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С.Л. Башинський, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
У статті проаналізовано економічну сутність категорії «заробітна плата». 

Обґрунтовано визначення  заробітної плати  як соціально-економічної категорії. 
Виділено основні функції заробітної плати та їх значимість в розвитку ринкової 
економіки в Україні.  

Ключові слова: заробітна плата, плата за працю, винагорода заробітної 
плати, персонал 

 

Постановка проблеми. Заробітна плата – одна з найскладніших і 
найважливіших соціально-економічних категорій. Оскільки вона, з одного боку є 
основним і часто єдиним джерелом доходів найманих працівників, основою 
матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є 
суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників 
до досягнення цілей підприємства, то питання організації заробітної плати і 
формування її рівня разом з питанням забезпечення зайнятості складають основу 
соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх 
учасників трудового процесу [3]. В зв’язку з цим, розгляд проблематики в Україні, 
що стосується заробітної плати як в теоретичному, так і практичному рівнях є 
надзвичайно актуальним. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивченням теоретико-

методологічних засад сутності заробітної плати, її форм та систем займалися як 
вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Серед яких: К. Ф. Брезицька, Ф.Ф. Бутинець, С. В. 
Васильчак, О. Р. Жидяк, Т. М. Полянчич, О.А. Грішнова, О. В. Дубовська, H. М. 
Жидовська, О. С. Прокопишин, М. Б. Бойчун , А. В. Калина, І. Л. Петрова, Н. В. 
Федорчук, Л. П. Швець, H. І. Доберчак та ін. Однак, незважаючи на значну 
кількість наукових робіт та поглядів науковців, присвячених розгляду особливостей 

заробітної плати, існують невизначеності у понятійному апараті. В зв’язку з цим 

виникає необхідність подальшого, більш глибшого, його вивчення на основі 
використання зарубіжного досвіду. 

Метою статті є розкриття теоретичної сутності заробітної плати та 
обґрунтування необхідності удосконалення її обліку в Україні. 

Викладення основного матеріалу. В Україні у сучасних умовах 
господарювання розрахунки за заробітною платою зазнали значних змін. Як 
економічна категорія, заробітна плата відображає відносини між роботодавцями та 
найманими працівниками. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це 
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 
роботу [2]. 
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Вітчизняні науковці дають дещо інші трактування економічної суті заробітної 
плати (табл. 1).  

Таблиця 1 

Дослідження сутності поняття "заробітна плата" у літературних джерелах 
№ 

з/п 
Автор Визначення 

1 Брезицька К. Ф. Аналіз сучасних 
систем оплати праці в зарубіжних 
країнах. Управління розвитком. 
2011. № 8 (105). С. 30-31. 

Заробітна плата - це плата за працю, а її величина - 
це ціна праці, яка визначається на ринку праці в 
результаті взаємодії попиту на конкретні види праці 
і її пропозицію 

2 Петрова І. Л. Сегментація ринку 
праці: теорія і практика 
регулювання. К.: Таксон, 1997. 246 
с. 

Заробітна плата - винагорода, обчислена як 
правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 
договором власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу 

3 Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський 
фінансовий облік. Житомир: Рута, 
2009. 912 с. 

Заробітна плата - оплата праці найманих 
працівників, яка виражає перетворену форму 
вартості і ціни робочої сили 

4 Калина А. В. Соціально-економічна 
сутність заробітної плати. 
Формування ринкових відносин в 
Україні. 2008. № 4 (23). С. 81-85. 

Заробітна плата - це частина доданої вартості у 
грошовій формі, яка в результаті його розподілу 
надходить працівникам залежно від кількості і 
якості затраченої ними праці 

5 Васильчак С. В., Жидяк О. Р., 
Полянчич Т. М. Теоретичні основи 
формування оплати праці на 
підприємстві. Наук. вісн. НЛТУ 
України. 2011, Вип. 21.12. С. 152-

157 

Заробітна плата - це будь-який заробіток, 
обчислений у грошовому виразі, що його за 
трудовим договором власник, або уповноважений 
ним орган виплачує працівникові за виконану 
роботу або надані послуги 

6 H. М. Жидовська, О. С. 
Прокопишин, М. Б. Бойчун 
Удосконалення систем оплати 
праці України з урахуванням 
зарубіжного досвіду. зб. наук, 
праць Таврійського державно-го 
агротехнологічного універ-ситету. 
Економічні науки. 2012. Т. 2, № 2 
(18). С. 138-146 

Заробітна плата - це будь-яка винагорода, або 
заробіток, що обчислюється в грошах, котрі 
підприємець виплачує за працю, яка або виконана, 
або має бути виконана, або за послуги, які або 
надані, або мають бути надані 

7 Дубовська О. В. Теоретичні засади 
заробітної плати як соціально- 

економічної категорії. Вісник 
ДДФА. Економічні науки. 2014. № 
2. С. 23-32 

Заробітна плата - це грошове вираження вартості і 
ціни робочої сили, яке виплачується працівникові 
за виконану роботу або надані послуги і спрямоване 
на мотивацію досягнення бажаного рівня 
продуктивності праці 

8 Швець Л. П., Доберчак H. І. 
Дослідження шляхів удос-

коналення використання фонду 
оплати праці та системи 
преміювання на підприємствах 
зв'язку. Вісник Хмельницького 
національного університет-ту. 
Економічні науки. 2009. T. 1, № 4, 
С. 40-45 

Заробітна плата - це елемент витрат виробництва, і 
водночас головний чинник забезпечення 
матеріальної зацікавленості працівників у 
досягненні високих кінцевих результатів праці. 
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Проте найбільш повне визначення даного поняття пропонує О. Грішнова [1], 

яка розглядає поняття «заробітна плата» з кількох позицій: з позиції економічної 
теорії, з позиції ринкової економіки, з позиції економіки праці, з позиції найманого 
працівника та з позиції підприємця.  

Так, з позиції економічної теорії, заробітна плата – це економічна категорія, 
що відображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу 
розподілу новоствореної вартості. В умовах ринкової економіки заробітна плата – 

це елемент ринку праці, що складається в результаті взаємодії попиту на працю та її 
пропозиції й виражає ринкову вартість використання найманої праці. З позицій 
економіки праці, заробітна плата – це винагорода або заробіток, обчислений у 
грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові 
за роботу, яку виконано або має бути виконано. З позиції найманого працівника, 
заробітна плата – це основна частина його трудового доходу, який він отримує в 
результаті реалізації здатності до праці і який має забезпечити об’єктивно 
необхідне відтворення робочої сили. З позицій підприємця, заробітна плата – це 
елемент витрат виробництва і водночас головний чинник забезпечення матеріальної 
зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці [1, с. 
274]. 

Таким чином, заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного 
боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина 
значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого 
боку, її правильна організація зацікавлює працівників підвищувати ефективність 
виробництва, отже, безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-

економічного розвитку країни. 

Заробітна плата задовольняє різноманітні потреби усіх працюючих, і тому 
являється головним фактором стимулювання.  

У вітчизняних підприємствах розрізняють такі види заробітної плати: основна, 
додаткова та інші заохочувальні і компенсаційні виплати. Основна заробітна плата 
являє собою винагороду за виконану роботу, відповідно встановленим нормам. 
Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені норми, за 
особливі умови праці, а також, за трудові успіхи та винахідливість. До інших 
заохочувальних та компенсаційних виплат включають премії за спеціальними 
системами, винагороди за підсумками річної роботи. 

Сучасні економічні умови, що склалися в Україні, які зумовлені 
недосконалими розподільчими відносинами та нерозвиненими ринковими 
механізмами, спонукали до виділення наступних функцій заробітної плати:  

– збереження зайнятості, попередження безробіття ціною низької заробітної 
плати;  

– забезпечення соціальних гарантій;  
– збереження попереднього статусу, пов’язаного із попереднім робочим 

місцем;  
– утримання інфляції за рахунок заборгованості із заробітної плати;  
– перерозподіл зайнятих працівників за сферами економіки і галузями;  
– поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості працівників;  
– посилення мобільності робочої сили. 
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що існують 
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різноманітні підходи до класифікації функцій заробітної плати, проте нами 
виділено такі що відповідають її суті як правової категорії. Проте, в сьогоднішніх 
умовах перелік функцій заробітної плати має бути повнішим, що зумовлено недо-

сконалим станом розвитку ринкової економіки в Україні, зловживаннями з боку 
роботодавців, економічною кризою. Проте, заробітна плата починає набувати 
притаманних їй рис, наближатися до виконання нею своїх функцій, але цей процес 
безперечно є тривалим і потребує подальшого дослідження як з боку облікових 
працівників, так і з боку науковців. 

Висновки. Аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати, що наразі 
існує велика кількість трактувань сутності заробітної плати, що пояснюється 
різними науковими поглядами дослідників. З нашої точки зору, заробітна плата – це 
одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-

економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) 
джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів 
їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат 
виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей 
підприємства, то питання заробітної плати і формування її рівня разом з  
питаннями забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових  
відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників трудового 
процесу. 

 

Список використаної літератури: 
1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. К.: 

Знання, 2009. 390 с. 
2. Про оплату праці : Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР 

URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/108/95-вр 

3. Федорчук Н. В. Заробітна плата: теоретичні основи, українські реалії і 
світові стандарти. Ефективна економіка. 2013. № 8. 

References: 

1. Grishnova O.A. (2009). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosini [Labor 

economics and socio-labor relations]. K.: Znannya.  

2. Verkhovna Rada Ukrainy (1995). Pro oplatu pratsi: Zakon Ukraini [About 

payment of wages: the Law of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 

show/108/95-vr 

3. Fedorchuk N. V. (2013). Zarobitna plata: teoretichni osnovi, ukrainski realiyi i 

svitovi standarti [Wages and salaries: theoretical foundations, Ukrainian realities and 

world standards]. Efektivna ekonomika. (8). 

 

БАШИНСЬКИЙ Станіслав Леонідович – магістр Житомирського 
національного агроекологічного університету, спеціальність «Облік і 
оподаткування».  

Наукові інтереси:  
- обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками із заробітної 

плати на підприємстві 
  



8 

 

М.Д. Вигівський, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ НА ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

(представлено к.е.н., доц. Киян А.В.) 
У статті досліджено особливості формування витрат на вирощування 

зернових культур. Автором розглядаються питання, пов’язані з обліком витрат та 
управління ними, а також порядок формування інформаційної бази для прийняття 
управлінських рішень. Обґрунтовано пропозиції щодо облікового забезпечення 
витрат на вирощування зернових культур  та шляхи його удосконалення 

Ключові слова: бухгалтерський облік, управління витратами, облікова 
інформація, контроль, управлінський облік, собівартість. 

 

Постановка проблеми. Нарощування виробництва продукції зернових 
культур високої якості гарантує повне забезпечення населення країни продуктами 
харчування, створення вагомого експортного потенціалу сільськогосподарської 
продукції, економічну стабільність і незалежність нашої країни. Важливим 
інструментом в діяльності господарюючого суб'єкта є витрати виробництва, 
оскільки від правильного їх формування та отримання високоякісної продукції 
залежать можливості розвитку підприємства у довгостроковій перспективі та 
фінансова спроможність даного підприємства. Рівень витрат істотно впливає на:  
результати діяльності, що безпосередньо пов'язано з економікою підприємства, 
регіону і країни в цілому.[4] Формування витрат на вирощування зернових культур, 
їхній розмір визначають конкурентоспроможність підприємства на ринку. При 
цьому важлива роль відводиться обліку витрат  та системі управління ними. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.  Значна кількість вітчизняних 
науковців досліджували питання обліку витрат на виробництво продукції та 
управління ними. Це такі, як І.Ю. Бондар, В. Васильченко, В.М. Гаврилюк, А.І. 
Глушаченко, Г.С. Головач, М.Г. Грещак, А.О. Задоя, Г.Я. Стеблій, Л.К Сук, П.Л. 
Сук, А.М. Турило та ін. Однак, ще й досі значна кількість проблем лишається 
невирішеною, що і зумовило актуальність даної теми дослідження. 

Метою статті є дослідження облікового процесу витрат на вирощування 
зернових культур, їх формування та  управління ними. 

Виклад основного матеріалу. Отримання найвищого ефекту із найменшими 
затратами матеріальних, трудових та фінансових ресурсів залежить від організації 
облікового процесу, формування інформаційної бази та політики управління 
витратами, яка передбачає пошук способів їх зниження. Своєчасне отримання 
достовірної інформації про стан вирощування зернових культур є запорукою 
ефективного управління господарськими процесами. Таку інформацію можна 
отримати з даних бухгалтерського (фінансового) та управлінського обліку. 
Бухгалтерський облік як інформаційна система переслідує мету найбільш повного і 
своєчасного забезпечення користувачів достовірними даними стосовно майнового і 
фінансового стану, в тому числі і витрат на вирощування зернових культур та 
обсягу одержаної продукції, а також результатів діяльності підприємств. Облік 
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повинен забезпечувати користувачів інформацією стосовно щонайменше таких 
основних напрямів роботи підприємства: з рівня витрат на виробництво продукції,  
в тому числі і на вирощування зернових культур; з оцінки економічної ефективності 
діяльності, яка визначається через прибутковість; з визначення майбутньої 
платоспроможності, можливості своєчасного і повного погашення своїх 
зобов’язань, що проявляється через фінансове становище суб’єкта господарювання.  

В умовах проведення економічних реформ особливо важливого значення 
набувають правильно налагоджений облік витрат на виробництво та калькулювання 
собівартості продукції, за допомогою яких здійснюється контроль за діяльністю 
сільськогосподарських товаровиробників і які є основою поліпшення системи 
ціноутворення, оптимального використання матеріальних і трудових ресурсів, 
зниження собівартості, ефективного використання техніки та інші. 

У межах конкретного виробничого господарського формування до затрат, 
які безпосередньо пов'язані з процесом вирощування зернових культур, належать 
затрати, пов'язані з: виробництвом (поточні витрати) продукції зернових культур; 
удосконаленням технології та організації вирощування зернових культур; 
винахідництвом та раціоналізаторством; обслуговуванням виробництва; 
забезпеченням нормальних умов праці; управлінням виробництва та деякі інші. [3] 

Склад статей витрат на виробництво продукції рослинництва та порядок 
калькулювання її собівартості визначається Методичними рекомендаціями з 
планування (обліку) і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 
сільськогосподарських підприємств. Зокрема, витрати на виробництво зернових 
культур обліковують за такими статтями: 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. 

В процесі дослідження було встановлено, що в різних підприємствах склад 
статей витрат на виробництво продукції рослинництва не однаковий. Тому 
підприємствам має надаватися право самостійно вирішувати питання про 
обґрунтування складу статей витрат. 

В бухгалтерському обліку інформаційні ресурси в сфері витрат на 
вирощування зернових культур підприємства формуються за рахунком: 23 
―Виробництво‖. За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі 
матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати, за 
кредитом - суми фактичної виробничої собівартості одержаної  продукції (у дебет 
рахунка 27 ―Продукція сільськогосподарського виробництва‖).  

Головною метою функціонування бухгалтерської інформаційної системи на 
підприємстві є забезпечення керівництва підприємства фінансовою інформацією 
для прийняття обґрунтованих рішень при виборі альтернативних варіантів 
використання виробничих запасів. Весь обліковий процес щодо витрат на 
вирощування зернових культур можна поділити на три стадії: первинний, поточний 
і підсумковий облік.  Первинний облік, що здійснюється на першій стадії 
облікового процесу, забезпечує збір первинних облікових даних про господарські 
операції щодо матеріальних, трудових і грошових витрат, їхнє бухгалтерське 
документування. Другою стадією облікового процесу є поточний облік. На цій 
стадії протягом звітного періоду здійснюється облікова реєстрація господарських 
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операцій на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових реєстрах з 
використанням різних способів методу бухгалтерського обліку. Третя стадія 
облікового процесу - підсумковий облік, який являє  собою узагальнення даних 
поточного обліку, складання калькуляцій, звітності.[3] 

Основною метою управлінського обліку є надання користувачам інформації, 
необхідної для прийняття рішень. На відміну від фінансової інформації, структура і 
склад якої чітко регламентується державою, створення системи 
внутрішньогосподарського обліку є рішенням самого підприємства. Тут важлива 
роль надається контролю і управлінню витратами по відхиленнях від планових 
показників, визначених шляхом аналізу, що дає можливість підсилити позитивні 
відхилення та ліквідувати негативні. У системі управлінського обліку це 
досягається через центри фінансової відповідальності і центри витрат на основі 
аналізу даних виробничого обліку. 

Для обліку витрат  на виробництво сільськогосподарської продукції на 
практиці застосовуються такі методи обліку витрат і визначення собівартості 
продукції:  нормативний, метод обліку за центрами відповідальності, простий 
(прямий), облік фактичних витрат, стандарт–костинг, директ–костинг. 
Використання найбільш ефективного методу дозволить виявляти найбільш 
рентабельні види продукції та приймати відповідні рішення щодо їх 
виробництва.[1] 

Економічно обґрунтований облік витрат продукції зернових культур дає 
можливість мати об'єктивну інформацію про ціну реалізації, визначення 
рентабельності продукції та загалом здійснення прогнозованих розрахунків щодо 
перспектив розвитку підприємства. Тому постає питання необхідності ефективного 
і раціонального управління у сфері обліку витрат та обчислення собівартості 
продукції. Стабільність і розвиток будь-якого суб’єкта підприємництва на 
конкурентному ринку залежить не тільки від порядку формування витрат, а й  від 
створення ефективної системи управління витратами.  

Обліково-аналітична інформація є інформаційним ресурсом управління 
системою економічної безпеки підприємства, вона утворюється в процесі реалізації 
трьох функцій управління: обліку, аналізу та синтезу. При цьому облік є базою для 
аналізу, а результати аналізу, у свою чергу, є підставою для проведення синтезу та 
надання відомостей потенційному користувачеві цієї інформації. 

Для формування системи управління витратами необхідно визначити 
структуру цієї системи, яка повинна містити складові (елементи) які взаємодіють 
між собою відповідно до поставлених завдань. Розмір витрат є основним чинником 
для оцінювання ефективності діяльності підприємства, а також значно впливає на 
формування фінансового результату підприємства. Через це управління витратами 
потребує детального вивчення та удосконалення. 

