. Кредиторська заборгованість надає можливість підприємству 
тимчасово користуватися запозиченими коштами, але з іншого боку - зменшує 
показники платоспроможності і ліквідності. Ефективне управління кредиторською 
заборгованістю дає можливість усунути негативні наслідки її наявності. 

Управління кредиторською заборгованістю базується на специфічних 
принципах та методологічних засадах, які дозволяють виділити управління 
кредиторською заборгованістю, як окремий блок управління.  

Модель управління кредиторською заборгованістю включає наступні 
складові елементи (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові елементи моделі управління кредиторською 
заборгованістю [1] 

 

Модель управління кредиторською заборгованість суб‘єкта господарювання 
формується як сукупність окремих фінансово – математичних методів, які 
виступають методологічним базисом процесу управління, конкретних методик, 
технологій, способів та прийомів обґрунтування управлінських фінансових рішень. 

До основних етапів управління кредиторською заборгованістю, в тому числі 
розрахунками з постачальниками та підрядниками на торгівельних підприємствах 
можна віднести: 

1. Визначення основних принципів здійснення розрахунків. Основою 
формування облікової політики щодо кредиторської заборгованостей є оптимізація 
її загального розміру та досконале вивчення передумов виникнення, принципів 
кредитної політики, удосконалення процедури погашення заборгованості, 
ефективне використання отриманих кредитів та ін. 

2. Аналіз складу та динаміки кредиторської заборгованості. На цьому етапі 
аналізується стан, динаміка та структура кредиторської заборгованості з метою 
визначення її питомої ваги в загальній валюті балансу, динаміка за останні роки 
(доцільно обрати не менше трьох для достовірності інформації). 

3. Організація управлінського обліку та поточного моніторингу стану 
розрахунків, а також контролю за своєчасним обліком, аналізом та інкасацією 
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кредиторської заборгованості, формування дієвого відділу внутрішнього аудиту. 
4. Визначення суми коштів, яку можливо інвестувати в кредиторську 

заборгованість за товарним (споживчим) кредитом. 
5. Визначення надійності постачальників (кредиторів), визначення дієвої 

методики експрес-аналізу кредиторської  заборгованості. Однією із основних 
проблем в управлінні закупівлями матеріальних ресурсів є вибір постачальника. 
При виборі постачальника можуть бути використані такі методи: оголошення 
конкурсу (тендера): проводиться, якщо передбачається закупити сировину, 
матеріали, комплектуючі на велику грошову суму або налагодити довгострокові 
зв‘язки між постачальником чи споживачем; вивчення рекламних матеріалів: 
фірмових каталогів, оголошень у засобах масової інформації і т.п.; відвідування 
виставок і ярмарків; листування і особисті контакти з можливими постачальниками. 

6. Виявлення можливостей отримання знижок від покупців. Для визначення 
розміру знижки, яку можна надати клієнтам, перш за все необхідно регулярно 
здійснювати моніторинг цін конкурентів на той самий товар.  

7. Критичний строк сплати боргу – це дата, не пізніше якої має бути 
здійснений платіж за наданим комерційним кредитом. У більшості договорів 
постачання з відстрочкою платежу, такий граничний термін визначається шляхом 
додавання встановленої кількості днів до дати виникнення дебіторської 
заборгованості (це може бути дата підписання угоди, дата відвантаження товарів, 
отримання товарів покупцем та ін.).  

8. Використання сучасних форм рефінансування заборгованості. Сьогодні 
виділяють, три основні форми рефінансування дебіторської заборгованості: 
форфейтинг, факторинг, облік векселів та авалювання. 

9. Використання правових механізмів для ефективного управління 
борговими зобов‘язаннями. Нормальним способом припинення зобов‘язань є його 
виконання. За належного виконання зобов‘язань, це здійснюється належній особі, в 
належному місці, в належний строк з додержанням всіх інших вимог та принципів 
виконання зобов‘язань. (ст. 599 ЦК). 

10. Формування системи погашення простроченої кредиторської 
заборгованості: оформлення договорів цесії (уступка прав вимоги дебіторської 
заборгованості, цедент передає цесіонарію право вимоги до боржника); розробка 
схем погашення заборгованості векселями з їх наступною реалізацією; розробка 
ефективних бартерних схем. 

11. Оцінка ефективності управління кредиторською заборгованістю. Оцінка 
ефективності є одним з основних завдань керівництва фірми в процесі управління 
розрахунками. Для цього необхідно постійно стежити за основними показниками, 
що відображують ефективність діяльності. Це дозволить своєчасно реагувати на як 
позитивні, так і негативні зміни [2]. 

Від стану розрахунків з постачальниками та підрядниками та якістю 
управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи послуги значною 
мірою залежить фінансова стійкість підприємства. Тому необхідною складовою 
інформаційного забезпечення системи управління господарською діяльністю на 
будь-якому підприємстві є формування облікової політики щодо кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги. 
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Керівництву слід вибирати і застосовувати облікову політику підприємства 
так, щоб фінансові звіти відповідали всім вимогам вказаних рекомендацій, чинним 
положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, іншому законодавству, яке 
регулює бухгалтерський облік [3]. 

Належна побудова облікової політики з метою контролю за кредиторською 
заборгованістю за товари, роботи, послуги особливо важлива в контексті 
податкового законодавства. Операції купівлі-продажу мають бути обов‘язково 
перевірені на предмет встановлення звичайної ціни з метою запобігання ухиляння 
від оподаткування. 

Висновки. Управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, 
послуги є важливими складником механізму управління підприємством. Саме тому 
визначенню та вивченню цієї категорії необхідно приділяти важливе значення, адже 
від прийнятих сьогодні рішень залежать стан та перспективи розвитку підприємства 
завтра. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Золотницька Ю.В.) 
У статті досліджено поняття видатків бюджетних установ. Розкрито 

особливості ведення обліку та контролю видатків в бюджетних установах. 
Розглянуто мету та цілі здійснення державного контролю за бюджетними 
коштами. 

Ключові слова: облік, контроль,  бюджетні установи, видатки, кошторис. 
 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік у бюджетних установах є 
системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, 
будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує 
управлінську, контрольну й інформаційну функції, має певні особливості [3].  

Найбільш специфічними об‘єктами такого обліку є доходи, видатки і 
результати виконання кошторису. У загальній системі бухгалтерського обліку 
бюджетних установ саме облік доходів і видатків, або, іншими словами, 
бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків є найскладнішим і 
найвідповідальнішим, потребує найдокладнішої розробки й опрацювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень і 
публікацій підтверджує, що в Україні зростає інтерес вчених до теоретичних і 
практичних аспектів обліку видатків установ, що фінансуються за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджету. Окремі напрями досліджень відображені в 
роботах таких вчених, як: В.Т. Александров, П.Й. Атмас, Ф.Ф. Бутинець, С.Л. 
Береза, І В. Жиглей, О.О. Лондаренко, Н.М. Малюга та ін. 

Метою статті є дослідження системи організації обліку і контролю за 
видатками в бюджетних установах. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність бюджетної установи – це 
сукупність дій системи управління бюджетної установи, спрямованих на 
використання економічних ресурсів для досягнення соціально-економічних цілей, 
визначених суспільством. Діяльність бюджетної установи включає в себе 
економічну діяльність. 

Видатки бюджетної установи свідчать про виконання основних функцій 
установою та ефективність виконання кошторису за відповідний звітний період 
(квартал чи рік). Облік видатків установи досить об‘ємна ділянка роботи, що 
вимагає від спеціалістів великої уваги та зосередженості при відображенні їх в 
обліку, а також знання особливостей обліку бюджетної установи та правильності 
відображення видатків згідно економічної класифікації. Отже, основною 
проблемою при відображенні в обліку видатків визначається правильність 
віднесення видатків на відповідні цілі у розрізі кодів економічної класифікації. 

Видатки – один з найважливіших показників фінансово-господарської 
діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів 
виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення резервів 
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зниження видатків. Контрольна функція обліку потребує такої його побудови, яка б 
забезпечувала отримання різнобічної інформації про видатки залежно від місця й 
часу їх виникнення [1]. 

Облік у бюджетних установах має свої специфічні особливості. Саме тому 
при організації обліку в таких установах необхідно приділяти увагу дотриманню 
нормативних документів, яке забезпечить: формування повної та достовірної 
інформації про діяльність установи та її майновий стан, режим економії державних 
фінансових ресурсів.  

Бюджетні установи у процесі надання нематеріальних послуг здійснюють 
видатки, які за економічним змістом відрізняються від витрат суб‘єктів 
підприємницької діяльності. Існують різні тлумачення терміну «видатки».  

Так, Александров В.Т. наводить таке визначення: видатки — один з 
найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. 
Вони є основою для визначення результатів виконання кошторису доходів і 
видатків, його аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів [1]. Лондаренко О.О. 
зазначає, що видатки бюджетних установ є централізованими видатками, оскільки 
здійснюються за рахунок коштів відповідного бюджету (державного або місцевого). 
Вони є прямими цільовими витратами держави, що забезпечують її безперебійне 
функціонування і відображають економічні відносини, що пов‘язані з розподілом і 
перерозподілом частини національного доходу, яка концентрується в бюджеті [4].  

Побудова бухгалтерського обліку видатків здійснюється залежно від чинної 
їх класифікації (рис. 1). 

 
Рис. 1. Класифікація видатків бюджетних установ 

 

На даний час основною метою обліку видатків є досягнення високого рівня 
ефективності розподілу державних ресурсів на основі подальшої оптимізації витрат 
бюджетних коштів. При цьому необхідно враховувати оволодіння новими 
методиками оцінювання раціонального використання бюджетних ресурсів, 
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запровадження показників, що характеризують результативність витрат коштів 
бюджету.  

Основна мета здійснення державного контролю за бюджетними коштами – 

це забезпечення стабільного економічного розвитку країни. Цілі, які є невід‘ємними 
складовими вищезазначеної мети, подано на рис. 2. 

 

Рис. 2 Цілі державного фінансового контролю видатків бюджету 

 

Джерела інформації для проведення контролю видатків бюджетних 
установ подані на рис. 3 [2]. 
 

 
Рис. 3 Джерела інформації для проведення контролю видатків бюджетних 

установ 

Цілі державного фінансового контролю видатків бюджету 

збільшення доходної частини державного бюджету 

економія видаткової частини бюджету 

скорочення кількості порушень у фінансовій сфері 

зниження рівня корупції у державі 

Джерела інформації для проведення контролю видатків бюджетної установи 

положення про бюджетні організації, централізовані бухгалтерії, кошториси 
на утримання бюджетних установ, розрахунки за кодами економічної 
класифікації видатків, накази про облікову політику, внутрішні регламенти 
та розпорядження  

первинні документи, облікові регістри (меморіальні ордери, відомості 
аналітичного обліку, оборотні відомості, книги (картки складського обліку), 
книга Журнал-Головна 

фінансова звітність: баланс, звітність про виконання кошторисів 

акти попередніх ревізій і перевірок бюджетних установ різними відомствами 
державного контролю, а також підрозділами внутрішньогосподарського 
контролю 
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Напрямками здійснення контролю видатків установи є перевірка стану 
розрахунків з оплати праці, та відрахувань на соціальні заходи; стану збереження 
державного майна та матеріальних ресурсів; розрахунки з оплати комунальних 
послуг та енергоносіїв тощо.  

Висновки. Отже, видатки бюджетних установ, які вони здійснюють у 
процесі надання нематеріальних послуг, за економічним змістом відрізняються від 
витрат госпрозрахункових підприємств та організацій. Під видатками розуміють 
державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не 
створюють і не компенсують фінансові вимоги.  

Видатки – один з найважливіших показників фінансово-господарської 
діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів 
виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення 
внутрішніх резервів. 
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ОБЛІК І АУДИТ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
У статті розглянуто особливості обліку доходів від реалізації послуг 

підприємства. Розкрито порядок формування доходів від реалізації послуг 
підприємства. Визначено особливості розкриття обліково-аналітичної інформації 
щодо доходів підприємства. 

Ключові слова: облік, аудит, дохід,  фактори впливу, реалізація послуг. 
 

Постановка проблеми. Найважливішим показником діяльності кожного 
підприємства є розмір і характер прибутку (збитку) за кожний період його 
діяльності. Тому правильне визначення доходів та своєчасне їх відображення та 
аналіз зумовлює актуальність даного напряму дослідження. Формування 
оптимального доходу підприємств у розмірах, необхідних для покриття його 
поточних витрат, сплати податків і отримання прибутку, що дозволяє забезпечити 
розширене відтворення, є необхідною умовою функціонування будь-якого суб‘єкта 
господарювання. Тому облік доходів потребує особливої уваги та додаткових 
наукових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем обілку 
доходів підприємства приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні та 
зарубіжні вчені-економісти: В.В. Сопко, В.Г. Лінник, М.В. Кужельний,  
В.Я. Савченко, Н.В. Герасимчук, Л.В. Нападовська, С.Ф. Голов, В.Ф. Палій, 
Я.В.Соколов, А.Н. Кузьмінський, Ч. Хорнгерн, Дж. Фос тер, К. Друрі. 

Метою статті є дослідження організації обліку та аудиту доходів від 
реалізації послуг підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Основною метою діяльності будь-якої 
підприємницької структури є одержання найбільшого прибутку, що безпосередньо 
залежить від величини отримуваних доходів. А отже, доходи підприємства 
незалежно від галузі діяльності, форми власності та інших факторів набувають 
особливо важливого, ключового значення. Категорія доходу є однією з 
найскладніших в економічній науці. 

Згідно з П(с)БО 15 «Дохід» доходами підприємства визнається збільшення 
економічних вигод в результаті надходження активів (грошових коштів, іншого 
майна), або погашення зобов'язань, що призводить до збільшення капіталу - цього 
підприємства, за виключенням вкладів учасників (власників майна) [3]. Водночас, 
результат може бути достовірно оцінено за наявності певних умов: 

- можливості достовірної оцінки доходу; 
- імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; 
- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на 

дату балансу; 
- можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та 

необхідних для їх завершення. 
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Для узагальнення інформації про дохід, одержаний від надання послуг, 
використовують субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», до якого для 
обліку основних та додаткових послуг, що надаються підприємством, можуть 
відкриватися субрахунки другого порядку. Облік доходів від надання послуг 
іншими підрозділами підприємства також ведеться за субрахунком 703 «Дохід від 
реалізації робіт і послуг» з відкриттям окремих субрахунків другого порядку. За 
кредитом цього субрахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за 
дебетом - належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану 
вартість та інших передбачених законодавством) і списання їх у порядку закриття 
на рахунок 79 «Фінансові результати» [1]. 

На процес формування доходу підприємств та його розмір залежить від 
багатьох факторів. Серед таких можна визначити зовнішні фактори та внутрішні 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Фактори впливу на доходи від реалізації послуг на підприємстві  
 

Отже, основним фактором впливу є держава, яка регулює діяльність 
підприємств даної галузі і сповільнює тим самим процес реорганізації та оновлення 
застарілої бази на нову, досконалішу і рентабельнішу. Менш важливим фактором є 
платоспроможність населення, співвідношення між попитом і пропозицією, 
співвідношення між рівнем послуг і рівнем цін на них. 

Ці фактори вже впливають на прибуток кожного окремого суб‘єкта 
господарювання. Адже існує різна цінова політика на підприємствах, різний рівень 

Фактори впливу на доходи від реалізації послуг на підприємстві  

Зовнішні фактори: впливу  Внутрішні фактори впливу  

- обсяг реалізованої продукції та 
послуг (у натуральному вираженні); 
- ціни на продукцію на послуги; 
- місцезнаходження підприємства; 
- забезпеченість людськими ресурсами 
(за загальним обсягом та 
кваліфікованим складом); 
- ефективність використання 
матеріально-технічної бази; 
- асортимент додаткових послуг; 
- маркетингова діяльність 
підприємства. 