Управління витратами на підприємстві передбачає виконання таких функцій, 
як прогнозування, планування, нормування, організація, калькулювання, мотивація 
та стимулювання, облік, аналіз, регулювання та контроль витрат. Механізми 
управління витратами передбачають застосування певних методів та інструментів, 
за допомогою яких вивчають витрати, досліджують їхню поведінку, щоб управляти 
ними. Основними принципами управління витратами є: застосування системного 
підходу до управління витратами; взаємозв’язок окремих елементів підсистем із 
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завданнями системи загалом; відповідність системи обліку завданням управління 
витратами; аналіз і виявлення альтернативних шляхів досягнення мети; повнота і 
аналітичність інформації щодо рівня витрат; застосування ефективних методів 
зниження витрат; стимулювання і мотивація працівників до зниження витрат; 
оцінка і контроль результатів діяльності підрозділів. [4] 

Висновки. Отже, для забезпечення стабільної та ефективної діяльності 
підприємства, внутрішньогосподарське регулювання щодо формування витрат та 
управління ними необхідно орієнтувати на зниження рівня витрат, підвищення 
обсягу і якості продукції, а відповідно і кінцевих фінансових результатів. Це 
вимагає побудови відповідного механізму формування облікової інформації, що 
забезпечувала б здійснення своєчасного аналізу і контролю та прийняття 
відповідних управлінських рішень. Внутрішній механізм регулювання рівня витрат 
пропонуємо розглядати як сукупність обліково-аналітичних, нормативних і 
організаційно-управлінських форм, методів та інструментів, що дозволяють 
підвищувати ефективність виробничої діяльності. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

У статті розглянуто основні наукові розробки щодо тлумачення терміна 
«основні засоби» та дана характеристика проблем з визначенням їх суті. 
Встановлено відмінність підходів, що впливає на якість інформації з обліку 
основних засобів для потреб управління. Запропоновано формулювання власного 
визначення даного терміна.  

Ключові слова: основні засоби, активи, засоби праці, основні фонди, основний 
капітал 

 

Постановка проблеми. Діяльність будь-якого підприємства розпочинається з 
формування матеріально-технічної бази, а саме основних засобів, відсутність яких 
унеможливлює функціонування та ведення поточної господарської діяльності 
підприємства. Саме обсяг акумульованих основних засобів дає підстави судити про 
розмір підприємства, його можливості та перспективи розвитку. Тому буде 
доцільним дати чітке визначення цій економічній категорії.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Останнім часом значна кількість 
вчених вивчає теоретичні основи терміну «основні засоби». Зокрема, такі вчені як: 
І. А. Бланк [1], Ф. Ф. Бутинець [2], Н. В. Довгалюк [3], О. А. Наумчук [5], С. В. 
Ткачук [8] та інші розглядали у своїх роботах поняття «основні засоби». Проте за 
відсутності єдності в його розумінні важливо проаналізувати наявний науковий 
доробок з окресленої проблеми.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень щодо визначення 
категорії «основні засоби» на підставі аналізу як вітчизняного та зарубіжного 
досвіду. 

Викладення основного матеріалу. Одним з головних термінів 
функціонування та розвитку економічної системи є засоби праці або ж основні 
засоби. Протягом багатьох століть вони були основним фундаментом для початку 
ведення будь-якої діяльності. У наш час дане поняття має доволі багато значень, а у 
нормативних документах воно є досить неоднозначним (табл. 1). 

Порівнюючи поняття, представлені в П(С)БО та МСБО, можна зробити 
висновок про їх подібність, зумовлену тим, що під час написання українських 
стандартів бухгалтерського обліку міжнародні стандарти використовувались як 
основа. 

У сучасній науці поняття «основні засоби» часто ототожнюють з поняттям 
«основні фонди». С.В. Ткачук трактує поняття «основні засоби» та «основні фонди» 
в економічній літературі і вважає, що вони не мають принципових відмінностей – 

вони є більш чи менш повними і практично дублюють визначення, наведені в 
законодавчих актах, але при цьому не наголошується різниця між основними 
засобами, основними фондами, основним капіталом [8, с. 141]. 
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Таблиця 1 

Визначення поняття «основні засоби» у нормативних документах  
Нормативний 

документ 
Визначення 

П(С)БО 7 
«Основні 

засоби» [7] 

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з 
метою використання їх у процесі виробництва або постачання 
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за  
рік). Об'єкт основних засобів - це: закінчений пристрій з усіма 
пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно 
відокремлений предмет, призначений для виконання певних 
самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно 
з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що 
мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, 
керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет 
може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в 
складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає 
визначенню основних засобів, або частина такого активу, що 
контролюється підприємством. 

Податковий 
Кодекс 

України [6] 

Основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси 
корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім 
вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, 
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і 
архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не 
перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і 
нематеріальних активів), що призначаються платником податку 
для використання у господарській діяльності платника податку, 
вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у 
зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в 
експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, 
якщо він довший за рік). 

МСБО 16 

«Основні 
засоби» [4] 

Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх: 
а) утримують для використання у виробництві або постачанні 
товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для 
адміністративних цілей; 
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше 
одного періоду. 

 

Зокрема, І.О. Бланк зазначав: «Основні фонди – сукупність матеріальних 
активів у формі засобів праці, які багаторазово беруть участь у процесі виробничо-

комерційної діяльності і переносять на продукцію свою вартість частинами» [1, c. 
227]. Але на наш погляд, ці два терміни не можна ототожнювати, так як відчутна 
існуюча різниця у цих двох поняттях.  
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Довгалюк Н.В. наводить більш розширене тлумачення цього поняття: 
визначення основних засобів як матеріальних активів підприємства будь-якої 
форми власності, що неодноразово задіюються у виробничих циклах, зберігають 
свою натуральну форму, переносячи свою вартість на вироблену продукцію 
частинами, строк використання яких перевищує один рік (або операційний цикл), 
призначені для експлуатації самим підприємством, для надання в оренду іншим 
фізичним чи юридичним особам, що в сукупності дає змогу одержувати економічну 
вигоду для підприємства [3, с. 20]. Знову никає протиріччя, у зв’язку з тим, що 
основні засоби знаходяться на балансі у всіх підприємствах, навіть в тих, які не 
отримують економічної вигоди.  

Низка вчених вважають критерій річного циклу основоположним у 
формуванні визначення поняття «основні засоби». Так, Ф.Ф. Бутинець стверджує, 
що основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 
соціальнокультурних функцій, очікуваний строк експлуатації яких більше одного 
року (або операційного циклу, якщо він перевищує один рік) [2, с. 224].  

Проведені дослідження сутності поняття «основні засоби» дозволили нам 
встановити, що основними критеріями визнання основних засобів є:  

 матеріальність (наявність матеріально-речової форми);  
 призначення (утримуються з метою використання їх в процесі виробництва, 

постачання товарів, надання послуг або для здійснення адміністративних чи 
соціально-культурних функцій);  

 строк корисного використання (більше року або операційного циклу, якщо 
він більше року);  

 амортизаційність (здатність об’єкту в процесі експлуатації поступово 
переносити свою вартість на результат діяльності підприємства) тощо. 

З врахуванням вище наведених критеріїв для уникнення суперечностей і 
гармонізації в економічній науці та нормативних актів нами запропоноване таке 
визначення: основних засобів – це матеріальні активи, придатні для використання в 
процесі діяльності підприємства або установи (організації), які втрачають свою 
вартість частково, шляхом перенесення її на результат діяльності підприємства, 
очікуваний термін використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він більше року).  

Висновки. Таким чином, розкрита економічна сутність поняття «основні 
засоби» з різних позицій. Встановлено, що поняття «основні засоби» не знайшло 
однозначного тлумачення у працях вчених-економістів. На підставі аналізу 
критеріїв, що впливають на визначення «основні засоби», уточнено дане поняття, як  
матеріальні активи, придатні для використання в процесі діяльності підприємства 
або установи (організації), які втрачають свою вартість частково, шляхом 
перенесення її на результат діяльності підприємства, очікуваний термін 
використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, 
якщо він більше року.  
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ТОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 
РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ  

 

(Науковий керівник – к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
В статті розглянуто проблеми організації обліку та внутрішнього 

контролю розрахунків з покупцями та замовниками підприємств. Розроблено схему 
бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками. Визначено основні 
завдання внутрішньогосподарського контролю розрахунків з покупцями і 
замовниками.  

Ключові слова: покупці та замовники, розрахунки, бухгалтерський облік, 
контроль, система управління. 

 

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

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням обліку та контролю 
розрахунків з покупцями і замовниками у своїх роботах приділяли увагу такі 
вітчизняні науковці, як С.Л. Береза В. Боровець, Ф.Ф. Бутинець, О.О. Герасименко, 
Н.М. Малюга, Л.М. Николайчук, С.Ф. Палій, К.В.Романчук, Н.М. Ткаченко,  
Р.Л. Хомяк, та інші. Проте питання раціональної організації обліку, управління та 
контролю розрахунків з покупцями та замовниками потребують подальшого 
дослідження. 

Метою статті є дослідження організації облік та контролю розрахунків з 
покупцями та замовниками. 

Викладення основного матеріалу.  У процесі господарської діяльності між 
суб’єктами господарювання виникають розрахункові взаємовідносини. Ці 
відносини пов’язані з формуванням основних та оборотних засобів, реалізацією 
виробленої продукції і наданих послуг, придбанням товарно – матеріальних 
цінностей, розподілом прибутку.  

Встановлення господарських відносин суб’єкта підприємницької діяльності з 
іншими фізичними і юридичними особами передбачене виникненням між ними 
певних прав та зобов’язань. 

В ринковій економіці економічні суб'єкти господарювання (підприємства, 
організації) в процесі своєї діяльності щодня стикаються з різними видами 
розрахунків. Факти виникнення зобов'язань та їх погашення являють собою 
розрахункові відносини. При цьому будь-яка організація може виступати як 
дебітором, так і кредитором.  
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Облік розрахунків з покупцями та замовниками - це необхідний елемент 
управління підприємства, він передбачає дослідження виконання виробничої 
програми, відхилення від плану и завданих параметрів, напрямки перспективного 
розвитку підприємства після прийняття відповідних управлінських рішень [2]. 

 

Рис. 1. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і 
замовниками підприємства  

 

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

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

передбачено, що інформація по розрахунках з покупцями та замовниками за 
відвантажену продукцію, виконані роботи й послуги, окрім заборгованості, що 

Суб’єкт господарювання  

Відвантаження продукції або надання послуг 

Договір купівлі-продажу : предмет договору, ціна договору, 
форма розрахунків, відповідальність 

Замовник 

І 

ІІ 

Погашення дебіторської заборгованості ІІІ 

Відображення в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку 

Головна книга 

Фінансова звітність 
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забезпечена векселем узагальнюється на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та 
замовниками».  

Внутрішній контроль - комплекс бухгалтерського та управлінського контролю, 
який забезпечує відповідність прийнятих в організації рішень, з їх реалізацією у 
практичній діяльності. Функції внутрішнього економічного контролю за господарською 
діяльністю підприємства, крім зборів власників, правління і голови, можуть здійснювати 
бухгалтерська служба через систему бухгалтерського і внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку, ревізійна комісія та аудиторські організації (аудитори). 

 

 
Рис. 2 Об’єкти контролю стану розрахунків з покупцями і замовниками 

 

Основними завданнями контролю розрахунків з покупцями та замовниками є 
перевірка: 

- достовірності заборгованості покупців та замовників та правильність її 
списання, якщо строк позикової давності пройшов; 

- наявності укладених договорів з покупцями та замовниками; 
- достовірності відображення в обліку розрахунків з покупцями та 

замовниками в залежності від прийнятого методу визначення реалізації; 
- правильності оформлення первинних документів; 
- правильності використання регістрів бухгалтерського обліку та повноти 

відображення в них розрахунків з покупцями та замовниками; 
- дотримання правильності строків позикової давності розрахунків з 

покупцями та замовниками. 
В процесі проведеного дослідження можемо визначити наступні напрямки  

вдосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками: 

Об’єкти контролю стану розрахунків з покупцями і замовниками 

Елементи облікової політики 

- Форми бланків документів, регістрів обліку, звітності 
- Порядок укладання договору про повну матеріальну 

відповідальність 

- Порядок проведення інвентаризації розрахунків 

Операції з обліку розрахунків з покупцями і замовниками 

Записи в регістрах обліку та звітності 

Інформація про порушення ведення обліку, недостачі, 
зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах 

ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах 
правоохоронних органів 
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1. Для спрощення обліку дебіторської заборгованості доцільно проводити 
залік взаємних зустрічних вимог за операціями, що стосуються дебіторської 
заборгованості. 

2. Розробити рекомендації щодо обліку розрахункових операцій та його 
контролю за своєчасністю і повнотою таких розрахунків. 

3. Вдосконалити методи визначення резерву сумнівних боргів та 
запровадити заходи, які б стимулювали його створення підприємствами. 

4. Запровадити систему ефективного контролю за веденням обліку 
розрахунків з покупцями і замовниками, для якого потрібно впровадити зрозумілу 
та досконалу систематизацію дебіторської заборгованості, що забезпечить 
отримання правдивої та об’єктивної інформації для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

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

 

Список використаної літератури: 
1. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: 

Інструкція, Наказ Міністерства фінансів України 30.11.1999 № 291. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

2. Мовчан Л.А., Писаченко Л.П. Проблеми обліку розрахунків з 
покупцями і замовниками та напрями їх вирішення. URL: 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/2286/1/20160428-29_TEZY_V3_P067.pdf 
References: 

1. Verkhovna Rada Ukrainy. (1999). Instruktsiia pro zastosuvannia planu 

rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii 

pidpryiemstv i orhanizatsii: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy [Instruction on the 

application of the plan of accounting of assets, capital, liabilities and business operations 

of enterprises and organizations: Order of the Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved 

from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

2. Мovchan L.A., Pysachenko L.P. Problemy obliku rozrakhunkiv z 

pokupcjamy i zamovnykamy ta naprjamy jikh vyrishennja [Problems of accounting 

calculations with buyers and customers and directions for their solution]. Retrieved from 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/2286/1/20160428-29_TEZY_V3_P067.pdf  
 

 

ВЛАСЮК Валентина Василівна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси:  
- обліково-аналітичні аспекти бухгалтерського обліку та контролю 

розрахунків з покупцями і замовниками підприємств. 
 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
file:///C:/Users/1/Desktop/для%20формування%20додатків%20журналу/Статті%20невствлені/30.11.1999%20№%20291
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99


20 

 

Л.Й. Гаврилюк, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

В статті розглянуто питання економічної сутності основних засобів в 
сучасних умовах фінансово-господарської діяльності підприємств. Визначено коло 
завдань з обліку основних засобів. В підсумку уточнено економічну сутність і 
визначення поняття «основні засоби» та зведено до спільного знаменника завдання 
обліку основних засобів.  

Ключові слова: основні засоби; облік; завдання обліку; підприємство; 

діяльність. 
 

Постановка проблеми. Для здійснення виробничо-господарської діяльності 
та успішного конкурування на ринку, підприємства повинні бути забезпечені 
засобами праці. Досить значну частку у процесі виробництві становлять основні 
засоби. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато 
в чому залежать кінцеві результати господарської діяльності підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми обліку основних 
засобів ніколи не втрачали своєї актуальності та завжди залишалися дискусійними, 
що знайшло своє відображення у наукових працях багатьох вітчизняних і 
зарубіжних вчених як: З. М. Борисенко, Н. Г. Виговська, Т. С. Гайдучок, 
С. Ф. Голов, Н. О. Гура, Г. М. Давидов, В. М. Пархоменко, М. С. Пушкар, 
В. В. Сопко, С. В. Хома, П. Я.Хомин, І. Чалий, М. Г. Чумаченко та багато інших. Ця 
проблема обґрунтовано висвітлена у працях зарубіжних дослідників: Р. Ентоні, 
Дж. Ріса, А. Кальмеса, Л. І. Кулікової, К. Маттерна, З. Танхойзера, М. Метьюс, 
Я. В. Соколова, Б. Твісса, Е. Хендріксена, М. Ван-Бреда та ін.  

Не зменшуючи вагомості проведених досліджень, зазначимо, що наявність 
невирішених питань, дискусійність багатьох теоретичних положень обумовлюють 
необхідність подальшого удосконалення понятійного апарату щодо обліку, 
контролю та аналізу основних засобів, в тому числі з урахуванням особливостей 
діяльності суб’єктів господарювання.  

Метою статті є опрацювання літературних джерел для визначення 
економічної сутності та завдань обліку основних засобів, оскільки вони є важливою 
і невід’ємною складовою фінансово-господарської діяльності підприємства.  

Викладення основного матеріалу. Однією з важливих проблем, що стоїть 
перед системою управління підприємством є створення на підприємстві дієвої 
системи управління його майном. Ефективність такої системи напряму 
визначається якістю інформації, що використовується для управління. Тому, одним 
з найважливіших завдань, що має ставитися при побудові системи ефективного та 
раціонального використання майна підприємств є формування на підприємстві 
достовірної інформації про рівень забезпеченості та ефективність використання 
основних засобів [1]. 
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Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про 
основні засоби і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, 
регламентуються П(С)БО 7 «Основні засоби», згідно з яким, основні засоби – це 
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі 
виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або 
для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного 
циклу, якщо він довший за рік) [2]. 

Поряд із тим у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку (IAS) 16 
міститься визначення:  основні засоби це матеріальні об’єкти, які  утримують задля 
використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання 
в оренду іншим або для адміністративних цілей; використовуватимуть, за 
очікуванням, протягом більше одного звітного періоду [3]. 

У ПКУ пп. 14.1.138 ст. 14 наводиться наступне визначення основних засобів 

– матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у 
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних 
інвестицій, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, автомобільних 
доріг загального користування, вартість яких не перевищує 6000 гривень, 
невиробничих основних засобів та нематеріальних активів), що призначаються 
платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, 
вартість яких перевищує 6000 гривень та поступово зменшується у зв'язку із 
фізичним або моральним зносом і очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або 
операційний цикл, якщо він довший за рік) [4]. 

Таким чином можна зазначити, що визначення поняття «основні засоби» у 
нормативно-правових актах України, які регулюють їх облік, призводять до деякої 
плутанини щодо розуміння їх сутності, оскільки при встановленні критеріїв 
віднесення об’єкту до основних засобів перевага надається їх призначенню.  

Так, для прикладу, Т. С. Гайдучок [5] зазначає, що основні засоби слід 
розглядати як активи підприємства, які беруть участь в декількох операційних 
циклах, не втрачаючи при цьому матеріально-речових ознак, переносять свою 
вартість на новостворену продукцію частинами у вигляді нарахованої амортизації, 
термін корисного використання яких становить більше одного року, та від 
використання яких підприємство очікує отримати економічну вигоду. 

Однак, М. Ф. Огійчук [6] зауважує, що при визначенні основних засобів 
необхідно виходити з того, що вони є частиною активів, тобто ресурсів, 
контрольованих підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як 
очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.  

Таким чином, основні засоби – це засоби виробництва, які перебувають у 
процесі виробництва і використовуються поступово протягом кількох виробничих 
циклів, частинами переносять свою вартість на новостворений продукт, тому їх 
вартість надходить в оборот частинами і частинами ж відшкодовується в готовому 
продукті певного виробничого циклу. 

Проведений аналіз літературних джерел свідчить, що немає однозначного 
визначення і щодо завдань обліку основних засобів. Проте всі вони в достатній мірі 
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досить наближені. Розглянемо основні завдання обліку основних засобів, що 
визначаються вітчизняними науковцями в галузі ведення фінансового обліку.  