- державну цінову політику; 
- участь держави у формуванні і 
розподілі доходів населення; 
- платоспроможний попит 

населення; 
- співвідношення цін на 

продовольчі і непродовольчі 
товари, платні послуги населення; 
- державну податкову політику; 
- рівень конкуренції на 

споживчому ринку; 
- політичну ситуацію в країні і в 

світі; 
- рівень розвитку фінансового 

ринку. 
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технічного забезпечення, забезпечення трудовими ресурсами. Також значну роль 
відіграє рекламна політика, спрямування фінансування на маркетингову діяльність, 
а саме дослідження ринку, конкурентоспроможності, рентабельності [2]. 

Таким чином, в умовах жорсткої конкуренції на ринку реалізації послуг 
особливу увагу в системі фінансового та управлінського обліку слід приділяти 
обліку доходів від реалізації послуг. Оскільки більшість допоміжних структурних 
підрозділів підприємств окрім внутрішньої реалізації послуг, можуть здійснювати 
реалізацію послуг стороннім споживачам, то таку суттєву особливість варто 
враховувати під час побудови облікових регістрів з обліку доходів і результатів 
діяльності. 

Якісна фінансова інформація зменшує інформаційний ризик споживачів 
фінансових звітів. Водночас, недоброякісна, тобто викривлена інформація з 
фінансових результатів, яка узагальнюється, спотворює макроекономічні показники 
та призводить до прийняття неадекватних управлінських рішень на 
загальнодержавному рівні.  

Тому , питанням дослідження аудиту процесу реалізації послуг надається 
увага з точки зору аудиторського дослідження по достовірності формування сум 
доходу за видами діяльності на підприємствах та повноти визнання сум щодо 
собівартості та понесених витратах. 

Основною метою аудиту доходів від реалізації послуг є встановити 
достовірність, об‘єктивності, правдивості й законності відображення в 
бухгалтерському обліку й фінансовій звітності доходів та фінансових результатів. 

Основними джерелами інформації для аудиту операцій з обліку доходів  
підприємства виступають такі документи: наказ про облікову політику 
підприємства; первинні документи з обліку виробничих витрат, витрат діяльності, 
реалізації і фінансових результатів діяльності; облікові реєстри, та фінансова 
звітність; акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша 
документація, що узагальнює результати контролю; звітність. 

Аудит доходів від реалізації послуг діяльності рекомендується проводити в  
такій послідовності : 

1.  Організація підготовчої роботи аудитора. 
2.  Оцінювання стану бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та 

системи контролю по об‘єктах обліку. 
3.  Перевірка правильності оцінки доходів та витрат, їх відображення в 

обліку та фінансових результатах. 
4.  Перевірка правильності визначення доходів, витрат та фінансових 

результатів. 
5.  Перевірка відповідності даних синтетичного та аналітичного обліків 

доходів та витрат показникам фінансової звітності. 
6.  Підготовка аудиторського висновку. 
7.  Ознайомлення керівництва клієнта з аудиторським висновком та 

передача документації, яка передбачена договором. 
Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки головною 

метою обліку є забезпечення управління процесом реалізації послуг підприємства в 
цілому гнучкою інформаційною базою у вигляді проаналізованих аналітичних 
даних для прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень, пов‘язаних з: 
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плануванням маркетингової діяльності; раціональною організацією з продажу 
товарів; системою бухгалтерського обліку, яка повинна бути побудована таким 
чином, щоб сприяти прийняттю обґрунтованих управлінських рішень; контролем за 
здійсненням діяльності підприємства з реалізації послуг; мотивацією працівників, 
зайнятих продажами товарів до ефективного виконання своїх функцій. 

Водночас, в процесі дослідження визначено, що для ефективної діяльності 
підприємства та правильності прийняття управлінських рішень необхідно 
належним чином організовувати бухгалтерський облік, внутрішній аудит і аналіз 
системи доходів від реалізації товарів, робіт та послуг підприємства. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО 

СКОТАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

У статті розглянуто необхідність подальшого розвитку, як галузей 
тваринництва в цілому так і виробництва продукції молочного скотарства 
зокрема. Визначено вплив факторів на результативність виробництва продукції, 
серед яких значна роль відводиться обліковій інформації.  

Обґрунтовано необхідність формування обліково-аналітичної  інформації 
для забезпечення здійснення контролю і аналізу за рівнем витрат на виробництво 
продукції, а, відповідно, забезпечення зростання ефективного управління 
витратами та підвищення ефективності виробництва.  

Ключові слова: витрати виробництва, облікова інформація, аналіз і 
контроль, молочне скотарство, тваринництво 

 

Постановка проблеми. Тваринництво – провідна галузь агропромислового 
комплексу, що забезпечує населення продуктами харчування (м'ясо, молоко, яйця), 
а промисловість – сировиною (вовну, шкіру, смушок та ін.). Молочне скотарство – 

провідна галузь тваринництва, головним завданням якої є забезпечення населення 
молоком та молочними продуктами [5]. 

Облік виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції молочного 
скотарства є однією з головних ланок бухгалтерського обліку кожного аграрного 
підприємства. Водночас, управління суб‘єктом господарювання в цілому та за 
окремими функціями управління неможливе без отримання своєчасної, точної, 
достатньої та достовірної, облікової та оперативної інформації. Проте якщо 
управління виробничим процесом, управління персоналом, управління технологією 
виробництва ґрунтуються переважно на даних оперативного обліку, то управління 
виробничими витратами та собівартістю аграрного виробництва неможливе без 
наявності достовірної бухгалтерської інформації. 

Витрати виробництва відіграють важливу роль у діяльності 
сільськогосподарського підприємства. Вони визначають його прибуток, є основою 
ціноутворення та дають можливість використовувати цінові методи у конкурентній 
боротьбі. Саме витрати у діяльності сільськогосподарських підприємств найтісніше 
переплітаються із створенням додаткової вартості, різними формами капіталу, 
прибутком, а отже, безпосередньо визначають можливості функціонування 
сільськогосподарського підприємства у нинішніх умовах.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню питань організації 
і методології обліку витрат виробництва значну увагу приділяли провідні вітчизняні 
вчені: В. Б. Моссaковський, П. Й. Aтaмaс, І. A. Білоусовa, Т. М. Безродна,  
М. Р. Гільміярова, С. Ф. Голов, Л. К. Сук, М. Я. Дем‘яненко, Н. М. Ткaченко, 
М. Г.Чумaченко, Ю. С. Цaл-Цaлко тa ін. 
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Метою статті є дослідження системи обліково-аналітичного забезпечення 
управління витратами на виробництво продукції молочного скотарства. 

Викладення основного матеріалу. Основним джерелом інформаційного 
забезпечення у функціонуванні підприємства є обліково-аналітична інформація. 
Безродна Т.М. трактує обліково-аналітичне забезпечення як процес підготовки 

обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості. Термін 

«забезпечення», на думку автора, означає виконання, гарантування здійснення 

процесу постачання обліково-аналітичної інформації системі управління [1].    

За твердженням Голова С. Ф., обліково-аналітичне забезпечення – це 

система збору, обробки, узагальнення подання та аналізу фінансової інформації, 
забезпечення її кількості і якості для ведення господарської діяльності, зокрема і її 
управління [3].  

У працях М. Р. Гільміярової обліково-аналітичне забезпечення – це 

концептуальна модель, що складається із взаємопов‘язаних обліково-аналітичних 

процедур і застосовується для забезпечення апарату управління корпорації 
необхідною інформацією [2].  