Нашкерська Г. В. окреслює такі завдання обліку основних засобів, як: 
визначення первісної вартості об’єктів основних засобів; відображення в обліку 
надходження та вибуття об’єктів та витрат на їх утримання та поліпшення; 
нарахування амортизації активів із використанням різних методів та відображення 
її в обліку; проведення переоцінки об’єктів та відображення її в обліку; 
відображення операцій, пов’язаних з фінансовою та операційною орендою 
основних засобів; розкриття інформації про основні засоби у примітках до 
фінансової звітності [7, с. 131]. 

Чебанова Н. В. та Василенко Ю. А. [8, с. 266] до вищезазначених завдань 
додають ще наступні: контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях 
експлуатації; виявлення об’єктів, які не використовуються; контроль за 
ефективністю використання, пошуки резервів підвищення ефективності роботи 
машин, обладнання та ін.; оперативне забезпечення керівництва підприємства 
необхідною інформацією про стан основних засобів через автоматизацію обліково-

обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.  
Н. М. Ткаченко [9] вважає, що облік основних засобів повинен забезпечити: 

контроль за їх зберіганням; своєчасне, правильне документальне оформлення 
відображення в обліку надходження основних засобів, їх внутрішнього 
переміщення (з цеху в цех, зі складу на склад, з відділу у відділ), ефективного 
використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача); своєчасне 
(щомісячне) відображення в обліку зносу (амортизації) основних засобів; 
відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів; визначення результатів 
від ліквідації, а також збитків від списування не повністю амортизованих об'єктів 
основних засобів; виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів. 

Отже, підсумовуючи перелік завдань з обліку основних засобів, відмітимо, 
що до завдань бухгалтерської служби входить: правильне документальне 
оформлення та своєчасне відображення в облікових регістрах руху основних 
засобів (надходження, вибуття, переміщення тощо) усередині підприємства; 
контроль за збереженням кожного інвентарного об'єкта; своєчасне і правильне 
обчислення та відображення в регістрах зносу основних засобів, а також визначення 
результатів від ліквідації; контроль за ефективним їх використанням. 

Висновки. Своєчасне і чітке виконання названих завдань та одночасне 
вдосконалення обліку основних засобів сприятимуть позитивному впливу системи 
бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю на ефективність 
використання всієї сукупності основних засобів підприємств. 
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АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 

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

Стаття розкриває теоретичні аспекти вихідних грошових потоків банку. 
Проаналізовано динаміку основного вихідного грошового потоку АТ КБ 
«ПриватБанк». Розглянуто структуру позик АТ КБ «ПриватБанк».  

Ключові слова: аналіз, грошові потоки, вихідний грошовий потік, позики, АТ 
КБ «ПриватБанк». 
 

Постановка проблеми. Грошові потоки відіграють важливу роль для 
фінансової діяльності банку. Вони є основою самофінансування банку та джерел 
фінансування економіки, а ефективне управління ними дозволяє банку 
забезпечувати за рахунок посередництва переміщення грошових потоків від 
продавців до покупців, і залучати підприємницьким структурам додаткові грошові 
потоки. Для прийняття раціональних та адекватних управлінських рішень у сфері 
управління грошовими потоками банку, вирішальну роль відіграє аналіз грошових 
потоків банку. Ефективність діяльності банків напряму залежить від його кредитної 
діяльності. У зв'язку із цим питання аналізу кредитних операцій як специфічних 
економічних відносин між банком і позичальником з приводу руху грошових 
потоків набувають особливої гостроти й актуальності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Серед науковців вітчизняних та 
зарубіжних, що досліджували проблеми аналізу грошових потоків банку, слід 
виокремити роботи Л.Г. Батракової, С.Ю. Буєвича, О.В. Васюренка, 
А.М. Герасимовича, Ж.М. Довгань, О.М. Колодізєва, Т.Д. Косової, О.В. Кот, 
В.М. Кочеткова, О.С. Сергєєвої, Д.В. Пірога, О.С. Любунь та інших. Однак, слід 
відмітити, що окремі питання щодо аналізу вихідних грошових потоків банку 
залишаються відкритими. 

Метою статті є розкриття теоретичних аспектів основних вихідних 
грошових потоків банку та аналіз його кредитної діяльності на прикладі АТ КБ 
«ПриватБанк». 

Викладення основного матеріалу. Банківська діяльність, яка спрямована на 
отримання прибутку, є важливою передумовою виникнення грошових потоків. 
Здійснення комерційними банками практично всіх видів операцій зумовлене 
певним рухом грошових коштів у формі їх надходження або витрачання. Грошові 
потоки банку виражаються у його фінансових операціях, до яких належать такі: 
кредитні, депозитні, касово-розрахункове обслуговування, емісійні, інвестиційні, 
посередницькі, депозитарні, трастові, заставні, інформаційні [1, с. 86]. 

У поняття «грошовий потік банку» доцільно включати вхідні та вихідні 
потоки, генеровані в результаті комерційної, торгової діяльності та діяльності з 
управління активами та пасивами, що обумовлюють їх кількісні параметри, а їх 
співставлення дозволяє визначити рівень ліквідності (визначений їх 
збалансованістю) та ефективності діяльності банку [2, с. 155]. 
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Вхідні грошові потоки відображаються в пасиві балансу банку. Вихідні 
фінансові потоки банку створюють активну частину банківського балансу, вони 
формують його кредитний та інвестиційний портфелі. Прикладом вихідних потоків 
є платежі з кореспондентського рахунку банку, платежі за дорученням клієнтів, 
операції з надання кредитів та купівлі цінних паперів, відсоткові витрати, 
повернення вкладів та міжбанківських кредитів. Вихідний фінансовий потік, що 
формує кредитний портфель, складається з потоку корпоративного, індивідуального 
та міжбанківського кредитування [3, c. 297]. 

Кредитні грошові потоки банків потенційно є найбільш прибутковими, але 
вони пов’язані з найбільших ризиком. Проведемо аналіз вихідних грошових потоків 
банку на прикладі кредитних операцій АТ КБ «ПриватБанк», як найбільшого за 
розмірами активів банку. 

АТ КБ «ПриватБанк» було надано кредитів в 2013 році на суму 154220 млн. 
грн.; в 2014 році – 180714 млн. грн.; в 2015 році – 217689 млн. грн.; в 2016 році – 

227924 млн. грн. У 2016 р. порівняно з 2015 р. кредити, надані банком, зросли на 
10235 млн. грн. чи на 4,7%, а порівняно з 2013 р. вартість позик банку зросла на 
73704 млн. грн. чи на 47,8%.  

Аналіз кредитів, наданих клієнтам АТ КБ «ПриватБанк» за 2013-2016 роки 
представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Кредити ПриватБанку за клієнтами 
 

Найбільше позик було надано юридичним особам. Станом на 31.12.2016 р.  
юридичним особам видано кредитів на суму 178428 млн. грн., що більше ніж на 
кінець 2013 року на 54348 млн. грн. чи 43,8% і менше ніж на кінець 2015 р. на 5436 
млн. грн. чи на 3,0%. Фізичним особам станом на 31.12.2016 р. було надано 
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кредитів на суму 31542 млн. грн., що більше ніж на 31.12.2013 р. на 4311 млн. грн. 
чи 15,8% і більше ніж на 31.12.2015 р. на 562 млн. грн. чи на 1,8%. 

Питома вага кредитів, наданих юридичним особам в структурі всіх кредитів 
станом на 31 грудня 2016 року дорівнює 78,3%, тобто зменшилася порівняно з 2013 
р. на 6,2% і з 2015 р. на 2,2%. Питома вага кредитів, наданих фізичним особам в 
структурі всіх кредитів станом на 31 грудня 2016 року становила 13,8%, тобто за 
період дослідження зменшилася порівняно з 2013 р. на 3,8% і з 2015 р. на 0,4%. 

На рис.2. представлена динаміка кредитів за позичальниками АТ КБ 
«ПриватБанк» станом на 31 грудня 2013-2016 років за секторами економіки. 

 
Рис. 2. Кредити АТ КБ «ПриватБанк» за позичальниками 
 

Найбільше позик було надано торговцям нафтопродуктами. Станом на 31 
грудня 2016 року торговці нафтопродуктів взяли кредитів на суму 93233 млн. грн., 
що більше показника 2013 року на 50723 млн. грн. чи в 2,2 рази і більше показника  
2015 р. на 52588 млн. грн. чи в 2,3 рази. Виробникам та торговцям феросплавами 
станом на 31 грудня 2016 року було надано кредитів на суму 29700 млн. грн., що 
більше ніж у 2013 році на 11051 млн. грн. чи 59,3% і менше ніж у 2015 р. на 2808 
млн. грн. чи на 8,6%. На комерційну діяльність, фінансові операції та торгівлю 
цінними паперами станом на 31 грудня 2016 року було взято кредитів на суму 
22099 млн. грн, що більше ніж у 2013 році на 15401 млн. грн. чи в 2,12 рази і більше 
ніж у 2015 р. на 4472 млн. грн. чи на 25,4%. Підприємствами сільського 
господарства, сільськогосподарського машинобудування та харчової промисловості 
станом на 31 грудня 2016 року було взято кредитів на суму 18521 млн. грн., що 
більше ніж у 2013 році на 1492 млн. грн. чи на 8,0% і менше ніж у 2015 р. на 10981 
млн. грн. чи на 37,2%. 

Отже, можна констатувати, що виробничі підприємства в 2016 році 
порівняно з 2015 роком брали менше кредитів, а підприємства пов’язані з торгівлею 
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збільшили обсяги своїх кредитів. Станом на 31 грудня 2016 року найбільшу питому 
вагу займали кредити в торгівлю нафтопродуктами – 40,9%, сектор будівництва 
займав – 2,0%, сектор виробництва та торгівля феросплавами отримав 13,0% 
кредитів, виробництво сільськогосподарської продукції і техніки та переробка 
харчових продуктів становили – 8,1% від всього обсягу кредитування АТ КБ 
«ПриватБанк», а на сектор промисловості припадало – 8,0 % всіх кредитів. 
Відмітимо також зростання питомої ваги кредитів торгівельних підприємств і 
зменшення питомої ваги кредитів для виробничих підприємств. 

Висновки. Отже, здійснення комерційними банками практично всіх видів 
операцій зумовлене певним рухом грошових коштів у формі їх надходження або 
витрачання. У поняття «грошовий потік банку» включаються вхідні та вихідні 
потоки, генеровані в результаті комерційної, торгової діяльності та діяльності з 
управління активами та пасивами, що обумовлюють їх кількісні параметри, а їх 
співставлення дозволяє визначити рівень ліквідності та ефективності діяльності 
банку. Встановлено, що вихідні фінансові потоки банку створюють активну частину 
банківського балансу, вони формують його кредитний та інвестиційний портфелі. 
Кредитні грошові потоки банків потенційно є найбільш прибутковими, але вони 
пов’язані з найбільших ризиком. Дані про динаміку і структуру служать основним 
джерелом інформації для оцінки вихідних грошових потоків банку. Тому, глибокий 
аналіз вихідних грошових потоків банку сприятиме створенню банківськими 
працівниками ефективної системи управління ними. 
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ 

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 

 

У статті досліджуються теоретичні аспекти відображення в 
бухгалтерському обліку доходів підприємств, зокрема висвітлено порядок визнання 
і відображення доходів від операційної діяльності, що виникають на 
підприємстві. Окреслено основні завдання обліку доходів підприємств. 

Обґрунтовано необхідність достовірної, релевантної інформації про 
результати діяльності підприємства, основною складовою якої є доходи, для 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
 

Ключові слова: доходи; облік; операційна діяльність; управління; контроль 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах перебування України на шляху 
до побудови ринкових економічних відносин, вступу нашої держави до 
Європейського союзу постає необхідність до впровадження нетрадиційних систем 
одержання облікової інформації про витрати та доходи, застосовувати нові підходи 
до калькулювання собівартості, розрахунку фінансових результатів, методів аналізу 
витрат та доходів і прийняття на цій основі стратегічних управлінських рішень, 
адекватних цій економічній ситуації. На цьому шляху становлення ринкової 
економіки в Україні діяльність підприємств досі здійснюється в умовах 
нестабільного зовнішнього середовища та мінливості внутрішнього правового поля. 
У такій ситуації для забезпечення умов беззбиткової діяльності та підвищення 
рентабельності від підприємства вимагається перегляд існуючої системи 
управління. Найбільшим чином, це стосується операційної діяльності, яка 
забезпечує основну частину доходів підприємства. Водночас, ефективність 
управління визначається рівнем обліково-аналітичного забезпечення системи 
витрат і доходів від операційної діяльності.  

Недостатня розробка питань методичного забезпечення процесу 
ефективного аналізу операційних витрат та доходів і викликані цим складність, 
різноманіття і неоднозначність формулювань в існуючих нормативних і 
законодавчих актах підтверджують актуальність теми дослідження.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Окремі питання теорії та 
методики бухгалтерського обліку доходів знайшли відображення у працях 
науковців, таких як К. В. Безверхий, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. А. Дерій, 
З. В.Задорожний, Г. І. Клепар, Я. Д. Крупка, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, тощо. 
Однак ряд проблем, пов’язаних із відображенням у бухгалтерському обліку витрат і 
доходів від операційної діяльності та їх оцінкою залишаються недостатньо 
розробленими і вимагають вирішення з урахуванням національних особливостей 
ведення бухгалтерського обліку. 
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Метою статті є дослідження стану обліку і контролю доходів операційної 
діяльності підприємства.  

Викладення основного матеріалу. В умовах переходу України до ринкової 
економіки, якій властивий високий динамізм, покращення соціально-економічного 
розвитку, все дедалі більшої актуальності набувають дефініції «дохід», які 
виступають передумовою діяльності окремо взятого підприємства.  

Бухгалтерський облік доходів від операційної діяльності є підсистемою 
інформаційної системи підприємства, якій належить основна роль у процесі 
збирання, обробки та надання інформації для забезпечення усіх інших функцій 
управління підприємством – менеджменту, маркетингу, аналізу, контролю. Тобто 
це система інформації про стан, характер і результати господарської діяльності, що 
відображає і узагальнює господарські операції операційної діяльності в єдиному 
грошовому вимірнику.  

У системі обліку інформація про доходи є надзвичайно цінною, тому 
необхідно постійно удосконалювати техніку, методику та організацію обліку як 
основного джерела інформації про доходи та витрати підприємства та формування 
фінансового результату.  

Термін «дохід» (з анг. income) – це приплив активів, внаслідок певного виду 
діяльності. Фінансовий стан кожного господарюючого суб’єкта характеризується 
тим, як розміщені його кошти та з яких джерел вони формуються. Дохід 
підприємства позиціонує собою одну з основних узагальнюючих категорій 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно із законодавством 
України всі суб’єкти ринку здійснюють свою діяльність з метою отримання доходу 
(прибутку). 

На базі загального поняття «дохід підприємства» може бути визначено 
більш конкретне поняття – «дохід з операційної діяльності підприємства». З цією 
метою необхідно попередньо з’ясувати основні особливості цього виду 
господарської діяльності.  

У бухгалтерському обліку методологічною основою формування інформації 
про доходи нині є П(С)БО 15 «Дохід» [1] та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» [2]. Згідно з П(С)БО 15 (п. 4) доходи – це збільшення 
економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які 
приводять до зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за 
рахунок внесків власників [1]. 

Усі ці визначення не суперечать МСБО 18 «Дохід» і тому можуть бути 
використані при розробленні подальших схем формування відповідних показників 
Звіту про фінансові результати.  

Отримання доходів – це свідчення того, що продукція підприємства знайшла 
свого споживача та відповідає вимогам попиту ринку та іншим технічним 
характеристикам та властивостям. Отримання доходу підприємством свідчить про 
те, що воно є фінансово спроможним за умови, якщо розмір одержаних доходів 
перевищує понесені витрати. 

Доходи від операційної діяльності – це виручка від реалізації продукції 
(товарів, робіт та послуг), яка розраховується на основі обсягу реалізованої 
продукції, виходячи з діючих цін (без ПДВ, акцизів, знижок).  
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На розмір доходу від реалізації продукції і в свою чергу на дохід від 
операційної діяльності загалом, найбільше впливають два основних показники: 
обсяг реалізації продукції і собівартість продукції. 

У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходи відображаються в 
момент їхнього виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових 
коштів. Отже, бухгалтерський облік ведуть, а звітність складають на основі 
облікового принципу нарахування: доходи відображають у бухгалтерському обліку 
і відповідно у фінансовій звітності за відвантаженням продукції (товарів), 
виконанням робіт, наданням послуг незалежно від термінів одержання грошових 
коштів або їхніх еквівалентів від покупців (замовників). 

Основними завданнями операцій з обліку доходів є:  

 контроль за дотриманням чинного законодавства щодо обліку витрат та 
відображення інформації про доходи у фінансовій звітності;  

 перевірка правильності розподілу доходів за класифікаційними групами;  
 перевірка правильності визнання та оцінки доходів;  
 перевірка правильності формування прибутку у звітному періоді;  
 встановлення достовірності даних у первинних документах і на рахунках 

бухгалтерського обліку за операціями з формування доходів;  
 перевірка правильності і законності відображення доходів у звітності 

підприємства тощо [5]. 

Відображення в обліку доходів від реалізації відбувається на підставі 
первинних документів: договорів купівлі-продажу, товарно-транспортних 
накладних, розрахунків (довідок) бухгалтерії. 

Облік доходів підприємств здійснюється з використанням рахунків класу 
7 «Доходи і результати діяльності», а саме на відокремленому рахунку 70 «Доходи 
від реалізації».  

Достовірність бухгалтерського обліку доходів від операційної діяльності, 
законність та доцільність господарських операцій забезпечує 
внутрішньогосподарський контроль. Ефективна система внутрішнього контролю 
повинна забезпечувати та сприяти формуванню позитивного результату діяльності 
підприємства, раціональному використанню усіх елементів його ресурсного 
потенціалу та запобігати порушенню вимог чинного законодавчого поля. 

На підприємстві потрібно приділяти увагу плануванню і формуванню 
доходу. Але на величину доходу впливають різноманітні фактори. В економічній 
літературі фактори впливу поділяються на дві групи: фактори, що не залежать від 
діяльності підприємства (зовнішні); фактори, що знаходяться у компетенції 
підприємств (внутрішні) [3]. 

Для того, щоб рівень доходності на підприємстві покращувався, на 
підприємстві повинні проводитися заходи тільки в наступному порядку [4]: 

– організаційні (удосконалення виробничої структури, удосконалення 
організаційної структури управління, диверсифікація виробництва, 
реструктуризація виробництва тощо); 

– технічні (оновлення техніко-технологічної бази, переозброєння 
виробництва, вдосконалення виробів, що виробляється); 

– економічні важелі та стимули (удосконалення тарифної системи, форми і 
системи оплати праці, прискорення обігу оборотних коштів тощо). 
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Висновки. Таким чином, обгрунтовано теоретичне узагальнення сутності 
доходів операційної діяльності підприємницької діяльності з економічної та 
бухгалтерської точки зору. Розглянуто ефективність функціонування підприємства, 
наведені пропозиції щодо вдосконалення системи формування облікової 
інформації, стабілізації фінансового стану та посилення конкурентних позицій 
підприємства на ринку. 

Отже, отримання своєчасної, достовірної інформації про отримані доходи та 
понесені витрати підприємств є необхідним не лише задля визначення 
прибутковості діяльності, але й для визначення стратегічних напрямів подальшого 
успішного функціонування підприємства, що потребує подальших досліджень у 
заданому напрямку. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВ  

 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
У статті досліджено економічну сутність доходів бюджетних установ. 

Розглянуто основні наукові дослідження українських вчених щодо значення доходів 
в бюджетних установах. Проведено характеристику доходів відповідно до 
міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: облік, бюджетна установа, доходи, міжнародні стандарти, 
бюджет. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день бухгалтерський облік в 
бюджетних установах є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних 
коштів, що будується на загальноприйнятих принципах у міжнародній практиці. 
Основними об’єктами в обліку бюджетних установ є доходи івидатки. В загальній 
системі бухгалтерського обліку бюджетних установ саме облік доходів і видатків є 
найскладнішим і найвідповідальнішим, потребує ретельної розробки й 
опрацювання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку доходів у 
бюджетних установах досить повно викладено у науковій літературі. Зокрема, 
вказана проблематика висвітлена у працях таких учених та практиків, як  
О. В. Кравченко, С. О. Левицька, Л. Г. Ловінська, В. М. Метелиці, С. В. Свірко,  
H. М. Хорунжак, А. І. Фаріон та ін.. 

Метою статті є дослідження економічної сутності та класифікації доходів 
бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу.Фінансово-господарська діяльність бю-

джетних установ як суб'єктів господарювання характеризується рядом 
особливостей, які впливають на побудову бухгалтерського обліку. Бюджетні 
організації функціонують на правах державної власності. Таке положення визначає 
порядок придбання цінностей за державні кошти, формування власного капіталу як 
основи для початку та подальшого ведення діяльності. Також бюджетні установи 
належать до неприбуткових організацій, метою діяльності яких є не отримання 
прибутку, а надання нематеріальних послуг, тому отримання негативного резуль-

тату може також розглядатися як результат. У процесі надання цих послуг 
бюджетні організації здійснюють видатки, які за економічним змістом 
відрізняються від витрат суб'єктів підприємницької діяльності. Під видатками 
розуміють державні платежі, що не підлягають поверненню, тобто такі, що не 
створюють і не компенсують фінансові вимоги. Бюджетні організації не наділяють-

ся оборотними коштами, їх фінансове становище визначається своєчасністю і 
повнотою надходження асигнувань з відповідних бюджетів чи оплатою рахунків 
згідно з прийнятими зобов'язаннями [2]. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, під доходами бюджету 
розуміють податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 
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справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, 
плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних 
установ) [1]. 

В економічній літературі існують різні тлумачення терміну «доходи 
бюджетних установ» (табл. 1).  

Таблиця 1 

Визначення поняття «доходи бюджетних  установ» в літературних джерелах 

Джерело Поняття і його значення 

С. В. Свірко 
[8]  

доходи бюджетних установ – це надходження грошових коштів, 
отримуваних установами зарахунок державних коштів для 
виконання кошторису доходів і видатків 

С.О. 
Левицька [3]. 

доходи – це отримані з державного або місцевого бюджетів та 
генеровані бюджетнимиорганізаціями асигнування  

Н. 
Нечипорук 

[7].о 

під доходами спеціального фонду слід розуміти власні 
надходженнябюджетних установ, які виконують доповнювальну 
функцію по відношенню до бюджетних асигнувань 
ізабезпечують виконання основних завдань бюджетних установ 
в частині, не покритій доходамизагального фонду 

 

Так, згідно з МСБОДС 9 «Дохід від операцій обміну», доходи – валове 
надходження економічних вигод або потенціалу корисності протягом звітного 
періоду, коли чисті активи/власний капітал зростають у результаті цього 
надходження, а не в результаті внесків власників. При цьому суми, зібрані 
представником органу державної влади чи іншої урядової організації, не є 
економічними вигодами або потенціалом корисності, що надходять до суб’єкта 
господарювання, і не ведуть до збільшення активів чи зменшення зобов’язань, тому 
їх виключають із доходу [4].  

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», доходи – це збільшення 
економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які 
призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 
рахунок внесків власника) [5].  

Дослідивши сутність доходів у національних і міжнародних нормативно-

правових документах, можна зробити висновок про те, що визначення доходів 
більш схоже на визначення, яке застосовують суб’єкти підприємницької діяльності. 
Згідно з НП(С)БОДС 124 «Доходи», що розроблене на основі МСБОДС, доходи 
суб’єктів державного сектору класифікуються в бухгалтерському обліку за такими 
групами: доходи від обмінних операцій та доходи від необмінних операцій (рис.1) 
Залежно від джерел утворення доходи бюджетної установи поділяються на два 
види: доходи загального фонду бюджету (державні кошти, що надійшли на рахунок 
бюджетної установи із загального фонду державного або місцевого бюджету для її 
утримання; доходи спеціального фонду бюджету (власні надходження бюджетних 
установ). 

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 
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право виробництва і продажу спиртних напоїв, надходжень від проведення лотерей, 
реалізації державних облігацій, іноземних та внутрішніх позик тощо.  

 

 
 

Рис. 1.Класифікація доходів бюджетних установ згідно НП(С)БОДС 124  [6]. 

 

Висновки. Отже, доходи – це один із основних напрямів  організації 
бухгалтерського обліку бюджетних установ. Основним фінансовим документом 
бюджетної установи є кошторис доходів і видатків, який має важливе значення для  
управління доходами бюджетної установи у відповідності до діючої класифікації, а 
також забезпечує контроль за  формуванням та розподілом доходів. 
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Доходи бюджетних установ 

Доходи від 
обмінних 
операцій 

− Бюджетне асигнування;  
− Дохід від надання послуг;  
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(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
 

У статті досліджено порядок облікового відображення розрахунків з 
постачальниками та підрядниками та запропоновано шляхи удосконалення 
облікового процесу формування розрахунків з метою оптимізації управлінських 
рішень щодо їх здійснення. Визначено основні чинники, що впливають на порядок 
обліку розрахунків, а також запропоновано концептуальні підходи для управління 
розрахунками з постачальниками на підприємствах.  

Ключові слова: розрахункові операції, розрахунки з постачальниками, 
процесу постачання, облік, управління 

 

Постановка проблеми. Фінансовий стан кожного суб’єкта господарювання 
визначається його взаємовідносинами з іншими господарюючими суб’єктами та 
станом розрахунків між ними. Важливими питаннями системи управління на 
підприємстві є раціональний вибір партнерів щодо постачання необхідних обсягів 
запасів та оптимізація розрахунків за них і їх облік [2]. 

Від величини кредиторської заборгованості підприємства залежить його 
фінансова стійкість, незалежність та платоспроможність. Тому одним з 
пріоритетних напрямів удосконалення управління підприємством є організація 
детального обліку необхідної інформації про стан розрахунків, що формується в 
системі бухгалтерського обліку та її надання зацікавленим сторонам з метою 
прийняття рішень.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Серед вітчизняних вчених 
проблемні аспекти стосовно обліку розрахунків з постачальниками досліджували: 
Ф.Ф. Бутинець [1], А.В. Киян [2], О.Ф. Ярмолюк [2], Л. Сук [2] та інші. Проте, ряд 
питань досі залишаються недостатньо вивченими, що зумовлює актуальність даної 
статті та подальшого дослідження. 

Мета статті полягає у розкритті сутності розрахунків з постачальниками, 
формуванні складових управління розрахунків як основи організації та методики 
фінансового обліку розрахунків з постачальниками. 

Викладення основного матеріалу. Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками займають вагоме місце в системі розрахункових операцій, а також є 
найважливішою складовою бухгалтерської діяльності, оскільки вони впливають на 
формування основної частини грошових надходжень підприємств. Ведення обліку 
розрахунків з постачальниками і підрядниками, його правові засади 
регламентуються П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

Постачальник – юридична або фізична особа, яка здійснює поставку 
товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, будівельних 
матеріалів, запасних частин, товарів), надання послуг (подачу електроенергії, газу, 
води, пари тощо), виконання робіт [1]. 
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Розрахункові операцій з постачальниками є центральним моментом в 
процесі постачання. Процес постачання – це сукупність операцій, спрямованих на 
забезпечення підприємства предметами та засобами праці, необхідними для 
здійснення господарської діяльності. Процес постачання є невід’ємною ланкою 
кругообігу засобів. Покупець купує у продавця (постачальника) сировину і 
матеріали, пальне і мастильні матеріали, мінеральні добрива, запасні частини та 
інші матеріальні цінності, необхідні для здійснення господарської діяльності. Від 
постачальників можуть надходити також верстати, трактори, автомобілі, 
комп’ютери та інші об’єкти основних засобів. Основним моментом обліку процесу 
постачання є облік розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками [3, 
с. 32]. 

Основними завдання обліку процесу постачання (придбання) є: 
– правильне і своєчасне встановлення обсягу необхідних оборотних і 

необоротних активів; 
– виявлення всіх витрат, пов’язаних із заготівлею засобів та предметів праці; 
– визначення фактичної собівартості придбаних засобів та предметів праці; 
– визначення результатів постачальницької діяльності, облік розрахунків із 

постачальниками на підприємствах за придбані цінності. 
З метою підвищення надійності поставок при виборі постачальника потрібно 

враховувати ряд умов, серед яких:  
 цінова конкурентоспроможність (включаючи витрати на зберігання, 

транспортування і страхування);  
 умови платежу;  
 гарантійні строки;  
 ремонт і післяпродажне обслуговування;  
 відповідність продукції постачальника стандартам якості; 
 можливість закупівель безпосередньо у виробників або оптовиків;  
 географічне місце розташування;  
 основні види діяльності та фінансовий стан;  
 виробнича потужність та обсяги випуск продукції за останні роки. 
Для правильної організації бухгалтерського обліку зобов'язань важливим є 

визначення моменту виникнення зобов'язання, оскільки юридичні та економічні 
аспекти цього питання не збігаються. 

Розрахункові взаємовідносини виникають у процесі господарської діяльності 
підприємств і цим відносинам, як правило передує укладення договорів купівлі-
продажу товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду на виконання різних 
робіт, надання послуг тощо. Це найбільш розповсюджена та важлива основа 
виникнення зобов'язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин у 
ринковій економіці.  

Основні документи, що передбачають права й обов’язки сторін є договори, 
угоди, контракти, які є підставами виникнення зобов'язань. Останні також можуть 
виникати в результаті статутних вимог або бажання підприємства підтримувати 
свою ділову репутацію. Постачальник оформляє для списання коштів з покупця 
платіжні вимоги на безакцептне списання коштів, платіжні вимоги-доручення. 

Слід зазначити, що розрахункові взаємовідносини між постачальниками 
нерідко відбуваються на підставі товарообмінних договорів, тобто між 
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контрагентами відбувається товарний обмін – господарська операція, яка 
передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, 
іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної 
заборгованості, в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки 
продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг). 

Розрахунки проводяться в готівковій, безготівковій формі або зарахуванням 
взаємних вимог на підставі первинних документів (накладних, товарно-

транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих 
послуг), податкових накладних, виписок банку). 

Організація обліку розрахунків з постачальниками на підприємствах 
повинна забезпечити:  

 своєчасну перевірку розрахунків з постачальниками;  
 попередження прострочи кредиторської заборгованості.  
Для обліку розрахунків з постачальниками зa одержані ТМЦ, виконані 

роботи, надані послуги використовують рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками 
та підрядниками» до якого відкриваються субрахунки: 631 «Розрахунки з 
вітчизняними постачальниками»; 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»; 
633 «Розрахунки з учасниками ПФГ». Аналітичний облік ведеться окремо за 
кожним постачальником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату. 

На нашу думку, потрібно відкрити аналітичні рахунки до субрахунку 631 
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками», де буде враховано терміни 
погашення заборгованості перед вітчизняними підприємствами, а також виконання 
умов погашення і для цього (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Запропоновані аналітичні рахунки до субрахунку 631 «Розрахунки з 
вітчизняними постачальниками» 

 

Використання в обліку цих рахунків сприятиме контролю за кредиторською 
заборгованістю, термінами її сплати, що дасть змогу більш правильно планувати 
розрахунки з постачальниками. Щодо заборгованості за надані послуги, то її 
доцільно акумулювати на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 

Організація та управління відносинами з постачальниками ґрунтуються на 
цілому ряді стратегічних дій (розробці політики відносин із постачальниками, 
маркетинг зі зворотним зв’язком, концепції впливу на постачальників, маркетинг 
партнерських відносин із постачальниками). 

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 

631.1 «Заборгованість перед вітчизняними постачальниками, термін 
сплати якої ще не настав» 

631.2 «Відстрочена заборгованість перед вітчизняними 
постачальниками» 

631.1.3 «Прострочена заборгованість перед вітчизняними 
постачальниками» 
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Вирішальне значення в досягненні необхідних економічних результатів 

діяльності належить оперативному управлінню, що охоплює всі економічні процеси 
в усіх сферах діяльності й ланках підприємства. Однією з таких форм є управління 
розрахунками з постачальниками. 

Таким чином виділимо основні  моментами управління розрахунками з 
постачальниками якими є:  вибір постачальника; контроль своєчасності 
розрахунків; вибір моменту розрахунку з конкретним кредитором у конкретній 
ситуації, обираючи альтернативи між одержанням знижки із ціни товару або 
отриманням додаткового джерела фінансування. 

Висновки. Розрахункові операції є одним із найбільш масових у діяльності 
суб’єктів господарювання. Найбільша кількість розрахункових операцій на 
підприємстві виникає у процесі придбання цінностей. Процес придбання є 
комплексним явищем та включає процеси постачання та закупівлі.  

В цілому раціональна організація обліку потенційних постачальників та 
стану розрахунків з ними сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, 
виконанню зобов'язань по поставках продукції в заданому асортименті і якості, 
підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченню 
дебіторської та кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності обігових 
коштів а, відтак, поліпшенню фінансового стану підприємства. А також у результаті 
дослідження установлено, що процес придбання пов’язаний із витрачанням коштів 
– для однієї сторони, та грошовими надходженнями – для іншої. Запропоновані 
аналітичні рахунки другого порядку дозволяють не тільки удосконалити 
організацію аналітичного обліку  розрахунків з постачальниками, а й сприяють 
ефективному управлінню ними. 
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ОГЛЯД ЗМІН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ У БЮДЖЕТНІЙ 

СФЕРІ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н. М.) 
Стаття зосереджена на огляді змін нормативно-правового забезпечення 

обліку розрахунків за виплатами працівникам у бюджетній сфері. Під час 
дослідження були використані загальнонаукові методи: аналіз і синтез, 
абстрагування і конкретизація, системний аналіз. 

Ключові слова: виплати працівника, посадовий оклад, нормативно-правові 
акти, облік, інформаційне забезпечення, бюджетна установа.  

 

Постановка проблеми. Нині українське законодавство приділяє значну 
увагу питанням виплат працівникам бюджетних установ. Особливістю правового 
регулювання виплат працівникам бюджетної сфери є те, що воно здійснюються на 
основі використання широкого спектру нормативно-правових актів, прийнятих 
органами різних рівнів, за участю трудових колективів і профспілкових організацій. 
Органами державної влади було прийнято ряд змін, що стосуються обліку виплат 
працівникам і які почали діяти з 1 січня 2017 року. Саме тому розгляд змін 
нормативно-правового забезпечення обліку розрахунків за виплатами працівникам 
у бюджетній сфері на сьогодні є актуальним. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблематика державного 
регулювання розрахунків за виплатами працівникам завжди знаходилась в 
авангарді наукових інтересів теоретиків і практиків минулого та сучасності [2]. 
Суттєвий доробок у розкриття цього питання внесено такими науковцями, як:              
Л. Т. Богуцькою, О. Л. Шашкевичем, М. В. Дубініною, Н.С. Морозюк, В.Ф. 
Андрієнко, В.П. Антонюк, В.Я. Брич, В.М. Данюком, О.А. Дороніною, Н.В. 
Дудіною, М.Д. Ведерніковим, В.Ф. Волик, Т.А. Костишиною, В.Д. Лагутіним, Н.Д. 
Лук’янченко, В.М. Пастушенко, М.П. Соколиком, О.М. Уманським, Л.В. 
Шаульською та іншими. Дослідження змін нормативно-правового забезпечення 
обліку розрахунків за виплатами працівникам у бюджетній залишається актуальною 
темою і на сьогодні.  

Метою статті є дослідження змін в нормативно-правових актах при 
забезпеченні ведення бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами 
працівникам бюджетних установ з метою систематизації інформації. 

Викладення основного матеріалу. У наш час організація обліку в 
бюджетних установах України зазнає суттєвих змін у напрямі забезпечення 
відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору 
та можливої уніфікації з обліком суб’єктів господарювання. Виплати працівникам 
як економічну категорію зараховують до найскладніших. Проте в нормативно-

правовій базі України, що регулює теоретичні та методичні аспекти 
бухгалтерського обліку бюджетних установ, детально не розкрито зміст і складові 
виплат працівникам. 
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Спираючись на МСБО 19 «Виплати працівникам», наведемо наступне 
визначення: виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб'єкт 
господарювання в обмін на послуги, надані працівниками. Їх можна поділити на три 
групи: поточні виплати, виплати по закінченню трудової діяльності, інші виплати. 
До виплат працівникам у бюджетних установах можна віднести заробітну плату 
(поточні виплати), яка складається із посадового окладу (тарифної ставки), премій, 
матеріальної допомоги, надбавок (за високі досягнення у праці, за вислугу років, за 
звання), доплат за ранг, інших доплат (за виконання обов'язків тимчасово відсутніх 
основних працівників таких самих категорій персоналу, за науковий ступінь, за 
виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника, за зошити, престижність 
праці та ін.). 

Організація виплати працівникам в бюджетній сфері України здійснюється 
на підставі: законодавчих та інших нормативних актів, генеральної угоди на 
національному рівні, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних 
договорів, трудових договорів, грантів [3]. Основними нормативно-правовими 
актами, що регулюють питання виплат працівникам є: Конституція України, Кодекс 
законів про працю, закони, Постанови Кабінету Міністрів України, інструкції, які 
затверджуються Міністерством статистики України. Головним нормативно-

правовим актом, що визначає сутність та принципи оплати праці в Україні є Закон 
України ―Про оплату праці‖. 

Таким чином, всі нормативно-правові акти можна розділити на три рівні 
регулювання обліку розрахунків за виплатами працівникам бюджетної сфери: 
І рівень: Конституція України, Кодекс законів про працю, Закони України, 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, Постанови, 
Інструкції, Рекомендації; ІІ рівень: генеральна угода, галузева угода; ІІІ рівень: 
колективний договір, положення про оплату праці, трудовий договір, інші 
внутрішні документи. 

З 01.01.2017 р. набрала чинності низка нових нормативно-правових актів з 
бухгалтерського обліку для бюджетних установ. Перш за все — це новий План 
рахунків бухгалтерського обліку та Типова кореспонденція субрахунків. Крім того, 
з цього року набрали чинності НП(С)БО в державному секторі. Безумовно, у 
кожного бухгалтера виникло безліч запитань щодо правильного застосування цих 
документів [1].  