Основними завданнями обліково-аналітичної системи управління витратами 
на виробництво продукції молочного скотарства підприємства є:   

1) аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами;   
2) облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі 

бухгалтерського обліку з додаванням нефінансових показників;   
3) контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за 

правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах планування, 
обліку та за достовірністю аналітичних даних;   

4) планування діяльності підприємства за її основними видами: 
операційною, інвестиційною, фінансовою, податковою; центрами відповідальності 
та підприємства загалом;   

5) формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової 
облікової та аналітичної інформації. 

На підвищення ефективності виробництва продукції молочного скотарства 
впливає ряд факторів, в тому числі і своєчасне формування облікової інформації, на 
основі якої здійснюють аналіз рівня витрат, контроль за ними та приймання 
своєчасних управлінських рішень. Вплив облікової інформації на підвищення 
ефективності виробництва продукції тваринництва відобразимо на рис. 1.  

Облік витрат займає центральне місце у бухгалтерському обліку, який 
відіграє значну роль у системі управління підприємством. Використовуючи дані 
про розмір та види витрат, управлінський персонал підприємства має можливість 
регулювати фінансово-господарську діяльність, приймати виважені управлінські 
рішення. Отже, для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень щодо 
управління витратами підприємства необхідна своєчасна, достовірна аналітична 
інформація, яка може бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та 
безпосередньо залежить від його якості [4].  

Підвищення результативності діяльності підприємств можна досягти, 
насамперед, завдяки своєчасному формуванню облікової інформації щодо 
здійснених підприємством витрат на виробництво продукції. Водночас, дана 
інформація, у свою чергу, є базою для проведення контролю та здійснення аналізу 
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виявлення слабких місць у діяльності підприємств, а на цій основі приймати 
об‘єктивні управлінські рішення та обґрунтовувати напрями зростання 
ефективності виробничої діяльності.  

 

 

Рис. 1. Вплив облікової інформації на підвищення ефективності виробництва 
продукції молочного скотарства 

 

Джерело: узагальнено автором на основі [4] 

 

Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації, необхідної для 
аналізу з метою прийняття управлінських рішень. Система обліково-аналітичного 
забезпечення відіграє важливу роль в функціонуванні системи управління 
підприємством, забезпечуючи взаємодію різних структурних підрозділів та 
реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Висновки. У процесі дослідження виявлено, що для того щоб система 
управління витратами на виробництво продукції молочного скотарства ефективно 
функціонувала, вона має отримувати якісну інформацію, до якої ставляться певні 
вимоги. Перш за все, вона повинна задовольняти потреби внутрішніх та зовнішніх 
користувачів інформації, які визначають її корисність.  

Економічні процеси, що відбуваються сьогодні, потребують також такої 
інформації, яку можна використати для планування, аналізу та прийняття 
управлінських рішень. Отже, система обліку має бути важливою функцією 
управління, яка забезпечує життєдіяльність управлінського циклу та його 

Підвищення рівня наявної облікової інформації, фінансової та 
статистичної звітності щодо витрат на виробництво продукції 
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ефективність, адже володіючи всією повнотою інформації, керівництво 
підприємства  може бути впевнений в ефективності прийняття своїх рішень.  
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ВИДАТКИ ЯК ОБ'ЄКТИ ОБЛІКУ В МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ 

 

(представлено к.е.н. Н.М. Савченко) 
Стаття зосереджена на дослідженні економічної суті видатків. 

Розглянута бюджетна класифікація видатків в закладах охорони здоров’я. Під час 
дослідження були використані загальнонаукові методи дослідження: індукції, 
дедукції, діалектичний метод пізнання,а також деякі методи бухгалтерського 
обліку до яких належать: документування, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, 
бухгалтерський баланс та  звітність. 

Ключові слова: видатки, інформаційні ресурси, медичні установи, 
управління, облік, охорона здоров’я 

 

Постановка проблеми Як показують сучасні наукові дослідження і 
світовий досвід, медичні заклади здійснюють істотний внесок в соціально-

економічний розвиток будь-якої держави, забезпечуючи збереження належного 
стану здоров'я трудового потенціалу, здатного до виробничої і творчої діяльності, 
спрямованої на поліпшення добробуту як власного, так і суспільного. В системі 
охорони здоров'я України давно назріло цілий ряд внутрішніх проблем, пов'язаних 
зі скороченням обсягів бюджетного фінансування галузі в наслідок економічної 
кризи, з низьким рівнем ефективності управління галуззю, низьким рівнем 
задоволеності населення якістю і доступністю медичних послуг, вираженими 
диспропорціями в структурі медичних кадрів і недоліками в їх підготовці, а також 
низькою соціально-економічною ефективністю галузі в цілому. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням різних аспектів 
управління видатками бюджетних установ присвячено праці П.Й. Атамаса, П.Т. 
Ворончука, Р.Т. Джоги, Е.П. Дедкова, С.Я. Зубілевич, М.М. Каленського, Є.В. 
Калюги, Л.М. Кіндрацької, І.О. Кондратюка, В.І. Крисюка, С.О. Левицької, Т.П. 
Остапчук, Н.А. Остап‘юк, С.В. Свірко, Н.І. Сушко, О.І Шуляк, І.Д. Фаріона, О.В. 
Юрченка та ін. 

Метою статті є дослідження особливостей механізму формування 
видатків в системі обліку медичних установ для забезпечення потреб управління.  

Викладення основного матеріалу. В даний час вітчизняна система 
охорони здоров'я перебуває на черговому етапі реалізації найважливішого етапу  
фундаментальної реформи, спрямованої на вирішення цілого комплексу проблем 
національної системи здоров'я, включаючи проблему низької соціально-

економічної ефективності її діяльності. Система охорони здоров'я може бути 
результативною та ефективною тільки в тому випадку, якщо вона враховує потреби 
кожної із заінтересованих сторін і, при цьому, відстежує рівень їх задоволеності. 

Для забезпечення належного рівня надання медичних послуг заклади 
охорони здоров‘я здійснюють різні види видатків. Видатки — один з 
найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. 
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Вони є основою для визначення результатів виконання кошторису доходів і 
видатків, його аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів. [5] 

Бюджетний кодекс дає визначення економічної категорії ―видатки 
бюджету‖ як коштів, що спрямовані на здійснення програм та заходів, 
передбачених відповідним бюджетом. Визначає Кодекс і поняття ―витрат 
бюджету‖, до них належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; 
розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; 
повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів та інших доходів 
бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування [1]. До видатків бюджету не 
належать: погашення боргу; надання кредитів із бюджету; розміщення бюджетних 
коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до 
бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, 
проведення їх бюджетного відшкодування.  

Багато уваги визначенню економічної суті видатків в бюджетних 
установах приділяють в своїх працях і вітчизняні вчені (таб. 1): 

Таблиця 1 

Визначення економічної суті видатків в працях вітчизняних науковців 

№ Автор Визначення 

1 
Александров 

В.Т.[3] 

видатки – один з найважливіших показників фінансово-

господарської діяльності бюджетних установ. Вони є 
основою для визначення результатів виконання кошторису 
доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення 
внутрішніх резервів 

2 
Лондаренко 

О.О.[6] 

видатки бюджетних установ є централізованими 
видатками, оскільки здійснюються за рахунок коштів 
відповідного бюджету (державного або місцевого). Вони є 
прямими цільовими витратами держави, що забезпечують її 
безперебійне функціонування і відображають економічні 
відносини, що пов‘язані з розподілом і перерозподілом 
частини національного доходу, яка концентрується у 
бюджет 

3 Джога Р.Т.[5] 

під видатками розуміють державні платежі, які не 
підлягають поверненню, а тобто не створюють і не 
компенсують фінансові вимоги і поділяються на відплатні 
(обмінюються на товари чи послуги) і не відплатні 
(односторонні). До видатків не відносять: платежі в 
рахунок погашення державного боргу (класифікація, як 
фінансування). Витрати бюджетних установ включають 
фактичні витрати матеріальних, трудових і грошових 
ресурсів на утримання установи та її статутну господарську 
діяльність 

4 
Атамас. П.Й. 