У зв’язку з прийняттям нової нормативної бази з бухгалтерського обліку у 
державному секторі з 01.01.2017 р. втратив чинність наказ Мінфіну від 26.06.2013 р. 
№ 611, яким було затверджено: План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 

установ, Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 

установ, Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для 

відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних 

установ. Для полегшення переходу від старих рахунків до нових Мінфін затвердив 
Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та 

перенесення залишків [1]. У зв’язку з прийняттям нової нормативної бази з 
бухгалтерського обліку у державному секторі з 01.01.2017 р. втратив чинність наказ 

Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 [1]. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 
р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13
https://osvita.ua/legislation/other/53845/
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галузей бюджетної сфери» 20 січня 2017 року наказом Міністерства освіти і науки 
України № 81 до наказу МОН України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування 
умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних 
закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, були внесені зміни. 

У таблиці 1 наведемо перелік нормативно-правових актів, які зазнали змін у 
ведені обліку у бюджетних установ починаючи з 01.01.2017.  

Таблиця 1 

Нормативно-правові акти, якими бюджетні установи керуються з 2017 

№  Назва Коротка характеристика 

1. Кодекс законів про працю 
України від 10 грудня 1971 
року № 322 – VIII 

Розділами ІІ, VІ, VІІ, VІІІ визначає правові засади і 
гарантії здійснення громадянами України права 
розпоряджатися своїми здібностями до 
продуктивної і творчої праці [2]. Відповідно до ст. 
121 КЗпП наявні зміни щодо нарахування 
відряджень, премій, обчислення середньої 
заробітної плати. 

2. Закон України ―Про оплату 
праці‖ від 24 березня 1995 
року № 108/95 – ВР 

Визначає економічні, правові та організаційні 
засади оплати праці працівників, які перебувають у 
трудових взаєминах [2]. Визначено вичерпний 
перелік виплат, які не враховуються при обчисленні 
розміру зарплати працівника для забезпечення її 
мінімального розміру. Це - доплати за роботу в 
несприятливих умовах праці і підвищеного ризику 
для здоров'я, за роботу в нічний і надурочний час, 
роз'їзний характер робіт, премії до святкових та 
ювілейних дат.  

3. Закон України "Про 
Держбюджет на 2018 рік" 

Затверджує бюджет установ бюджетної сфери на 
конкретний рік. З 1 січня 2018 року збільшено 
мінімальну заробітну плату 

4. Постанова КМУ № 1078 від 
17.07.03 ―Про затвердження 
Порядку проведення 
індексації грошових доходів 
населення‖ 

Визначає правила обчислення індексу споживчих 
цін для проведення індексації та сум індексації 
грошових доходів населення [2]. 

5. Наказ МОН України від 26 
вересня 2005 р. № 557 «Про 
впорядкування умов оплати 
праці та затвердження схем 
тарифних розрядів 
працівників навчальних 
закладів». 

Визначає розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників навчальних закладів, установ 
освіти та наукових установ на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці, згідно з додатком 1 до наказу. 

6. Постанова КМУ від 30 
серпня 2002 р. № 1298 «Про 
оплату праці працівників на 
основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників 
установ, закладів та 

організацій окремих галузей 
бюджетної сфери». 

Визначає єдину тарифну сітку розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

схему тарифних розрядів,  ставки погодинної 
оплати праці працівників усіх галузей економіки за 
проведення навчальних занять.  

https://osvita.ua/legislation/other/2810/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#n78
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#n78
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#n83
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#n97
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#n97
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#n97


43 

 

Всі зміни у нормативно-правовому забезпеченні обліку бюджетних установ 
відображені у Наказі Міністерства фінансів України "Зміни до деяких нормативно-

правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Вони 
розроблялися на базі відповідних міжнародних стандартів і не є досконалими тому 
під час введення бухгалтерського обліку можуть виникати проблемні питання.  

Висновки: Отже, ми розглянули основні зміни в нормативно-правовому 
забезпеченні обліку розрахунків за виплатами працівникам у бюджетних установах. 
Визначено, що однією з головних змін є введення нового Плану рахунків 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах та Типової кореспонденції 
рахунків. У результаті здійснених законодавчих змін бухгалтерський облік 
бюджетних установ наблизився до загальноприйнятих принципів міжнародної 
практики. Однак сьогодні залишаються невирішеними окремі питання, що виникли 
внаслідок застосування нових положень. 
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У статті досліджено сутність понять видатки бюджетних установ та їх 
концептуальні характеристики. Проаналізовано характеристику видатків. 
Розглянуто процес формування видатків бюджетних установ та їх класифікація. 
Запропоновано шляхи покращення управління видатками бюджетних установ 

Ключові слова: видатки бюджетної установи, витрати, класифікація 
видатків, фактичні видатки, податкова система 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах ринкових реформувань в Україні 
виникає потреба у забезпеченні ефективного механізму реалізації розподілу 
бюджетних ресурсів шляхом упровадження дієвих важелів запобігання кризовим 
явищам та посилення стійкості національної економіки. Необхідність 
вдосконалення і перебудови базових економічних механізмів, а саме потреба у 
переосмисленні традиційно сформованих підходів до визначення цілей, завдань, 
принципів і механізму реалізації розподілу бюджетних видатків та детальному 
вивченні їх економічної сутності. Отже, важливим інструментом впливу на 
економічні та соціальні процеси в державі є державні видатки які мають стати 
основою соціально-економічного розвитку країни. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. За останні роки проблеми 
формування видаткової частини бюджету почали перебувати у центрі уваги 
науковців і органів державного управління. Мають місце численні науково-

практичні дискусії щодо докорінного обґрунтування розподілу державних 
видатків,розробки ефективної методики спрямування бюджетних видатків на 
стабілізацію економіки та розвиток соціальної сфери. Проблематиці оптимального 
використання державних ресурсів присвячено багато наукових праць. Цю проблему 
в аспекті підвищення ефективності бюджетної політики розглянуто Єромшенком 
М.М., Ярошенком Ф.О. Визначенню критеріїв результативності бюджетних 
програм та ефективності фінансового контролю з позицій оцінки ефективності 
видатків бюджету присвячені дослідження Павлюка К.К. Управління бюджетними 
видатками в контексті бюджетування розглядається в роботах Федосова В.М. 

Метою статті є дослідження економічної сутності класифікації видатків 
бюджету у розрізі її окремих ознак.  

Викладення основного матеріалу. Видатки, як економічна категорія, є 
грошовими відносинами з приводу розподілу та використання централізованих та 
децентралізованих фондів грошових ресурсів держави з метою фінансування 
загальнодержавних потреб соціально-економічного розвитку.  

Відповідно до термінології Бюджетного кодексу України [1], під видатками 
державного бюджету слід розуміти кошти, що спрямовуються на здійснення 
програм та заходів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний 
бюджетний період, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та 
повернення надміру сплачених до бюджету сум.  
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Поняття «видатки» в бухгалтерській термінології пов’язують з фактично 
використаними за певний період коштами [6, с. 153]. Отже, з точки зору 
бухгалтерського обліку видатки виникають у наслідок вибуття активів та 
виникнення зобов'язань. На думку С. А. Котлярова, видатками є витрати певного 
періоду, які повністю включаються у реалізовану в цьому періоді продукцію [3, с. 
12]. Проте існують інші витрати, що обліковуються, але не включаються до 
собівартості продукції. Це, так званні, «запасоємні витрати», а також вибулі активи 
у зв’язку з придбанням або створенням їх поза обігом. Наприклад, до таких витрат 
включають вартість основних засобів, незавершене виробництво або незавершене 
будівництво. 

Проведене дослідження показує, що в реальному секторі економіки існують 
витрати, які мають різну економічну природу. З однієї сторони – це «витрати 
періоду», які включаються у собівартість продукції. З іншої сторони існують 
витрати, які не включаються у собівартість продукції. Це дає підстави для 
проміжного висновку: існують дві схожі категорії – «витрати» і «видатки». 
Причому перші є більш широким поняттям, ніж другі.  

Відомий український економіст Л. Мельник визначає витрати як фактичні та 
можливі виплати або упущену вигоду [4, с. 198]. Проте визначення витрат як 8 
виплат досить суперечливе твердження, враховуючи той факт, що не всі витрати 
можна трактувати як виплати. Досить звернути увагу на витрати, пов’язані з 
інвестуванням або кредитуванням.  

До особливостей витрат можна віднести їх прив’язку до єдиного джерела 
фінансування. Наприклад, витрати підприємства, витрати фірми, витрати 
домогосподарств. Звертаючись до визначення Л. Мельника, необхідно зазначити на 
те, що наведене тлумачення поняття «витрати» має управлінські конотації, оскільки 
мова йде про упущені вигоди, які умовно оцінюються, але не обліковуються, тобто 
не приймають форму фактичних витрат, а відтак не можуть трактуватися як 
видатки. 

Звертаючись до визначення Л. Мельника, необхідно зазначити на те, що 
наведене тлумачення поняття «витрати» має управлінські конотації, оскільки мова 
йде про упущені вигоди, які умовно оцінюються, але не обліковуються, тобто не 
приймають форму фактичних витрат, а відтак не можуть трактуватися як видатки.  

Проведений аналіз вказує на існування відмінностей між поняттями «витрати» 
і «видатки» у сфері фінансах підприємств. Існує думка, що видатки у бюджетній 
сфері тільки за певних умов перетворюються на витрати, а саме при виплаті 
зарплати, оплаті вартості товарно-матеріальних цінностей та комунальних послуг 
тощо. При цьому окремі видатки не набувають форми витрат, оскільки виділені 
бюджетні кошти продовжуватимуть свій рух у вигляді виплат стипендій і 
соціальних допомог, погашення позик [5, с. 165-166 ]. 

Вагомим внеском у розумінні природи державних видатків є напрацювання С. 
І. Іловайського Класифікація видатків бюджету, яка була запропонована цим 
автором засвідчує сучасність його поглядів. Групуючи бюджетні видатки за 
відомствами та предметами, автор зауважував, що перша ознака не дає можливості 
пояснити характер їх використання, адже одно відомство «може управляти різними 
предметами, рівно як одним й тим же предметом можуть перейматися декілька 
відомств». Предметна класифікація показує більш точну картину видатків [2, с. 27]. 
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Як видно, в такому тлумаченні закладена ідея, що відбиває сучасні погляди на 
формування програмної класифікації бюджетних видатків, в основу якої покладено 
постулат, що у межах однієї програми реалізується одна державна функція. 

Згідно Бюджетного кодексу України [1] розрізняють наступну класифікацію:  
1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків у разі застосування 
програмно-цільового методу у бюджетному процесі); 2) ознакою головного 
розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків); 3) функціями, з 
виконанням яких пов'язані видатки бюджету (функціональна класифікація 
видатків); 4) видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою 
операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків 
бюджету – поточні та капітальні). 

До проблем системи державних видатків України сьогодні належать наступні.  
1. Надмірна фіскальна орієнтація податкової системи. Надто високі видатки 

бюджету призводять до того, що податкова політика завжди буде орієнтована на 
вилучення фінансового ресурсу з корпоративного сектору.  

2. Неефективна політика витрачання бюджетних коштів. Відсутність 
належного регулювання щодо витрачання коштів призводить до того, що досить 
часто трапляються випадки, коли на фоні затримок з фінансуванням захищених 
видатків бюджету окремі державні структури здійснюють закупівлю товарів 
розкоші.  

3. Високий рівень корупції у сфері державних закупівель. Хронічна практика 
проведення тендерів з одним учасником та закупівлі товарів і послуг за завищеними 
цінами призводять до втрачання значного обсягу бюджетного ресурсу і збільшення 
частки тіньової економіки.  

5. Відсутність ефективної системи контролю за витрачанням бюджетних 
коштів. Попри проведення реформ у системі державного контролю за витрачанням 
бюджетних коштів, кардинально поліпшити ситуацію не вдалося. Розширення 
компетенції Державної фінансової інспекції України та створення підрозділів 
внутрішнього аудиту не дало відчутного ефекту. Крім того, важливою проблемою 
контролюючих органів є відсутність взаємодії з громадянським суспільством, а 
зокрема зі ЗМІ та громадськими організаціями, що здійснюють моніторинг 
витрачання бюджетних коштів [7].  

Названі проблеми функціонування державних видатків України є досить 
значними й їх подолання потребує комплексного підходу. Як показує досвід, 
розширення сфери реформ призводить до зниження їх результативності. Виходячи з 
цього, у середньостроковій перспективі доцільною є концентрація ресурсів і уваги 
на подоланні низки найбільш важливих проблем і досягненні обмеженого переліку 
цілей. На наш погляд, головними пріоритетами мають стати наступні: 

1. Подальше впровадження елементів ринкової моделі управління державними 
видатками.  

2. Перехід до середньострокового бюджетного планування.  
3. Раціоналізація та упорядковування системи соціальних видатків.  
4. Перехід від щорічного звітування про виконання державного бюджету до 

щорічного звітування про ефективність управління ресурсами системи державних 
видатків.  
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5. Основною проблемою є необхідність подальшого розвитку програмно-

цільового методу в напрямі оптимізації бюджетних програм, що обумовлено 
потребою в перегляді бюджетних програм та уточненні їх результативних 
показників.  

6. Стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників 
бюджетних коштів.  

Висновки. Таким чином, удосконалення системи бюджетних видатків є 
об’єктивно необхідною умовою та підґрунтям реалізації комплексу економічних 
реформ в країні. При цьому структура видатків має віддзеркалювати стратегію 
трансформації економічних відносин і базуватися на оцінці впливу державних 
рішень на майбутній розвиток країни. 
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СУТЬ ТА КЛАСИФІККАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Обґрунтовано суть адміністративних витрат, що визначається в 
економічній літературі та нормативно-правових актах. Визначено склад 
адміністративних витрат у відповідності до П(С)БО 16 «Витрати». 
Запропонована раціональна класифікація адміністративних витрат. 

Ключові слова: витрати, адміністративні витрати, класифікація, 
управління витратами. 

 

Постановка проблеми. Процес виробництва супроводжується 
виробничими і адміністративними витратами. Невпинне зростання питомої ваги 
адміністративних витрат в загальному їх обсязі обумовлює необхідність пошуку 
оптимальної методики обліку та контролю, адаптованої до потреб управління на 
основі релевантної економічної інформації. Удосконалення обліку 
адміністративних витрат є складовою еволюційного підходу до управління 
господарською діяльністю підприємств в ринкових умовах та покращення їх 
фінансових результатів. Окремі положення організації обліку адміністративних 
витрат на підприємствах недостатньо досліджені, що передбачає необхідність 
вдосконалення системи обліку і контролю для узгодження з потребами управління 
та підтверджує актуальність поглибленого їх вивчення в сучасних умовах. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Організацію та розвиток 
фінансового і управлінського обліку адміністративних витрат, їх аналіз і контроль 
досліджували у своїх працях вітчизняні і зарубіжні вчені М. Білуха, І. Бланк, 
О. Бородкін, Ф. Бутинець, С. Голов, З. Гуцайлюк, В. Єфименко, М. Кужельний, 
В. Лінник, Є. Мних, М. Пушкар, В. Рудницький, В. Сопко, Б. Усач, М. Чумаченко, 
В. Швець, С. Шкарабан, І. Басманов, В. Івашкевич, В. Палій, Я. Соколов, Дж. Рісс, 
Дж. Фостер, К. Друрі, Д. Хігінс, Ч. Хорнгрен, П. Фрідман та інші. Разом з тим певні 
організаційно-методичні особливості обліку і контролю адміністративних витрат 
потребують конкретизації у галузевому аспекті. 

Метою статті є обґрунтування сутності та класифікації адміністративних 
витрат. 

Викладення основного матеріалу. У процесі діяльності господарюючого 
суб’єкта виникають витрати, які у виробничу собівартість не включають, а 
розглядають як витрати того періоду, в якому вони були чи будуть здійснені. У 
науковій літературі ці витрати називають витратами періоду. Отже, витрати періоду 
– це витрати, які не формують собівартості виробленої і реалізованої продукції, а 
покриваються за рахунок валового прибутку підприємства або збільшують валовий 
збиток [2].  

Адміністративні витрати, які мають місце на підприємстві будь-якої форми 
власності та господарювання, також відносяться до витрат періоду. Водночас, на 
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думку В. П. Ярмоленка, покриття адміністративних витрат «валовим» прибутком 
перекручує їх економічну суть [4]. 

Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, спрямовані на 
обслуговування та управління підприємством [1]. Відповідно до П(С)БО 16 
«Витрати» до адміністративних витрат відносять: 

– загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на 
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); 

– витрати на службові відрядження і утримання апарату управління 
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; 

– витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних 
активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування 
майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, 
охорона); 

– винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна 
тощо); 

– витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо); 
– амортизація нематеріальних активів загальногосподарського 

використання; 
– витрати на врегулювання спорів у судових органах; 
– податки; 
– збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім 

податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої 
собівартості продукції, робіт, послуг); 

– плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; 
– інші витрати загальногосподарського призначення [3]. 
Адміністративні витрати є комплексними витратами, тому особливе місце в 

класифікації займає їх розподіл за економічними елементами: матеріальні витрати; 
витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; 
адміністративні витрати; інші витрати. 

Необхідно зазначити, що класифікація витрат за економічними елементами 
використовується підприємствами в основному для побудови системи фінансового 
обліку, тоді як у системі управлінського обліку витрати розглядаються в розрізі 
статей калькуляції. Якщо класифікація за елементами показує загальну суму 
адміністративних витрат, то на відповідну статтю калькуляції відносяться лише 
частина витрат за елементами, яка може бути включена в ціну окремих видів 
продукції. 

З точки зору планування і контролю найбільш важливою ознакою для 
класифікації адміністративних витрат є те, як змінюється їхня динаміка залежно від 
змін обсягу виробництва чи інших показників діяльності. За відношенням до 
обсягів виробництва адміністративні витрати поділяються на постійні і змінні. 

За періодами виникнення адміністративні витрати класифікуються на 
витрати поточних, минулих і майбутніх періодів. 

За значимістю адміністративних витрат для планування, контролю і 
прийняття ефективних управлінських рішень їх доцільно класифікувати на 
регульовані і нерегульовані. 
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Інша частина адміністративних витрат залежить від керівництва 
підприємства. Іноді їх ще називають витратами на управління або програмованими 
витратами. До них відносяться витрати на дослідження, проведення консультацій, 
підвищення кваліфікації співробітників. Ці витрати відображають політику 
адміністрації і не пов'язані з поточними змінами обсягу виробництва. Крім того, 
характерною особливістю програмованих витрат є те, що їхній розмір у критичний 
момент може бути зменшений без зміни обсягу виробництва і реалізації. 