[4] 

під видатками (не ототожнювати із затратами) розуміє суму 
коштів, витрачених бюджетними установами в процесі 
господарської діяльності в межах сум, установлених 
кошторисом 
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Слід підкреслити, що видатки, як і доходи бюджету, плануються 
відповідно до бюджетної класифікації, яка є науково обґрунтованою для 
оптимального складання всіх бюджетів. Так, наказом Міністерства фінансів 
України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11 [2] затверджено 
економічну, функціональну, відомчу та програмну класифікацію видатків. 
Бюджетна класифікація має організуюче і правове значення. Вона дає змогу 
однаково (за єдиною методикою) обраховувати доходи і витрати бюджету, складати 
звітність про виконання бюджету, здійснювати контроль і аналіз за кожним видом 
доходів і витрат, кодувати показники бюджетів при їх автоматизованій обробці з 
використанням ЕОМ. Правове значення бюджетної класифікації полягає в тому, що 
всі показники доходів і витрат, передбачені у бюджеті і вказані у відповідних 
підрозділах класифікації, є фінансовими планами, обов'язковими для виконання на 
всіх рівнях управління.[4] 

Існування спеціального фонду у бюджетних установах викликано 
нездатністю держави повністю фінансувати їх видатки. Тому, бюджетні установи 
забезпечуються з двох джерел: асигнування за загальним фондом кошторису (від 
держави) та доходи спеціального фонду (власні доходи від надання платних послуг 
тощо). Ці дві групи доходів обліковуються окремо, оскільки відображають різні за 
джерелом і приналежністю фонди. 

З нашої точки зору для потреб управління класифікацію видатків закладів 
охорони здоров‘я необхідно будувати враховуючи особливості діяльності та видів 
послуг, що можуть надаватися такими суб‘єктами господарювання. Розширення 
класифікаційних ознак поділу видатків медичних установ буде сприяти 
раціональній та ефективній  побудові аналітичного обліку видатків, що дасть змогу 
формувати інформаційну базу для подальшого їх контролю. Також слід відмітити, 
що спостерігається неузгодженість класифікаційних ознак поділу видатків 
спеціального фонду зафіксованих в міжнародних стандартах обліку та стандартах 
обліку державного сектору. Тому необхідним є уточнення ознак класифікації 
видатків спеціального фонду через додавання ознак, що будуть характеризувати вид 
діяльності медичного закладу, місце формування видатків (поліклініка, стаціонар та 
ін..) та вид послуг. 

Планування видатків бюджету на охорону здоров‘я передбачає визначення 
загального обсягу бюджетних призначень для потреб галузі при розробці проектів 
державного та місцевих бюджетів, встановлення бюджетних асигнувань 
розпорядникам бюджетних коштів на основі і в межах затвердженого розпису 
бюджету та нерозривно пов‘язане із кошторисним плануванням на рівні закладів 
охорони здоров‘я. Кошти на утримання установ охорони здоров'я спрямовуються 
на: лікарні, поліклініки, фельдшерсько-акушерські пункти, клініки широкого 
профілю, станції швидкої і невідкладної медичної допомоги, поліклінічні 
відділення міських лікарень для дорослого та дитячого населення тощо. За рахунок 
бюджетних коштів на утримання лікарень покриваються видатки: на організацію 
роботи; на управління, забезпечення медичних амбулаторних послуг, що надаються 
медичними поліклініками.. 

Висновки. Бюджетна класифікація видатків закладів охорони здоров‘я 
повинна базуватися на єдиних класифікаційних ознаках та бути єдиною для всіх 
рівнів її застосування. У зв‘язку з цим необхідним є запровадження інтегрованої 
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класифікації видатків бюджетних медичних закладів. Застосування цієї класифікації 
дозволить чітко прослідкувати за кожною класифікаційною ознакою здійснення 
витрат, провести їх зіставлення. 

 

Список використаної літератури: 
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Відомості 

Верховної Ради України.  2010. –№ 50-51. 572 c. 

2. Про бюджетну класифікацію / Міністерство фінансів України URL: : 
http: //www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=356065&cat_id=3 (дата 
звернення: 10.05.2018). 

3. Александров В.Т. Планування, облік, звітність, контроль у 

бюджетних установах : навч. посібник  Київ : АВТ лтд, 2004. 387 с. 
4. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях.  навч. 

посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 2003.  284 с 

5. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : 

навчальний посібник. Київ: КНЕУ. 2001. 250 с. 
6. Лондаренко О.О. Економічна природа видатків та її вплив на 

обліково-аналітичні аспекти бюджетних установ. Економіка. Фінанси. Право. 2008. 

N 9. С. 15-19. 

 

References: 

1. Verkhovna rada Ukrayiny (2010) Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny [Budget 

Code of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456 VI  

2. Ministerstvo finansiv Ukrayiny (2011)  Pro bjudzhetnu klasyfikaciju 

[On budget classification]. Retrieved from 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=356065&cat_id=3  

3. Aleksandrov V.T. (2004) Planuvannja, oblik, zvitnistj, kontrolj u 

bjudzhetnykh ustanovakh [Planning, accounting, reporting, control at budgetary 

institutions] Kiev, Elektron. tekstovi dani, AVT ltd.  

4. Atamas P.J. (2003) Osnovy obliku v bjudzhetnykh orghanizacijakh 

[Fundamentals of Accounting in Budget Organizations], Kiev, Center for Educational 

Literature.  

5. Dzhogha R.T.(2001) Bukhghaltersjkyj oblik u bjudzhetnykh ustanovakh 

[Accounting in budgetary institutions]. Kiev, KNEU 

6. Londarenko O.O. (2008) Ekonomichna pryroda vydatkiv ta jiji vplyv na 

oblikovo-analitychni aspekty bjudzhetnykh ustanov [The economic nature of expenditure 

and its impact on the accounting and analytical aspects of budget institutions] Economy. 

Finances. Right. (9), 15-19 

 

 

СОВА Анатолій Миколайович – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси: 
- обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку видатків в медичних 

установах 

 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=356065&cat_id=3
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=356065&cat_id=3


49 

 

К.С. Трохимець, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
У статті розглянуто поняття  доходів працівників. Розкрито особливості 

формування доходів працівників підприємств лісогосподарського підприємства. 
Охарактеризовано структуру доходів персоналу лісогосподарського підприємства. 

Ключові слова: лісове господарство, доходи працівників, заробітна плата, 
витрати на оплату праці, первинні документи 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки постає необхідність у 
вирішенні певних складних соціально-економічних проблем, зокрема проблеми 
формування доходів персоналу підприємств, так як їхній склад та розмір 
визначають конкурентоспроможність підприємства на ринку шляхом 
продуктивного залучення працівників. Отримані доходи стимулюють 
високопродуктивну працю працівника, тим самим визначаючи місце підприємства в 
економічній та соціальній системі країни. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання формування доходів 
працівників підприємств розглядаються в працях вітчизняних вчених: А. Баланди, 
С.Ю. Бірюченко, Д.П. Богині, О.М. Бородіної, О.А. Бугуцького, В.С. Дієсперова,  
Г.А. Дмитренка, А.В. Калини, А.М. Колота, М.Й. Маліка, Ю.Ю. Мороз, О.В. 
Назаренка, Т.І. Олійник, С. Полякова та інших. 

Метою статті є дослідження організації формування інформаційних ресурсів 
для управління доходами працівників лісогосподарського підприємства 

Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 1 Лісового кодексу України, ліси 
України є її національним багатством і за своїм призначенням та розташуванням 
виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, 
рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб 
суспільства в лісових ресурсах [5].  

Ліс є єдиним і незамінним джерелом деревини, яка використовується 
переважно для виготовлення засобів виробництва, зокрема предметів праці та 
предметів споживання. Незважаючи на те, що з‘явилося багато замінників деревини 
– пластмас, синтетики, металів, проте її значення не зменшується, а, навпаки, 
зростає, сфера застосування розширюється [3].  