Раціональна класифікація адміністративних витрат може бути структурована 
в порядку, відображеному в табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікація адміністративних витрат 

Ознака  Характеристика  
комплексність 

витрат 
(номенклатурні 

статті) 

оплата праці загальногосподарського персоналу, відрахування 
на соціальні заходи, витрати на службові відрядження 
управлінського персоналу, загальні корпоративні витрати, 
витрати на утримання основних засобів і нематеріальних 
активів загальногосподарського призначення, амортизація 
основних засобів і нематеріальних активів 
загальногосподарського призначення, винагороди за 
професійні послуги, витрати на зв'язок, витрати на 
врегулювання спорів у судах, податки та збори та інші 
обов’язкові платежі передбачені законодавством (крім тих, що 
включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, 
послуг), плата за послуги банків, інші загальногосподарські 
витрати 

за центрами 
відповідальності 

адміністративні витрати дирекції, загальногосподарської 
частини, відділу механізації, відділу охорони праці, відділу 
постачання, відділу кадрів, бухгалтерії 

за економічними 
елементами 

матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на 
соціальні заходи, амортизація, інші витрати 

відношення до 
обсягів 

виробництва 

постійні, змінні, змішані 

за періодом 
виникнення 

адміністративні витрати минулих періодів, майбутніх і 
поточних періодів 

за можливістю 
регулювання 

регульовані, нерегульовані 

 

Система управління адміністративними витратами передбачає: 
– нормування витрат ресурсів; 
– планування витрат за їхніми видами; 
– контроль за рівнем витрат; 
– облік та аналіз витрат, визначення їх впливу на результати діяльності 

підприємства; 
– пошук та виявлення чинників, що впливають на економію всіх видів 

ресурсів підприємства; 
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– формування дієвої системи мотивації працівників до контролю та 
зменшення витрат; 

– матеріальне стимулювання економії ресурсів та зниження витрат. 
У системі управління витратами важливе місце належить обліку і аналізу 

витрат. Облік витрат передбачає спостереження, ідентифікацію, вимірювання та 
реєстрацію фактів витрачання ресурсів у процесі господарської діяльності 
підприємства. Основною метою організації обліку витрат є створення 
інформаційної бази для здійснення аналізу витрат та прийняття управлінських 
рішень. 

Висновки. Розроблення поглибленої номенклатури адміністративних витрат 
дозволить точно показати різницю між будь-якими компонентами витрат, 
розробити відповідний механізм стимулювання зниження витрат як в цілому, так і в 
розрізі окремих груп, що сприятиме ефективному управлінню адміністративними 
витратами на всіх стадіях розвитку виробництва. Приведені ознаки дають змогу 
досягти раціональності у класифікації адміністративних витрат підприємства. 
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ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ 

ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
У статті проаналізовано економічну сутність сільськогосподарської 

продукції на підприємствах, а також розглянуто і досліджено її ознаки. 
Інформаційна база включає дослідження законів і нормативних актів, стану 
наукових видань щодо теоретичних основ сільськогосподарської продукції на 

підприємствах. В дослідженні внесено пропозиції щодо визначення економічної 
сутності сільськогосподарської продукції суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: сільське господарство, сільськогосподарська продукція 

підприємства, біологічний актив, рослинництво, тваринництво 

 

Постановка проблеми. У кожній державі сільське господарство є життєво 
необхідною галуззю народного господарства, яка спрямована на забезпечення 
населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей 
промисловості.  

На сьогодні понад 80% фонду споживання формується за рахунок продукції 
сільського господарства, тому її виробництво є найпершою умовою існування 

людства [1]. Тому, перш за все потрібно зрозуміти, яка саме продукція розуміється 
під сільськогосподарською. Таким чином, дослідження й удосконалення понятійно-

категоріального апарату «сільськогосподарська продукція» як об’єкта аграрних 
відносин є актуальним і підлягає детальному розгляду.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні основи сутності 
сільськогосподарської продукції знайшли своє відображення в працях всесвітньо 
відомих вчених-економістів таких, як: О. М. Батигіна [1], В. М. Єрмоленко [2, 3], 

Г. П. Кибич [4], С. І. Марченко [5], Р. А. Петрова [7], В. Ю. Уркевич [8], 

В. І. Федорович [9], В. І. Курила [9] та ін. Однак, попри велику кількість наукових 
праць, питання сутності сільськогосподарської продукції підприємства 
залишаються недопрацьованими. 

Метою статті є здійснення аналізу наявних у науковому середовищі підходів 
до розуміння економічної сутності сільськогосподарської продукції суб’єктів 
господарювання, для потреб бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. Сільськогосподарська продукція є 
ширшим поняттям, ніж продукти харчування, через наявність у її складі крім 
продуктів, безпосередньо готових до вживання, ще й кормів для тварин, а також 
сировини для переробної промисловості. Застосувавши аналогію, можна визначити 
узагальнені ознаки якості й безпеки продукції сільського господарства. Для якості 
сільськогосподарської продукції - це, по-перше, сукупність найвищих за своїм 
проявом корисних фізико-біологічних властивостей продукції, зумовлених 
сортовими та породними особливостями, по-друге, здатність повною мірою 
задовольнити відповідні потреби людини. Безпечною є продукція сільського 
господарства, яка:  
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1) ні прямо, ні побічно не створює шкідливого впливу на здоров'я людини;  
2) відповідає санітарним вимогам та відповідним технічним стандартам.  
Під терміном сільськогосподарська продукція, що наведено у П(С)БО 30 

―Біологічні активи‖ [6], розуміють актив, одержаний у результаті відокремлення від 
біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішнього 
споживання. 

Біологічний актив - це тварина або рослина, яка в результаті біологічних 
перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію або додаткові 
біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. 

Первісне визнання сільськогосподарської продукції активом здійснюється, 
якщо: 

— підприємство набуло права власності на сільськогосподарську продукцію, 
несе ризики і отримує вигоди від володіння нею; 

— підприємство в подальшому буде здійснювати управління та контроль за 
використанням сільськогосподарської продукції; 

— є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов’язані з використанням сільськогосподарської продукції; 

— вартість її може бути достовірно визначена. 
Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається в обліку у 

тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від біологічного активу. 
Сільськогосподарська продукція при її відокремленні від біологічного активу:  
- у рослинництві - зерно, плоди, ягоди, овочі, зелена маса, отримані під час 

збирання врожаю (заготівлі);  
- у тваринництві - вовна, молоко, яйця, мед, отримані під час настригу, надою, 

збору тощо) або при припиненні процесів життєдіяльності  біологічних  активів  
(деревина,  отримана  при  вирубці насаджень, тощо) перестає бути елементом 
біологічних активів і визнається як окремий актив. 

Відповідно до п. 1 ст. 32 Договору про заснування Європейського Союзу «до 
сільськогосподарської продукції належить продукція рослинницької, 
тваринницької, рибної галузей, а також продукти першої стадії переробки, 
безпосередньо пов’язані з такою продукцією» [7, c. 179]. 

В.М. Єрмоленко під сільськогосподарською продукцією розуміє усю сиру 

продукцію культурного рослинництва, тваринництва та рибництва, одержувану від 
сільськогосподарської діяльності, а також продукти її первісної переробки, 
здійснюваної безпосереднім її виробником [2, c. 62]. У зв’язку з цим, на думку 
вченого, сільськогосподарською також є продукція переробки 
сільськогосподарської сировини підприємствами переробної промисловості [3, 
c. 16]. 

Як зазначає В.Ю. Уркевич, сільськогосподарську продукцію (щоправда, як 
об’єкт аграрних правовідносин) можна визначити як продукцію (рослинницьку, 
тваринницьку та рибницьку), що виробляється (вирощується) внаслідок дії 
біологічних процесів її вирощування, має природне походження від землі й (або) від 

живих біологічних організмів [8, c. 122–123]. 

На переконання В.І. Федоровича сільськогосподарська продукція є продуктом 
харчування, готовим до безпосереднього вживання, так і незамінною сировиною 
для промисловості. Особливість такої продукції, на переконання вченого, полягає в 
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нетривалості її збереження, що зумовлює необхідність застосування спеціальних 
режимів збирання, зберігання й доставки до споживача [9, c. 192]. 

С.І. Марченко, характеризуючи товарну сільськогосподарську продукцію, 
пропонує виділяти такі її ознаки:  

а) перелік продукції, що належить до сільськогосподарської, нормативно 
закріплений;  

б) вона має рослинне й тваринне походження і безпосередньо пов’язана з 
використанням землі та інших природних ресурсів, а отже, до неї належать: 
продукція сільського господарства, рибного господарства, лісового господарства, а 
також продукція полювання;  

в) функціональним призначенням сільськогосподарської продукції є її 
використання на харчові (продовольство) та нехарчові цілі (сировина для 
сільськогосподарських, промислових, енергетичних, фармацевтичних, медичних та 
інших цілей). Сільськогосподарська продукція включає в себе продовольство і 
сировину. Продовольство і сировина є видовими поняттями щодо родового – 

сільськогосподарської продукції;  
г) в чинному законодавстві закріплено особливий правовий режим 

сільськогосподарської продукції (законодавчо передбачено створення спеціальних 
продовольчих запасів; запроваджено режим державного цінового регулювання на 
окремі види сільськогосподарської продукції; запроваджено спеціальний режим 

експортно-імпортних операцій з сільськогосподарською продукцією; закріплено 
спеціальні вимоги щодо безпечності та якості цього виду продукції; запроваджено 
спеціальний порядок вилучення з обігу та знищення неякісної 
сільськогосподарської продукції та ін.) [5, c. 411–412]. 

Висновки. Таким чином, серед науковців немає одностайності щодо сутності, 
визначення поняття категорії «сільськогосподарська продукція». А наведене дає 
змогу зробити висновок, що останнім часом набуло поширення використання 
широкого трактування категорії «сільськогосподарська продукція», згідно з яким 
вона включає в себе не лише продукцію сільського, а й рибного та лісового 
господарства, а також продукти їх первинної переробки. Таке трактування 
притаманне й законодавству України, адже існуючі легальні визначення 
сільськогосподарської продукції включають не лише власне сільськогосподарські 
товари, а й продукти їх переробки. Сільськогосподарська продукція – це продукції 
сільського, рибного та лісового господарства, а також продуктів її первинної 
переробки. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

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

Cтаття орієнтована на розкриття значення основних засобів, що дає 
можливість прослідкувати за дослідженням економічної сутності поняття 
«основні засоби». Під час аналізу тлумачення поняття «основні засоби» були 
використані загальнонаукові методи індукції та дедукції. Було розглянуто ключове 
питання, а саме що являє собою економічна сутність основних засобів. 
Проаналізовано думки вчених-економістів щодо даної тематики. 

Ключові слова: основні засоби, положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку, міжнародний стандарт бухгалтерського обліку, економічна 

сутність,виробничі засоби.. 
 

Постановка проблеми. В основі кожного функціонуючого підприємства 
лежить матеріально-технічна база, яку формують основні засоби. Від раціонального 
обліку яких залежить процес їх відновлення та поповнення, а в результаті 
забезпеченість конкурентоспроможності підприємства. Вони мають забезпечити 
підприємство належними матеріальними умови для здійснення господарської 
діяльності, зберігання необхідного обсягу виробничих запасів, проведення 
транспортних, розвантажувально-навантажувальних, пов’язаних з отриманням та 
реалізацією продукції, наданням послуг, праці та відпочинку робітникам 
підприємства. Рішенню цих завдань сприяє визначення економічної сутності 
основних засобів та роботи з формуванням обсягу та складу основних засобів, 
створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору 
політики амортизації. Тому зазначене вище зумовлює актуальність даної теми 
дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основні засоби, як термін має 
широкий спектр тлумачення в економічній літературі. Даною тематикою займались 
такі вчені-економісти, як Ю. А Бабаєв. [1] ,М.І.Бондар [2] ,Т.А.  Бутинець [3] та 
інших. Також в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» 
[4] та в Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку – М(С) БО 16 «Основні 
засоби»[5] можна отримати інформацію про основні засоби. Таким чином, 
відсутність єдиного підходу до тлумачення поняття основних засобів є проблемою, 
яка потребує розгляду. 

Метою статті є розгляд та аналіз економічної сутності основних засобів 
підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Засоби праці є основою успішного 
підприємства, елементом якого є основні засоби. Вони відображають всю 
матеріально-технічну базу підприємства. Досліджуючи поняття «основні засоби» 
можна сказати, що вони призначені для застосування як у виробничій, так і у 
невиробничій сфері.  
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На нашу думку основні засоби це засоби за допомогою, яких виготовляють 
продукцію та надають різноманітні послуги, без яких не функціонувало б жодного 
підприємства. 

Питанню визначення суті поняття «основні засобі» багато уваги 
приділяється в економічній літературі. 

Так, за визначенням Ю. А. Бабаєва основні засоби це деяка частина майна, 
яка використовується як засоби праці при виробництві підприємством продукції, 
або надані послуги або для управління організацією на протязі періоду, що 
перевищує 12 місяців [1]. 

За визначенням М.І. Бондара основні засоби представлені, як сукупність 
матеріальних активів у формі засобів праці, які багаторазово приймають участь у 
процесі виробничо-комерційної діяльності і переносять на продукцію свою вартість 
частинами [2]. 

На думку Т.А.Бутинець, основні засоби розглядаються як вкладений капітал 
і, відповідно, повинні обліковуватися за собівартістю. Вони становлять ресурс, що 
знаходиться на підприємстві [3]. 

У відповідності до П(С)БО 7 «Основні засоби» складають матеріальні 
активи, що підприємство утримує з ціллю застосування їх у процесі свого 
виробництва або постачання товарів, надання послуг, для здійснення соціально-

культурних функцій, строк корисного використання яких більше 12, тобто його 
операційного циклу[4].  

Основні засоби складаються із частин, які мають свій строк експлуатації, 
тому кожна з цих частин може становити окремий об’єкт основних засобів. 
Об’єктом основних засобів виступає відокремлений комплекс відповідно з’єднаних 
предметів однакового призначення або різного, які мають обслуговувати загальні 
пристосування, в результаті якого може виконувати свої функції. 

Протягом терміну корисного використання об’єктів основних засобів їх 
вартість переноситься на виготовлену продукцію у формі відрахувань на 
амортизацію. Нарахування амортизаційних відрахувань завершується після 
закінчення строку використання об’єкта основних засобів і тоді відбувається 
перетворення накопичених aмортизаційних відрахувань у наступні об’єкти 
основних засобів, що приходять на заміну зношеним та вибулим з експлуатації.  

У Податковому кодексі для визначення терміну «основні засоби» зроблено 
акцент на матеріальних активах, що призначені для господарської діяльності, а саме 
для оподаткування використовуються тільки виробничі «основні засоби» [4].  

На сьогоднішній день актуальним є питанням переходу підприємств на 
міжнародні стандарти фінансової звітності як крок до глобальної економічної 
інтеграції. З 2012 року організації мають можливість використовувати міжнародні 
стандарти фінансової звітності за бажанням, крім тих, кому це встановлено 
законодавчо. 

Звітність за міжнародними стандартами відповідно до змін, внесених до 
Закону України «Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
05.10.2017р., мають складати такі суб’єкти господарювання: підприємства, що 

становлять суспільний інтерес; публічні акціонерні товариства; підприємства, які 
здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного 
значення. 
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Нововведенням є те, що підприємства, які згідно із законодавством 
складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського 
обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами. 

За М(С)БО 16 «Основні засоби» становлять собою матеріальні об’єкти, що їх 
по-перше утримують для застосування у виробництві або при доставці товарів чи 
наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей, по-друге 
використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду[5]. 

З боку економічної категорії основні засоби є частиною виробничого 
капіталу, яка представлена у формі засобів праці, яка протягом численних 
виробничих циклів, відображає свою вартість на готовий продукт. 

Дослідження та вивчення даної економічної категорії як основні засоби 
зумовлюється наступним: 

 основні засоби, що призначені для застосування у виробничій сфері, які 
склавдають основу матеріальних продуктивних сил, засоби праці, виробничий 
аппарат; 

 основні засоби, що призначені для застосування у невиробничій сфері 
створюють належні умови для покращення рівня науки та культури.  

Засоби праці, які мають матеріально-речову форму і використовуються для 
ведення діяльності підприємством і є основними засобами. Вони є одними з 
найважливіших об’єктів, які використовуються всіма підприємствами для 
здійснення їх діяльності.  

Основні засоби визначають виробничу міць підприємств, характеризують їх 
технічну оснащеність, безпосередньо пов'язані з продуктивністю праці, 
механізацією, автоматизацією виробництва, собівартістю продукції. 

Залежно від ступеня безпосереднього впливу на предмети праці, виділяють 
активну та пасивну їх частини. До активної частини основних засобів належать такі 
елементи, як робочі машини та обладнання, що безпосередньо діють на форму і 
властивості предметів праці, визначають продуктивність праці, обсяг випуску 
продукції. До пасивної частини основних засобів належать - будівлі, споруди, 
передавальні пристрої, що створюють умови для нормальної роботи активних 
основних засобів.  

Таким чином, у повному розмірі відображає суть поняття «основні засоби» 
таке визначення: «основні засоби- це матеріальні активи, що можуть 
використовуваться в процесі діяльності підприємства, що втрачає свою вартість 
частково, шляхом передачі її на створений продукт строком експлуатації більше 12 
місяців». Дуже важливо пояснювати економічну суть поняття «основні засоби» для 
формування оперативної та достовірної інформації. 

Висновки. Таким чином, наша Україна має великий економічний потенціал і 
ефективність її господарства залежить від використання цього потенціалу і зокрема 
основних засобів. Основні засоби є грунтом у процесі діяльності підприємства та 
вимагають висвітлювати вимоги по інформації про наявність, рух, стан і 
використання основних засобів для власників та зацікавлених осіб в даній 
інформації. 

Розкриваючи економічну суть терміну «основні засоби» з різних сторін 
нормативно-правових актів та аналізу тлумачень у працях вчених – економістів 
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можна сказать, що немає однозначності в розкритті данного значення. Основні 
засоби є матеріальні активи, що використовуються в процесі діяльності суб'єкта 
підприємництва або установи (організації), що втрачають свою вартість частково, 
шляхом перенесення її на новий створений продукт,очікуваний термін експлуатації 
яких більше 12 місяців.  

Отже, дослідження економічної сутності терміну «основні засоби» є 
важливим для розуміння їх ролі в господрській діяльності підприємства та 
управлінні їх використання. 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

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

 

В статті досліджено проблеми обліково-аналітичного забезпечення 
управління витратами на формування собівартості продукції рослинництва.  Під 
час дослідження були використані загальнонаукові методи: індукції та дедукції,  
діалектичний, історичний та системний, а також деякі специфічні методи 
бухгалтерського обліку, до яких належать документування, інвентаризація, оцінка, 
калькуляція, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс та 
бухгалтерська звітність. Внесено пропозиції щодо вдосконалення обліково-

аналітичного забезпечення управління витратами на формування собівартості 
продукції рослинництва.  

Ключові слова: продукція рослинництва, витрати, собівартість, 
виробництво, ефективність 

 

Постановка проблеми. Рослинництво є однією з основних специфічних 
галузей сільськогосподарського виробництва. На процес відтворення засобів у 
рослинництві суттєвий вплив має сезонний характер виробництва, зокрема 
невідповідність періоду понесення витрат і періоду виходу продукції.  