Доход персоналу – це сукупність матеріальних та нематеріальних благ, 
одержаних від підприємства за результатами діяльності, відповідно до укладеного 
договору (контракту), що використовується для підтримки фізичного, морального, 
економічного та інтелектуального розвитку персоналу. З точки зору роботодавця, 
«доход персоналу» – це сума понесених витрат роботодавцем, яка пов‘язана з 
використанням робочої сили і забезпеченням належного її відтворення; тобто це 
витрати пов‘язані з діяльністю персоналу. Економічний зміст цієї категорії 
детальніше виявляється у функціях, які виконують доходи персоналу підприємств. 
Реалізація функцій має забезпечувати досягнення основної мети – збалансування 
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індивідуальних інтересів працівника зі стратегічними планами підприємства. Як 
відомо, функція – це, по-перше, роль, яка виконується об'єктом дослідження у 
певній сфері діяльності. [1]. 

Основними функціями доходів персоналу є: відтворювальна, стимулююча, 
регулююча, соціальна, вимірювально-розподільна, ресурсно-розміщувальна, 
функція формування платоспроможного попиту населення, функція забезпечення 
матеріального стимулювання працівників. Успішна реалізація перерахованих 
функцій, в свою чергу, базується на дотриманні принципів формування доходу 
персоналу в умовах ринку. Згідно з проведеним аналізом літературних джерел, 
можна сформулювати 5 основних принципів формування доходу персоналу 
підприємства: соціальної справедливості, правового забезпечення, конкуренто 
спроможності, простоти, єдності та протилежності інтересів [2]. 

Доход працівників лісогосподарських підприємств утворюють виплати з 
фонду оплати праці та інші виплати, що не належать до такого фонду (рис. 1). 

Структура доходів персоналу на вітчизняних підприємствах визначається 
співвідношенням трьох основних складових заробітної плати: тарифних ставок і 
окладів, доплат і компенсацій, надбавок і премій. Матеріальним змістом заробітної 
плати є кількість життєвих благ, необхідних для від творення робочої сили 
найманого працівника і членів його сім'ї [4]. 

На даний час заробітна плата є одним з головних чинників, який оцінюється 
працівником при прийнятті рішення щодо працевлаштування у лісове 
підприємство. Раніше лісові підприємства сприяли виділенню деревини за 
собівартістю для будівництва будинків молодим фахівцям, а також надавали 
підтримку працівникам у веденні підсобного сільського господарства (корма для 
домашньої худоби, техніка для обробітку ґрунту тощо) проте зараз така підтримка 
практично відсутня. Суттєве значення у цьому грає організація менеджменту 
підприємства та управлінські навички керівника. Зростання обсягів реалізації 
деревини та продуктивності праці може забезпечити зростання величини заробітної 
плати працівників підприємства.  

Вчасності виплати заробітної плати і відсутності її затримок приділяється 
багато уваги з боку центрального уряду  та органів виконавчої влади, а 
заборгованість по заробітній платі є одним з економічних показників за яким 
підприємства звітуються щомісячно і який жорство контролюється. Враховуючи, 
що на даний момент виплата заробітної плати в лісоресурсних регіонах 
забезпечуються із власних коштів підприємств, тобто з надходжень з реалізації 
продукції, важливою умовою вчасності соціальних виплат є плановість та 
безперервність проведення лісівничих заходів та своєчасність реалізації деревини. 

В рамках розробки лісової політики важливо створити механізми які б 
мінімізували випадки порушення лісівничих вимог при проведенні рубок догляду 
та санітарних рубок з метою отримання деревини з вищою комерційною вартістю. 
Головним завданням лісових підприємств повинно бути вирощування насаджень до 
віку головної рубки, а не отримання більш як половини прибутку з проміжного 
користування та санітарних рубок. Максимальний прибуток повинен отримуватись 
у віці головного користування, отже дерева майбутнього та допоміжні дерева 
повинні бути недоторканими у процесі догляду за насадженнями. Важливу роль у 

поверненні в основу ведення лісового господарства лісівничих засад можуть зіграти 
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Рис. 1. Структура доходів персоналу лісогосподарського підприємства 

 

курси підвищення кваліфікації, які регулярно проходять працівники всіх рівнів, а 
також проведення спеціальних навчань персоналу, щодо дотримань лісівничих 
вимог при проведенні відводів у рубки [6]. 

В процесі проведеного дослідження визначено, що  раціональна організація  
система обліку доходів працівників підприємств лісового господарства має 
забезпечити:  правильно, своєчасне документальне оформлення даних про обсяг 
доходів працівників з урахування специфіки лісогосподарського виробництва;  
формування системи правильного нарахування заробітної плати кожному 
працівникові та також утримань із заробітної плати;  контроль за раціональним 
використанням фонду оплати праці;  повний, своєчасний розрахунок з 
працівниками щодо оплати праці; формування звітності щодо доходів працівників.  

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження визначено, що доход 
працівника – це сума коштів, що включає в себе: заробітну плату, виплачувану 
працівникові за використання його праці з урахуванням кінцевих результатів 

Структура доходів 
персоналу 

лісогосподарського 
підприємства 

Фонд оплати праці  

Фонд основної заробітної плати  
– винагороди за виконану роботу;  
– вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі 

оплати праці;  
– оплата праці позаштатних працівників.  

Фонд додаткової 
оплати праці 

– надбавки;  
– доплати;  
– премії;  
– винагороди; 
– компенсаційні 
виплати;  

– оплата за  
невідпрацьований 
час. 

Заохочувальні та 
компенсаційні 

виплати 

– виплати за 
невідпрацьований 
час, не передбачені 
чинним 
законодавством; 
– винагороди та 
заохочення, що 
здійснюються раз на 
рік або мають 
одноразовий 
характер;  

– матеріальна 
допомога, що має 
систематичний 
характер;  
– виплати 
соціального 
характеру у грошовій 
і натуральній формі. 

Виплати, що не належать 
до фонду оплати праці 

– соціальні допомоги та 
виплати;  
– оплата лікарняних та 
вихідної допомоги при 
припиненні трудового 
договору;  
– винагороди за особливі 
досягнення у роботі;  
– компенсаційні виплати;  
– матеріальна допомога 
разового характеру. 
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роботи підприємства; дивіденди, що нараховують залежно від частки вкладеного 
капіталу й рівня рентабельності виробництва.  
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КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ 
ВПЛИВ НА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
В статті здійснено аналіз наявних громадських організацій за їх 

статистичною звітністю. Досліджено класифікаційні ознаки громадських 
організацій, які мають вплив на облікове забезпечення їх діяльності. Зроблено 
висновок про вплив особливостей діяльності громадських організацій на склад 
об’єктів бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: громадські організації, класифікація, облік, діяльність  
 

Постановка проблеми. В умовах сучасної політико-правової модернізації в 
Україні дедалі більшого значення набуває чітке функціонування інститутів 
громадянського суспільства. Оптимальне використання форм діяльності 
громадських об‘єднань надає необхідного динамізму і результативності 
перетворенням, які відбуваються в країні, стає одним із визначальних факторів 
розвитку демократії, становлення громадянського суспільства, побудови правової 
держави. Важлива роль в активізації розвитку громадських інституцій належить 
системі облікового забезпечення їх діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах розбудови в Україні 
ринкової економіки соціального спрямування відносини між державними органами 
та інститутами громадянського суспільства, як ключові і визначальні для розвитку 
громадянського суспільства, перебувають у затяжному, перехідному, законодавчо, 
системно і методично невизначеному стані.  

Проте, аналізу діяльності різних видів громадських організацій присвячена 
незначна кількість наукових праць. Проблеми класифікації громадських організацій 
досліджували П.А. Дігтяр [1], В.М. Кравчук [3], М.В. Менджул [4] та ін. Активних 
дискусій з проблеми облікового забезпечення діяльності громадських організацій в 
наукових колах сьогодні практично немає. 