Облік витрат на формування собівартості продукції рослинництва займає 
одне з центральних місць під час визначення фінансових результатів діяльності 
аграрних підприємств і є найважливішим розділом внутрішньогосподарського 
обліку. Це одна з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок облікової роботи, 
що вимагає концентрації уваги безпосередньо на організації та плануванні 
виробництва [4]. Тому проблеми ефективної організації обліку витрат в 
рослинництві сільськогосподарських підприємств, підвищення достовірності, 
оперативності й аналітичності обліку є актуальними та потребують подальшого 
дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню питанню витрат на 
формування собівартості продукції рослинництва приділялася значна увага, про що 
свідчить значна кількість досліджень у цій галузі. Різними аспектами цієї проблеми 
займалися в своїх працяхпровідні учені-економісти України: Ф.Ф. Бутинець [1], 
А.М. Собченко [2], Н. О. Томілова [3], Б.В. Фурман [4], Ю. С. Цал-Цалко [5], 

Ю.О. Юхновська [6] та інші. Перехід вітчизняних підприємств до нових умов 
господарювання зумовив перегляд положень та розроблення нових підходів до 
питань обліку витрат на формування собівартості продукції рослинництва. 

Метою статті є дослідження обліково-аналітичного забезпечення 
управління витратами на формування собівартості продукції рослинництва 

сільськогосподарських підприємств з метою його систематизації та удосконалення. 
Викладення основного матеріалу. Витрати – це або зменшення активів, або 

збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу 
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підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 
розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [5]. 

Витрати на вирощування сільськогосподарських культур здійснюються 
протягом тривалого періоду, а продукцію отримують у момент біологічного 
дозрівання рослин. Тому бухгалтерський облік повинен чітко розмежувати витрати 
за роками: витрати під урожай поточного року і витрати під урожай майбутніх 
років. Крім того, аналітичний облік виробничих витрат можна організовувати також 
за видами виробництв і культурами, за основними статтями витрат, а також за 
внутрішньогосподарськими підрозділами [4].  

Система витрат на підприємстві, що працює в умовах ринку, є основою всієї 
системи її управління, оскільки саме тут накопичується вся інформація про 
фактичні витрати, а значить, створюються основи для визначення фактичного 
прибутку. Методика виявлення виробничого результату (прибутку або збитку) від 
реалізації (продажу) продукції (робіт, послуг) визначається методикою обліку 
витрат і калькулювання собівартості. Тому ефективна господарська діяльність 
неможлива без раціональної організації бухгалтерського обліку витрат. У 
системному бухгалтерському обліку збирається й відображається інформація, що є 
достовірною завдяки документальній обґрунтованості кожної господарської 
операції, за допомогою якої можна всебічно охарактеризувати фінансово-

господарську діяльність організації, визначити відповідальність за здійснені 
витрати [6]. 

Сьогодні питання обліку та контролю витрат з метою зниження собівартості 
продукції знаходяться поза увагою керівників підприємства та бухгалтерів. 
Забезпечити рентабельність роботи підприємства, у першу чергу, прагнуть за 
рахунок високих відпускних цін, а не за рахунок економії витрат виробничих 
ресурсів. Однак це ненадійний і безперспективний спосіб вирішення проблем 
виживання підприємства [1, с. 308]. 

Витрати рослинництва у плануванні та обліку групуються за статтями, які 
підприємство визначає самостійно і затверджує наказом про облікову політику. 

Витрати на формування собівартості продукції рослинництва обліковують за 
такими статтями наведеними на рис. 1. 

Рис. 1. Статті витрат на формування собівартості продукції рослинництва 
сільськогосподарських підприємств 
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Для обліку витрат і виходу продукції рослинництва сільськогосподарські 
підприємства використовують рахунок 23 "Виробництво" субрахунок 
231 "Рослинництво". Це активний калькуляційний рахунок, за дебетом якого 
відображають витрати на виробництво, а за кредитом ‒ вихід продукції. 
Аналітичний облік за субрахунком 231 «Рослинництво» ведеться за видами 
виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється, 
за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності. Для обліку 
субрахунку 231 «Рослинництво» передбачено ведення Звіту № 5.5 с.-г. про витрати 
та вихід продукції. Далі показники Звіту № 5.5 с.-г. переносяться у Зведену 
відомість № 5.10 с.-г., а потім з деталізацією сум за синтетичними рахунками 
(субрахунками) переносять до Журналу-ордеру № 5 В с.-г. 

Організація синтетичного та аналітичного обліку витрат виробництва 
повинна забезпечити: відображення всіх проведених операцій щодо витрат, 
відповідний розподіл витрат за об’єктами обліку і об’єктами калькулювання, 
визначення собівартості продукції, своєчасне отримання необхідної інформації для 
потреб управління [2].  

На  організацію обліку виробничих витрат впливають різноманітні фактори, 
основними з яких є: види діяльності, характер виробництва, структура управління, 
розмір підприємства, особливості технології та організації виробництва.  

Організація обліку витрат на формування собівартості продукції 
рослинництва сільськогосподарських підприємств 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 калькулюється на основі даних бухгалтерського 
обліку витрат, що потребує ідентифікації об’єктів обліку витрат з об’єктами 
калькулювання. 

Отже, в обліку збирається інформація про витрати для потреб 
прогнозування, планування та контролю. Завданням обліку є складання звітності, 
забезпечення власників, керівників та менеджерів необхідною інформацією, що 
сприятиме досягненню стратегічних цілей розвитку підприємства. 

Висновки. Таким чином, облік витрат в рослинництві побудований таким 
чином, щоб мати змогу щомісячно узагальнювати витрати на окремі види робіт за 
культурами або однорідними групами, а в кінці року обчислювати фактичну 
собівартість зібраної продукції. Така структура обліку вможливлює контроль за 
відповідністю витрат обсягові робіт, якості й термінам їх виконання й досягненню 
урожайності. Впровадження в практику запропонованих заходів на 
сільськогосподарських підприємствах сприятиме більш точному віднесенню витрат 
на об’єкти калькулювання. 
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(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
 

Стаття присвячена теоретичним, методичним та практичним питанням 
бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і 
підрядниками. Розглянуто питання актуальності застосування розрахунків 
підприємства з постачальниками і підрядниками. Визначено основні складові 
елементи моделі управління розрахунками з постачальниками та підрядниками 
підприємства.  

Ключові слова: постачальники, підрядники, договір купівлі-продажу, процес 

постачання, облік. 
 

Постановка проблеми. Сьогодні будь-яке підприємство здійснює свою 
діяльність в конкурентному середовищі. Для збереження своїх позицій воно має 
постійно розвиватися, розширювати сфери діяльності та асортимент продукції, 
освоювати нові технології, підтримувати та оновлювати арсенал основних засобів, 
реалізовувати інноваційні проекти, підвищувати ефективність діяльності та 
збільшувати свою ринкову вартість.  

Реалії сьогодення свідчать, що необхідною умовою діяльності будь-якого 
суб’єкта господарювання є встановлення партнерських відносин з покупцями, 
постачальниками, організаціями та іншими особами. Організація обліку 
розрахунків з постачальниками та підрядниками є необхідною умовою ефективної 
співпраці з контрагентами, оскільки забезпечує дотримання розрахункової 
дисципліни, що в свою чергу впливає на платоспроможність підприємства та 
фінансово-господарську діяльність. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Різні аспекти обліку розрахунків 

з постачальниками висвітлено у працях багатьох учених, а саме: Ф.Ф. Бутинця,  
Ю.А. Вериги, Г.В. Власюка, С.Ф. Голова, В.М. Костюченко, Н.В. Марчак,  
В.Б. Івашкевич, Н.Н. Макарова, Я.В. Соколов та інших. 

Метою статті є дослідження порядку і формування витрат на виробництво 
м’ясної продукції. 

Викладення основного матеріалу. Процес постачання є невід’ємною 
ланкою кругообігу засобів. Покупець купує у продавця (постачальника) сировину і 
матеріали, пальне і мастильні матеріали, мінеральні добрива, запасні частини та 
інші матеріальні цінності необхідні для здійснення господарської діяльності. Від 
постачальників можуть поступати також верстати, трактори, автомобілі, 
комп’ютери та інші об'єкти основних засобів. Підрядні організації виконують для 
замовників будівельні роботи, а також роботи і послуги виробничого характеру - 

ремонтні роботи, внесення добрив, технічне обслуговування тощо [4, с.32]. 
Постачальники - це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання 

товарно-матеріальних цінностей (сировини, палива, матеріалів, запасних частин, 
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МШП), надають послуги, виконують роботи. Підрядники - це спеціалізовані 
підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при 
споруджені об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво [2]. 

Основні завдання обліку розрахункових операцій з постачальниками і 
підрядниками можна визначити наступні:  

– своєчасне документальне оформлення розрахункових операцій;  
– ведення аналітичного і синтетичного обліку розрахунків з постачальниками 

з дотриманням принципів бухгалтерського обліку;  
– своєчасне і достовірне відображення розрахункових операцій у податковому 

обліку;  
– своєчасна взаємна звірка розрахунків з кредиторами і дебіторами;  
– недопущення нереальної кредиторської та дебіторської заборгованості;  
– недопущення порушення строків оплати нерезидентами експортного товару, 

строків отримання оплаченого імпортного товару, а також строків отримання 
імпортного товару по бартерним операціям;  

– своєчасне і якісне проведення річної інвентаризації розрахунків з 
постачальниками;  

– дотримання умов поставки, передбачених у договорі або контракті купівлі-
продажу, в ньому повинна міститися письмова згода сторін про поставку товарів, а 
також зобов’язання сплатити за нього грошову суму [3].  

Розрахунковим взаємовідносинам між постачальниками (підрядниками) і 
покупцями, як правило, передує укладення договорів (контрактів) купівлі-продажу 
товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду на виконання різних робіт, 
надання послуг тощо. Це найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення 
зобов'язань, форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці. 

Основним документом, який надає юридичної сили про організації обліку 
розрахунків постачальника і замовника є договір. Договір купівлі-продажу може 
здійснюватися  на умові попередньої оплати, коли перша подія у постачальника 
(підрядчика) - це отримання грошових коштів, а друга подія - відвантаження 
продукції, виконання робіт, надання послуг. 

Основними рисами договору є:: 
- спеціальний суб'єктний склад: сторонами договору можуть бути лише 

суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані як такі у встановленому 
законом порядку, один з яких зобов'язаний поставляти товар, а інший – приймати й 
оплачувати його; 

- договором поставки опосередкована підприємницька діяльність обох 
сторін: поставка товару та його придбання здійснюються в межах господарської 
діяльності не тільки постачальника, а й покупця, для якого закон встановлює 
вимогу щодо спеціальної мети використання предмета поставки; 

- поставка здійснюється у встановлені сторонами строки, тобто для неї є 
типовим плановий характер, найчастіше не притаманний купівлі-продажу [5].  

Крім істотних умов договору поставки, визначених як такі чинним 
законодавством, доцільно передбачити в договорі інші умови, які допоможуть 
уникнути в майбутньому можливих непорозумінь між сторонами. Зокрема, такими 
є умови здійснення розрахунків, які встановлюють вид оплати товару (попередня 
оплата чи продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу) та 
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форму розрахунків (готівкова або безготівкова), умови прийому-передачі товару 
[1]. 

Управління розрахунками з постачальниками та підрядниками базується на 
специфічних принципах та методологічних засадах організації бухгалтерського 
обліку, які дозволяють виділити управління даними розрахунками як окремий блок 
загальної системи управління підприємством.  

Модель управління розрахунками з постачальниками та підрядниками 
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. Модель управління розрахунками з 
постачальниками та підрядниками включає наступні складові елементи (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Складові елементи моделі управління розрахунками з постачальниками 
та підрядниками  

 

Важливим елементом управління розрахунками з постачальниками та 
підрядниками  є аналіз даних розрахунків, тому керівництво підприємства повинно 
мати своєчасну, точну, правдиву, оперативну та об’єктивну інформацію щодо стану 
розрахунків, яка формується в системі бухгалтерського обліку. Дотримання 
основних принципів організації бухгалтерського обліку дозволить удосконалити 
обліковий процес підприємства. Правильна організація роботи дозволить 
оперативно моніторити ситуацію зі станом розрахунків з постачальниками та 
підрядниками, вчасно і вірно приймати управлінські рішення, уникати складних і 
суперечливих ситуацій з контрагентами. 

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки 
головною метою обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є 
забезпечення управління гнучкою інформаційною базою у вигляді проаналізованих 
аналітичних даних для своєчасного контролю розрахунків та прийняття ефективних 
і своєчасних управлінських рішень, пов’язаних з плануванням господарської 
діяльності та покращенням фінансового стану підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І 
ПІДРЯДНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І. І.) 
У статті досліджено організацію облікового процесу розрахунків з 

постачальниками і  підрядниками. Виділено основні завдання облікового процесу 
розрахунків з постачальниками і підрядниками. Викладено пропозиції щодо  
удосконалення організації обліку та посилення контролю за станом розрахунків. 

Ключові слова: постачальники, підрядники, розрахунки, обліковий процес, 
організація обліку, кредиторська заборгованість.  

 

Постановка проблеми. При веденні господарської діяльності на 
підприємстві виникають взаємодії з іншими підприємствами, у зв’язку з 
придбанням товарів, робіт та послуг. В наслідок цього виникають зобов’язання, що 
призводять до появи кредиторської заборгованості. Від обсягів кредиторської 
заборгованості підприємства залежить його фінансова стійкість та 
платоспроможність. Тому одним з пріоритетів є удосконалення організації 
облікового процесу  та володіння повною інформацією про стан розрахунків, що 
формуються в бухгалтерському обліку та надання ії керуючим особам вчасно та 
достовірно, для не допущення порушення фінансової та розрахункової дисципліни. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанню організації обліку 
розрахунків з постачальниками і підрядниками розглядали такі науковці і практики 
як: Ф.Ф. Бутинець, Г.В. Власюк, С.Ф. Голов, С.В. Зеленко, О.О. Горбатюк, 
С.Б. Ільїн, А.В. Киян, О.Ф. Ярмолюк, А.В. Побережець, В.І. Кравченко. Однак ряд 
питань потребують додаткового дослідження. 

Метою статті є дослідження організації облікового процесу з 
постачальниками і підрядниками з метою її удосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Обліковий процес – це здійснення              
облікових робіт у певній послідовності, за окремими стадіями, які тісно пов’язані 
 між собою і являють собою єдину систему. Основні стадії облікового процесу – це 
виявлення, вимірювання і первинна реєстрація явищ, що обліковуються, обробка 
первинної інформації та отримання облікових показників деталізацією з 
одночасною перевіркою цих показників. 
            Виділимо основні етапи облікового процесу розрахунків з постачальниками 
та підрядниками: 

1.  Первинне спостереження, вимірювання в натуральному та вартісному 
вираженні та фіксування господарських операцій (документування операцій) – 

первинний облік. 
Сприйняття, вимірювання та фіксування господарських фактів розрахунків з 

постачальниками здійснюється виконавцями в різні періоди. Тому, організовуючи 
первинний облік, заздалегідь визначають рух первинних документів, формуючи 
графік документооброту. Зеленко С.В. та Горбатюк О.О. зауважують, що саме на 
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первинній стадії обробки інформації відбувається її «сортування» та ідентифікація 
для подальшого руху [2]. 

2.  Технічна обробка облікової інформації, яка міститься у первинних 
документах,  її систематизація та групування в облікові регістри згідно з вимогами 
організації бухгалтерського обліку, управління та поточного контролю – поточний 
облік. 

Для ведення синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з 
постачальниками відводиться декілька рядків по кількості можливих поставок 
протягом місяця. У кінці місяця визначають сальдо за кожним постачальником та 
підрядником, що переноситься на початок наступного місяця. 

3. Оцінювання результативності роботи та виявлення тенденцій розвитку на 
підставі упорядкування сукупності операцій з формування показників, що 
відображають у встановлених формах бухгалтерської (фінансової) звітності на 
підставі даних бухгалтерського обліку – підсумковий облік. 

На кожному етапі основні об’єкти організації облікового процесу такі: 
облікові номенклатури; носії облікових номенклатур; рух носіїв; технологія 
облікового процесу і забезпечення останнього. 

Одну з найважливіших складових організації облікового процесу займають 
розрахункові операції з постачальниками і підрядниками, так як вони впливають на 
фінансовий стан підприємства. Основна методологія формування в 
бухгалтерському обліку щодо зобов'язань визначені П(с)БО 11 «Зобов’язання» [5]. 

У міжнародній практиці порядок визначення та відображення короткострокових 
зобов’язань визначається в МсБО 1 «Подання фінансових звітів» [3], МсБО 37 
«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» [4]. 

Після того, як суб’єкти господарювання виконали взяті на себе зобов’язання 
відповідно до П(с)БО 11 «Зобов’язання», відображення їх на рахунках 
бухгалтерського обліку і в балансі дасть користувачам фінансової звітності 
достовірні дані про стан боргів підприємства та рівень його платоспроможності. 

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться на рахунку 63 
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками». За кредитом рахунку ведеться 
заборгованість з постачальниками і підрядниками, а за дебетом її погашення, 
списання та інше. Однак у процесі дослідження з’ясовано, що науковці звертають 
увагу на те, що для сучасних підприємств така інформація не є достатньою для 
якісного планування діяльності, зокрема щодо умов і термінів погашення 
кредиторської заборгованості. 

При виникненні розрахунків з постачальниками і підрядниками укладаються 
договора на виконання робіт та купівлі-продажу, контакти зовнішньо економічної 
діяльності. Ведеться обмін між підприємствами документацією (видаткові накладні, 
акти виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-

фактури (інвойси), вантажно-митні декларації (МД-2), податкові накладні), що 
підтверджують розрахунки між підприємствами.  

Документи, які підтверджують перерахування коштів залежать від форми 
розрахунків, це можуть бути: платіжні доручення (Swift), акредитиви та інше. 

Сучасна діяльність підприємств неможлива без укладання господарських 
договорів з контрагентами, що спонукає до виникнення кредиторської 
заборгованості. 
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Кредиторська заборгованість – це тимчасове притягнення підприємством у 
власне користування грошові кошти, які підлягають поверненню юридичній або 
фізичній особі. Розрізняють нормальну, або прострочену кредиторську 
заборгованість. Нормальна виникає в межах діючих термінів її оплати, прострочена 
- не погашена з настанням терміну оплати. 

Кредиторська заборгованість може бути як позитивним так і негативним 
елементом фінансово-господарської діяльності підприємства. Основою організації 
розрахунків з постачальниками та підрядниками має бути своєчасна перевірка 
розрахунків та попередження розстрочки кредиторської заборгованості. При цьому 
облік розрахунків на підприємстві має бути контрольований не тільки на кінцеві 
дати, а й у будь-який момент за потреби керівництва підприємства. 

Отже, основними завданнями облікового процесу розрахунків з 
постачальниками і підрядниками є: 

- узагальнення інформації в облікових регістрах про стан розрахунків з 
постачальниками і підрядниками та надання її внутрішнім і зовнішнім 
користувачам бухгалтерської звітності; 

- моніторинг кредиторської заборгованості; 
- контролювання форм розрахунків з постачальником та підрядником, які 

встановлені у договорах; 
- зіставлення розрахунків з постачальником та підрядником в кінці звітного 

періоду [6]. 