Метою статті є дослідження впливу класифікаційних ознак громадських 
організацій на облікове забезпечення управління їх діяльністю.  

Виклад основного матеріалу. За даними Державної служби статистики 
України [2] в 2018 році було зареєстровано 82288 громадських організацій та 27787 
профспілок і їх об‘єднань, але статистичну звітність про свою діяльність подають 
лише 28,2 % статистичних одиниць громадських організацій (табл. 1). 

Про результати діяльності за 2016 рік органам держаної статистики 
прозвітували 23237 керівних органів громадських організацій (у 2015 р. – 22185). 

Загальна кількість членів на обліку цих керівних органів громадських організацій, а 
також їх відокремлених підрозділів нараховує 24,4 млн. осіб (у 2015 р – 25,7 

млн.осіб) з них 5,5 млн. (22,4 %) від загальної кількості – члени, що перебували на 
обліку керівних органів (у 2015 р. – 5 млн. осіб). 

Велика   кількість  громадських   організацій   не   засвідчує  рівень   якості   їх 

діяльності. 
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Таблиця 1 

Статистика громадських організацій за 2016 рік  

Області та міста 

Кількість 
керівних 

органів, од. 

Кількість членів, тис. осіб 

усього 

у тому числі 
керівний  

орган 

відокремлені 
підрозділи 

Вінницька 882 569,1 393,4 202,7 

Волинська 867 234,9 232,1 2,8 

Дніпропетровська 1461 997,7 522,0 475,7 

Донецька 416 142,7 112,0 30,8 

Житомирська 501 38,3 38,2 0,1 

Закарпатська 1579 723,5 253,3 470,2 

Запорізька 1101 381,5 344,4 37,1 

Івано-Франківська 1334 73,7 60,6 13,1 

Київська 768 95,2 71,5 23,7 

Кіровоградська 727 137,9 137,6 0,3 

Луганська 383 59,5 59,3 0,2 

Львівська 2164 930,9 627,5 303,4 

Миколаївська 1241 208,4 178,4 30,0 

Одеська 1644 554,6 514,2 40,4 

Полтавська 936 222,0 222,0 0,0 

Рівненська 965 90,7 85,0 5,7 

Сумська 898 648,5 531,1 117,4 

Тернопільська 732 50,7 50,5 0,2 

Харківська 885 277,3 93,4 183,9 

Херсонська 389 63,9 59,8 4,1 

Хмельницька 688 280,9 265,3 15,6 

Черкаська 738 583,9 141,8 442,2 

Чернівецька 538 116,0 74,0 42,0 

Чернігівська 442 42,3 42,3 0,0 

м. Київ 958 16887,0 375,2 16511,8 

Україна 23237 24438,2 5484,7 18953,5 

 

Більшість громадських організацій існує формально і активізується лише в період 
передвиборних компаній. Через існування значної кількості таких 
псевдоорганізацій страждає їх репутація. Безперечно, така кількість та 
різноманітність громадських організацій зумовлюють необхідність дослідження їх 
класифікації і визначення впливу класифікаційних ознак на формування об‘єктів 
обліку.  

В науковій літературі зустрічаються різні критерії класифікації громадських 
організацій, а саме: порядок здійснення легалізації; організаційна структура та 
характер членства; суб'єкт діяльності; статус та територія дії; мета створення і 
діяльності; сфера суспільного життя, в якій діє відповідна організація, спосіб обліку 
членів та ін. [3, 4]. 
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На нашу думку, громадські організації можна поділяти за наступними 
критеріями (табл. 2). 

Таблиця 2 

Класифікаційні ознаки громадських організацій  
№ 
п/п 

Класифікаційна 
ознака 

Види 

1 Суб'єктний 
склад 

Громадські організації поділяються за певною ознакою, що 
об'єднує їх членів - вік, професія, стать та ін., зокрема: 
дитячі, молодіжні, жіночі організації, організації інвалідів, 
ветеранів, підприємців і т.д. 

2 Сфера 
діяльності 

Правозахисні, освітні, культурні, творчі, спортивні, 
екологічні 

3 Статус чи 
територія 
діяльності 

Громадські організації поділяються на місцеві, регіональні, 
всеукраїнські та міжнародні 

4 Спосіб обліку 
членів 

Громадські організації поділяються на такі:  
а) що мають фіксоване індивідуальне членство;  
б) що не мають фіксованого індивідуального членства 

5 Спосіб 
легалізації 

Громадські організації поділяються на легалізовані шляхом 
реєстрації та повідомлення про заснування 

6 Мета створення 
та діяльності 

Суспільнокорисні (створені й діють з різними 
суспільногорисними цілями, зокрема: охорони прав людини, 
розвиток науки, культури, мистецтва, освіти, надання 
соціальних послуг та ін.); 
приватнокорисні (створені й діють з метою досягнення цілей 
та в інтересах виключно своїх членів) громадські організації 

7 Кількість членів Масові і звичайні 
 

Проведений аналіз широкого спектру громадських організацій в Україні 
виявив низку їхніх важливих особливостей [1]:  

 найпопулярнішими сферами діяльності громадських організацій були 
адміністрування ґрантових програм, реабілітація, розробка суспільно-політичних 
рекомендацій, благодійність, правова допомога, дослідження та аналітика, надання 
соціальних послуг, освітянська діяльність, поширення інформації, тренінги та 
консультування. Найчастіше траплявся захист інтересів та лобіювання. Важливими 
предметами діяльності громадських організацій були сільське господарство, 
релігійні асоціації, професійні спілки, права споживачів, охорона здоров‘я, засоби 
масової інформації, захист довкілля, бізнес, жінки, законодавство, держава, 
культура, мистецтво, література, розвиток громадських організацій, права людини, 
діти, молодь та інше;  

 громадські організації переважно діяли на обласному і нижчому рівні й 
лише деякі — на загальнодержавному рівні;  

 відмінності між приватно корисними та суспільно корисними громадськими 
організаціями простежувалися слабко (більшість громадських організацій заявили 
про своє «не суворе та ліберальне ставлення до членства і його структури»);  

 близько 50% громадських організацій не мали постійного штату;  
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 джерелами фінансування були членські внески, пожертви і гранти;  
 серед проблем, що заважали розвитку і стабільності громадських 

організацій, називалися фінансові, за якими йшли відсутність ефективної системи 
інформування про проекти і програми, а також проблеми у зв‘язку з законодавством 
щодо громадських організацій;  

 суттєвою проблемою взаємодії між громадськими організаціями та владою 
аналітики вважали брак належних юридичних механізмів зв‘язку між владою та 
громадськими організаціями. 

Отже, громадські організації в залежності від класифікаційних ознак можуть 
виділяти специфічні об‘єкти обліку, зокрема, грантові програми, благодійні внески, 
благодійну допомогу, внески членів громадських організацій, бюджетні кошти, 
проведення тренінгів та ін.. 

Висновки. Таким чином, сучасна система громадських організацій в Україні, 
має розгалужену структуру, а їх класифікаційні ознаки передбачають формування 
специфічних об‘єктів обліку.  
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА 
ЗВІТНОСТІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В 

БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
Статтю присвячено дослідженню процесу формування інформаційних 

ресурсів в системі обліку та звітності для управління основними засобами в 
бюджетній установі. Визначено поняття інформаційних ресурсів управління 
основними засобами в бюджетній установі. Розглянуто ключові елементи системи 
інформаційного забезпечення, а також етапи процесу формування інформаційних 
ресурсів управління основними засобами бюджетної установи.  

Ключові слова: основні засоби; інформаційні ресурси; бюджетна установа; 
управління. 
 

Постановка проблеми. Основні засоби є чи не найважливішим ресурсним 
елементом діяльності та об‘єктом управління в бюджетній сфері. Без них є 
неможливою організація та ведення діяльності сучасної бюджетної організації, 
оскільки вони, у своїй сукупності, утворюють виробничо-технічну базу і 
визначають рівень спроможності надання установами відповідних послуг 
населенню та/або юридичним особам. Від забезпеченості бюджетних організацій 
основними засобами залежить стабільність їх операційної роботи та 

функціонування в цілому. Це, окрім іншого, потребує від дирекції застосування 
ефективних інструментів управління основними засобами, використання широкого 
масиву інформаційних ресурсів, а також, формування відповідної управлінським 
потребам системи обліково-аналітичного забезпечення. Недостатність або 
несвоєчасність інформації щодо стану основних засобів бюджетної організації, їх 
використання, технічного обслуговування, відновлення та поліпшення 
перешкоджає прийняттю ефективних управлінських рішень та забезпеченню 
ефективної операційної діяльності установи. Відтак, управління основними 
засобами в бюджетній установі буде неефективним без формування інформаційних 
ресурсів в системі обліку та звітності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми 
побудови системи обліково-аналітичного забезпечення управління основними 
засобами в бюджетній сфері та організації ефективної системи обліку приділяють 
значну увагу як українські, так і зарубіжні вчені. Зокрема, можемо відмітити 
наукові дослідження І.А. Бланка, А.М. Герасимовича, Г.Г. Кірейцева, 
Ю.І. Осадчого, В.В. Сопка, Ю.С. Цаль-Цалка та інших.  

Метою статті є дослідження сукупності інформаційних ресурсів в системі 
обліку та звітності бюджетної організації з метою ефективного управління 
наявними основними засобами. 

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх років система ведення 
бухгалтерського обліку в бюджетній сфері істотно трансформувалась. Урядом було 
ухвалено ряд важливих нормативно-правових документів та актів, які внесли зміни 
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в методику ведення обліку, в т.ч. і обліку основних засобів. Так, у відповідності до 
Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі [4], а 
також з метою імплементації норм міжнародного законодавства у вітчизняну 
нормативно-правову базу було розроблено та впроваджено в України НП(С)БОДС 
№121 «Основні засоби» [2] та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 
основних засобів суб‘єктів державного сектору [1]. Завдяки цьому в системі 
ведення бухгалтерського обліку бюджетних організацій було змінено принципи та 
підходи обліку основних засобів, що безперечно вплинуло і на систему управління 
майном цих організацій.  

Так, нормами НП(С)БОДС №121 «Основні засоби» [2] визначено, 
рекомендації та правила щодо: визначено ключові термінологічні характеристики 
(поняття «основні засоби», амортизаційної, залишкової та ліквідаційної вартості, 
зносу основних засобів та ін.); встановлення критеріїв віднесення того чи іншого 
критерію до об‘єктів основних засобів; визначення первісної, залишкової вартості 
основних засобів та їх переоцінки; правил індексації основних засобів; здійснення 
амортизації основних засобів (періодичність, методи нарахування зносу тощо); 
оцінювання корисності основних засобів та їх вибуття.  

Окрім того, нормативно-правовою базою управління основними засобами в 
бюджетній установі виступають норми Бюджетного та Податкового кодексів 
України, Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», «Про Державний бюджет України», Постанови КМУ «Про порядок 
списання об‘єкт державної власності», НП(С)БОДС №122 «Нематеріальні активи»,  
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку для державного сектору 17 
«Основні засоби», Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та ін. 
Вони становлять основу системи інформаційних ресурсів управління основними 
засобами в бюджетній установі. Тобто, завдяки існуючій системі нормативно-

правового регулювання визначають правила, механізми та регламенти управління 
основними засобами в Україні, зокрема, і бюджетній сфері.  

Важливими елементами системи інформаційного забезпечення управління 
основними засобами організації виступають облікові та аналітичні дані, отримані в 
результаті здійснення бюджетною установою своєї діяльності. Усю сукупність цих 
даних можемо умовно розділити на кілька груп: положення облікової політики 
установи; первинні документи щодо обліку операцій з основними засобами; 
регістри обліку та звітність; дані аналітичних оцінок та контрольних процедур 
(звірок). 

Наприклад, ключовим елементом організації та ведення обліку у 

Верхівнянській філії Житомирського агротехнічного коледжу (скорочено – 

Верхівнянська філія ЖАТК) є облікова політика, затверджена адміністративною 
Радою коледжу та керівництвом філії. Зокрема, пунктами 8-12 Положення про 
облікову політику визначено правила та механізм обліку операцій з основними 
засобами в усіх структурних підрозділах установи (в т.ч., п. 8 – загальні положення,  
п. 9 – нарахування амортизації та визначення ліквідаційної вартості; п. 10 – 

переоцінка та оновлення вартості; п. 11 – вибуття; п. 12 – організація обліку та 
забезпечення контролю).  

Відповідно до наказу «Про затвердження типових форм з обліку та списання 
основних засобів суб‘єктами державного сектору та порядку їх складання» від 
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13.09.2016 р. №818 [3] Верхівнянська філія ЖАТК для обліку та списання основних 
засобів  використовує акти введення в експлуатацію основних засобів, приймання-

передачі основних засобів, внутрішнього переміщення основних засобів, передачі 
на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів, приймання 

відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів та ін.  
Для аналітичного обліку основних засобів в бухгалтерії установи ведуть 

картки інвентарного обліку, встановлені наказом Міністерства фінансів України від 
13.09.2016 р. №818, зокрема інвентарні картки обліку об‘єкта основних засобів, 
групового обліку основних засобів, обліку тварин і багаторічних насаджень. 
Аналітичний облік ведуть в місцях експлуатації матеріально-відповідальні особи. 

Узагальнення операцій з надходження основних засобів відображається в 
меморіальних ордерах № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення 
необоротних активів», № 16 «Накопичувальна відомість позабалансового обліку». 
Дані меморіального ордера № 9 заносяться до Журнал-головної. Синтетичний облік 
ведеться в Журнал-головній книзі, що узгоджується з регістрами аналітичного 
обліку – оборотною відомістю та інвентарними картками.  

Верхівнянська філія ЖАТК, відповідно до покладених на неї завдань веде 
бухгалтерський облік та складає фінансову і бюджетну звітність відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, 
а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку. 
Вона готує та подає такі форми фінансової звітності: «Баланс» (форма № 1-дс); 
«Звіт про фінансові результати» (форма № 2-дс);   «Звіт про рух грошових коштів» 
(форма № 3-дс); Звіт про власний капітал (форма № 4-дс); Примітки щодо річної 
фінансової звітності. До бюджетної звітності Верхівнянської філії ЖАТК 
відноситься: «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» 
(форма №2д, №2м); «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 
плата за послуги» (форма №4-1д, №4-1м); «Звіт про надходження і використання 
коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма №4-2д, №4-

2м);  «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, №7м). 
Періодично (не менше одного разу на 2 роки), згідно норм чинного 

законодавства та п. 12 Положення про облікову політику ЖАТК, у філії 
здійснюється контроль відповідності облікових даних і фактичної наявності 
основних засобів шляхом проведення інвентаризації. Результати інвентаризації 
оформлюються протоколом засідання інвентаризаційної комісії та передаються 
адміністрації ЖАТК для узгодження та затвердження.  

Узагальнено, можемо говорити, що процес формування інформаційних 
ресурсів управління основними засобами у Верхівнянській філії ЖАТК складається 
із наступних етапів: 1) утворення, накопичення та реєстрація облікової інформації; 
2) узагальнення наявних даних та складання звітності; 3) аналітична обробка та 
контроль відповідності сформованих інформаційних ресурсів реальним даним.  

Висновки. Із зазначеного можемо визначити, що інформаційні ресурси 
управління основними засобами в бюджетній установі – це обліково-аналітична 
система формування, накопичення, оброблення і представлення даних щодо 
операцій з основними засобами організації для прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо функціонування та розвитку діяльності організації. 
Ключовими джерелами формування системи інформаційних ресурсів управління 
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основними засобами виступають положення нормативно-правової бази у 
бюджетній сфері, дані бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу, 
звітність.  
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