Раціональна організація облікового процесу та стану розрахунків сприяє 
зміцненню договірної та розрахункової дисципліни, виконанню зобов’язань, 
підвищенню відповідальності за дотриманням платіжної дисципліни, скороченню 
дебіторської та кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності обігових 
коштів, отже поліпшенню фінансового стану підприємства. 

Висновки. Таким чином, організація облікового процесу розрахунків з 
постачальниками і підрядниками повинна забезпечити своєчасність та перевірку 
розрахунків з постачальниками і підрядниками, попередження прострочки 
кредиторської заборгованості. 

З метою покращення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, 
поглибленню внутрішньогосподарського контролю, зміцненню договірної і 
платіжної дисципліни пропонується наступне удосконалення обліку:  

- вести регулярний документообіг, так як дані про терміни погашення 
заборгованості мають бути оперативними;  

- проводити інвентаризацію розрахунків з постачальниками і підрядниками; 
- проводити аналіз складу кредиторської заборгованості в розрізі 

постачальників і підрядників;  

- своєчасно виявляти прострочену заборгованість, а також складати план 
щодо розрахунків; 

-  для більш ефективної організації обліку зобов’язань перед 
постачальниками та підрядниками відкривати субрахунки другого порядку до 
синтетичного рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 
наприклад аналітичний рахунок 631.1 – поточна заборгованість перед вітчизняними 
постачальниками, 631.2 – прострочена заборгованість перед вітчизняними 
постачальниками тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено к. е. н., доц. Киян А. В.) 
У статті розглянуто актуальність проблеми обліку розрахунків по оплаті 

праці в сучасних умовах  та визначено можливі шляхи їх вирішення. Визначено 
особливості облікової роботі розрахунків з оплати праці. Наведено приклади моделі 
ведення синтетичного та аналітичного обліку, які  покращили б облікову роботу 
при розрахунках з оплати праці. Встановлено причини, які заважають правильному 
веденню обліку розрахунків оплати праці. Виділено етапи організації обліку 
розрахунків оплати праці. 

Ключові слова: облік, оплата праці, працівники підприємства, мотивація 

 

Постановка проблеми. Основним джерелом доходу працівників на 
підприємстві є заробітна плата. Тому для розвитку і функціонування виробництва 
роботодавці мають правильно організувати оплату праці. Адже головним чинником 
для розквіту підприємства є підвищення продуктивності праці, а для цього потрібне 
уміння стимулювати працівників і тому заробітна плата виступає  як винагорода за 
виконану працівником роботу. Отже, існує зв'язок між рівнем доходу працівника і 
розвитком підприємства. Коли працівник має гідну оплату за свою працю, він 
зацікавлений у даній роботі, його продуктивність і якість праці зростає, відповідно 
зростає і кількість виробленої ним продукції.  

Проблема організації обліку оплати праці є однією з найгостріших, оскільки 
розмір заробітної плати впливає на якість життя населення, а також на майбутню 
пенсію, на можливість людини розвиватися, купувати бажане, вона задовольняє 
фізичні та духовні потреби людини.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вітчизняних на 
зарубіжних науковців присвятили свої роботи дослідженню проблем з оплати праці. 
Варто відмітити українських вчених таких, як Бутинець Ф. Ф., Завгородній В. П., 
Кравченко М. А., Івахненко С. В., Кулішова В. В., Савченко І. В., Жук Н. Л., Дорош 
Н. І., Мулик Т. О., Валецька О. В.  та ін., які у своїх наукових працях розглядали 
питання обліку розрахунків на підприємствах з оплати праці та надавали можливі 
шляхи по їх вирішенню.  

Але на сьогодні залишається багато невирішених питань щодо даної 
проблеми і тому багато науковців зацікавлені у дослідженні питань, що стосуються 
оплати праці на підприємствах. Дана проблема розглядається також у працях 
Мерзляка А. В., Генкіна Б. М., Івашина О. Ю., Гріненко А. М., Федорова М. Ю.  
Зокрема, Мельянкова Л. В. та Вербило О. Ф. у своїх працях розглядали порядок 
утримань з нарахованої заробітної плати згідно із національними стандартами 
бухгалтерського обліку [1]. Савченко І. В., Потриваєва Н. В., Кантаєва О. В. та 
Герасимчук Л. С. представили певні перспективи та шляхи удосконалення обліку 
розрахунків з оплати праці [2]. Мулик Т. О. та Брижак І. І. досліджували питання 
використання «гнучкого графіка» при тарифній системі оплати праці та 
запропонували свої шляхи подолання проблем з оплатою праці на підприємствах. 
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Отже, питання обліку розрахунків з оплати праці не залишає байдужим 
багатьох вчених. Актуальність проблеми зростає і потребує нових досліджень та 
пропозицій щодо вирішення. 

 Метою статті є встановлення проблем розрахунків по оплаті праці в 
сучасних умовах та розробка можливих шляхів щодо їх вирішення. 

Викладення основного матеріалу. Нa кoжному підприємстві України  
оргaнізація oбліку заробітної плати, що орієнтована  на правильності нарахуванні  і 
виплат грошової винaгороди працівникaм, здiйснюється зa допoмогою нoрмативно-

зaконодавчих документів та актів. Великa кiлькість тaких регулювaнь нa 

зaконодавчому рівні лише підтверджує вaжливість i вiдповідaльнiсть рoбoти пo 

oбліку рoзрaхункiв пo oплaтi прaці. Тoму щo цей трудoмісткий прoцес мaє бути 
сплaнований прaвильно і пoтребує багaто увaги [3]. 

Зaконодaвство України пoтребує ведення прaвдивого і тoчного oбліку з 
oплати прaці. Але сaме в цій oбласті вoно нaйбільш нестaбільне. Постійне 
oновлення нoрмативної бaзи зaплутує і усклaднює рoботу  бухгaлтерів, які, в свою 
чергу, мaють слідкувaти за тaкими чaстими змінaми та в корoткий термін зрoбити 
вірні розрaхунки по заробітній платі. 

Прaвильна оргaнізація oбліку рoзрахунків по oплаті прaці допоможе 
зекономити чaс на її прoведення. Це впливaє на ефективну діяльність підприємствa. 

Адже від оргaнізації oбліку oплати прaці  на підприємстві зaлежить його рівень 
витрaт, збирaється якіснa і повноформaтна інформaція, що дзвoляє свoєчасно 
проводити розрaхунки з персонaлом. 

В оснoвному, оргaнізація розрaхунків по оплaті прaці це цілеспрямoвані дiї, 
якi дозвoляють визнaчити величину тa принципи нaрaхування зaробітної плaти і чaс 
її виплaти. Тoму oрганізацію по oплаті прaцi слiд роздiлити нa декiлька етaпів. На 
першoму етaпі будується облiк особистoго склaду прaцівника. Нa другoму етaпі 
фoрмується первинний oблік рoбочого чaсу. У тaбелі робочoго чaсу oбліковуються 

дaні фaктично відпрацьовaного чaсу, які пoтрібні для нaрахування зарoбітної плaти. 
Згідно Полoження прo оплaту прaці нa підприємствi здійснюються виплaти 
працівникaм за виконaну ним робoту. І на третьому етaпі проводиться вибір 
первинних документів. А на заключному етапі  ведеться організaція виплaт 
зaробітної плaти. Строки виплaт підприємство обирaє самостійно. 

Варто звернути увaгу нa те, щo питaння oргaнізації oбліку рoзрaхунків пo 

oплaті прaці зaлежить від вибрaної мoделі, за допoмогою якoї вeдeться синтeтичний 
тa aнaлітичний oблік дaного типу рoзрaхунків. У Плaні рaхунків бухгaлтерського 
oбліку активів, капітaлу, зобов’язaнь і господaрських операцій підприємств і 
організaцій  розміщенa інформaція прo рoзрaхунки зa виплaтaми прaцiвників. Для 
цього признaчeний синтeтичний рaхунoк 66 «Розрaхунки за виплатами 
прaцівникам» із субрaхунками. Тому, спирaючись на думку багaтьох вчених, 
дoцільно детaлізувати рaхунки з обліку виплaт прaцівників.  

Нaприклад, Н. В. Шульгa зaпропонував відкрити субрaхунки, нa яких би 
формувaлись потoчні та дoвгострокові зaбезпечення. Він рoзглядав питaння 
детaлізації рaхунка з облiку виплaт відпустoк [4, с.12].  Нa думку Т. Г. Мельника 
вaрто змінити субрахунки до рахунку 66 «Розраxунки за виплaтaми працівників». 
На їх місце він прoпонує субрaхунки за тaкими видaми виплaт як: потoчні виплaти, 
виплaти при звільненні, виплaти після закiнчення трудової дiяльності, виплати 
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iнструментами влaсного кaпітату, інші довгoстрокові виплaти. Тaкa змінa у 
детaлізації aбо зміні субрaхунків для підприємств та iнших суб’єктiв 
госпoдарювання дoпоможе у веденні oбліку пo oплаті прaці.  

Необхідно на підприємствах досконало сформувати аналітичний облік 
оплати праці. Адже саме на аналітичному обліку зберігається інформація про 
кожного працівника окремо, про кількість відпрацьованих працівником годин, про 
виконану норму, про структуру фонду оплати праці.  

Отже, проблема організації обліку розрахунків оплати праці на 
підприємствах випливає із неповноти  облікової інформації, що відображається на 
синтетичних та аналітичних рахунках. Це може слугувати проблемою не 
своєчасних розрахунків з працівниками. 

До проблем з обліку заробітної плати можна віднести позаоблікові виплати 
працівникам, так звана «тіньова» заробітна плата. Такі підприємства не сплачують 
законодавству податків, а працівник, в свою чергу, не отримає виплат з боку 
держави. Ця проблема є досить гостра в Україні і потребує відповідних заходів по її 
вирішенню. 

Наступна проблема, яку варто розглянути, це невміння зацікавити 
працівників. Основним фактором зацікавлення слугує мотивація праці на 
підприємстві, яка спостерігається у доплатах, надбавках чи преміях. Усі види 
мотивацій повинні підвищувати ефективність та результативність праці, що 
поліпшують організацію виробництва.  

На багатьох підприємствах діє досить неорганізована матеріальна 
зацікавленість у підвищенні кваліфікації працівників. Щоб покращити ситуацію 
потрібно в межах кожного кваліфікаційного розряду встановити певний діапазон 
тарифних ставок та посадових окладів. Так відбувається стимуляція працівників 
певного розряду чи посади, де працівник, при збільшенні результатів своєї роботи, 
збільшує собі тарифну ставку.  

Важливою проблемою, що виникає при організації розрахунків оплати 
праці, є нездійснення належного контролю за використанням робочого часу, за 
правильністю визначення сум нарахувань на заробітну плату, за відрахуваннями 
органам соціального страхування, за коштами, які виділяються для оплати праці 
працівникам [5]. При організації контролю відбувається систематичне 
спостереження за зазначеними проблемами. Слід приділяти увагу саме обліковій 
роботі розрахунків по оплаті праці на підприємстві. Щоб усі зазначені пункти 
дотримувалися, слід створити службу внутрішнього контролю на підприємстві, яка 

дасть можливість правильно здійснювати облік розрахунків по оплаті праці. 
Не менш важливою є проблема недостатньої автоматизації облікової роботи 

розрахунків оплати праці. Варто звернути на це увагу. Адже при автоматизації 
робочого процесу зменшується кількість помилок при обробці інформації, а також 
такий процес дозволяє скоротити час на здійснення облікових процедур. 

Варто згадати про таку проблему обліку розрахунків оплати праці як 
примусова відпустка працівників за власний рахунок, не здійснення компенсацій за 
невикористання відпустки, затримка виплати оплати праці. Усі ці види проблем 
відображаються у обліку первинних документів як факт відпустки або звільнення. 
Тому вся відповідальність причини звільнення чи невиплат заробітної плати 
працівнику лежить на плечах керівників.  



75 

 

Висновок. Організація обліку розрахунків по оплаті праці має безліч 
проблемних питань. Так як заробітна плата є джерелом доходу працівників і 
залежить вона від розміру сплачених податків, то правильно організована облікова 
робота дозволяє провести нарахування і вчасно зробити виплати працівникам. Сам 
процес розрахунків варто розділити на декілька етапів, які допомагають уникнути 
плутанини. А при належному контролі за процесом розрахунків з оплати праці 
спостерігатиметься належне здійснення всіх облікових робіт і вчасні виплати 
працівникам. 
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У статті розглянуто теоретичні основи визначення сутності витрат 
підприємства. Досліджені підходи до визнання витрат національних і міжнародних 
стандартах обліку. Запропоновано удосконалене трактування сутності витрат 
підприємства. 

Ключові слова: витрати, ресурси підприємства, елементи витрат, економічні 
вигоди, активи, зобов’язання 

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин, трансформація 
вітчизняної економіки та її інтеграція в європейський простір зумовлюють потребу 
в удосконаленні функцій управління. Реалізація цих процесів безпосередньо 
залежить від правильного розуміння економічної сутності основних елементів 
діяльності підприємств, важливою складовою яких є витрати. Подальше 
дослідження сутності витрат має суттєве значення як для визначення їх ролі в 
господарській діяльності, так і для досягнення ефективного управління. 

Мета дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних та 
методологічних положень щодо трактування економічного змісту, витрат 
виробництва в системі управління підприємством. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага дослідженню 
економічної сутності витрат приділена в роботах вітчизняних науковців - С.Ф. 
Голова, М.Г. Грещака, С.І. Дем'яненко, С.Є. Ковтуна, В.Я. Месель-Веселяка, І.В. 
Охріменко, А.А. Пилипенко, В.Я. Плаксієнко, П.Т. Саблука, Н.П. Скригуна, Ю.С. 
Цал-Цалко, О.В. Чернецької, Д.В. Шиян, О.М. Шпичака та деяких інших. Однак 
багато питань оцінки ефективності управління витратами та формування системи 
управління ними залишаються дискусійними і потребують подальшого 
дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Витрати – це важлива та складна економічна 
категорія, яка посідає особливо вагоме місце в управлінні підприємством загалом. 
Пояснити це можна так: витрати впливають на фінансові результати підприємств, 
застосовуються для визначення цінової політики, показують рівень технології та 
організації виробництва, використовуються для оцінки ефективності 
господарювання шляхом порівняння витрат та результатів діяльності [1, с. 61]. 

Для розкриття категорії витрати доцільно здійснити їх систематизацію за 
окремими підходами. 

О.В. Родіна [2] узагальнила трактування сутності поняття «витрати» за такими 

підходами: ресурсно-виробничий, фінансово-грошовий, економічний, 
бухгалтерський, управлінський, маркетинговий, нормативно-правовий. 

Нормативно-правовий підхід до визначення сутності категорії «витрати» 
базується на МСФЗ і П(С)БО.  
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Відповідно до п. 4.25 Концептуальної основи складання і подання фінансових 
звітів (яка не є міжнародним стандартом бухгалтерського обліку), витрати - це 
зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є 
зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами 
учасникам. Згідно п.4.49 Концептуальної основи, витрати визнаються у звіті про 
прибутки та збитки, коли виникає зменшення майбутніх економічних вигід, 
пов'язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язання, які можна 
достовірно виміряти. Це фактично означає, що визнання витрат відбувається 
одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів (наприклад, 
нарахування сум до виплати працівникам або амортизація обладнання) [3] 

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів» 
здійснює класифікацію витрат за двома напрямами: за характером витрат і за 
функціями витрат. За першим методом витрати групують у фінансовій звітності 
згідно з їх характером (наприклад, амортизація, придбання матеріалів, транспортні 
витрати, виплати працівникам, витрати на рекламу) та не перерозподіляють згідно з 
їхніми різноманітними функціями в межах суб'єкта господарювання. 

За методом функції витрат або «собівартості реалізації» витрати класифікують 
відповідно до їх функцій як частини «собівартості продажу», наприклад, витрати на 
збут, адміністративні витрати, інші витрати. Згідно з цим методом суб'єкт 
господарювання розкриває інформацію про собівартість реалізації окремо від інших 
витрат. Цей метод може надавати доречнішу інформацію користувачам, ніж 
класифікація витрат за характером, але розподіл витрат на функції може вимагати 
довільного розподілу та значного судження [4]. 

П(С)БО 16 [5] трактує витрати як зменшення активів, або збільшення 
зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за 
винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Згідно п. 21 П(С)БО 16 витрати операційної діяльності групуються за такими 
економічними елементами: 

- матеріальні затрати; 
- витрати на оплату праці; 
- відрахування на соціальні заходи; 
- амортизація; 
- інші операційні витрати. 
В Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансова звітність в України» 

[6] витрати визнаються як зменшення економічних  вигод у вигляді зменшення 
активів  або  збільшення  зобов’язань,  що призводить до зменшення власного  
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення  або  
розподілення  власниками) 

В процесі господарської діяльності формуються витрати підприємства в цілому  
(зовнішні) та його структурних підрозділів (внутрішні). Витрати підприємства в 
цілому визначаються як сума зменшення вартості активів або зменшення власного 
капіталу (збиток). Джерелом покриття витрат підприємства є його доходи, які 
збільшують вартість активів на суму витрат, здійснених для отримання цих доходів, 
і суму одержаного чистого прибутку. 
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Витрати структурного підрозділу – це вартість ресурсів, використаних в 
технологічному процесі, яка складає виробничу собівартість створеної в 
структурному підрозділі продукції (робіт, послуг). У виробничих структурних 
підрозділах, які за технологічним процесом безпосередньо приймають участь у 

створенні об’єкта підприємницької діяльності (продукції, робіт, послуг), вартість 
використаних ресурсів формує виробничу собівартість, тобто ресурси 
перетворюються в об’єкти підприємницької діяльності. 

Готова продукція (роботи, послуги) виробничих структурних підрозділів після 
її реалізації є джерелом покриття та відшкодування використаних ресурсів. 

В структурних підрозділах підприємства, які виконують загальногосподарські 
управлінські функції, формуються адміністративні витрати. В цих підрозділах 
ресурси перетворюються у витрати, які покриваються валовим прибутком, тобто 
різницею між одержаним чистим доходом і виробничою собівартістю. В збутових 
структурних підрозділах підприємства, які виконують функцію просування об’єктів 
підприємницької діяльності до покупців, формуються витрати на збут продукції. В 
цих підрозділах ресурси перетворюються у витрати, які покриваються валовим 
прибутком. 

Окремі структурні підрозділи підприємства, або його працівники можуть 
створювати витрати у сфері інвестиційної та фінансової діяльності. Витрати цих 
підрозділів покриваються відповідним доходами, а при їх відсутності фінансовими 
результатами від операційної діяльності. 

Невиробничі структурні підрозділи підприємства соціально-культурного 
характеру формують інші витрати операційної діяльності, які покриваються 
доходами від їх діяльності, а також валовим прибутком від діяльності виробничих 
структурних підрозділів. 

Витрати формують собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), яка 
складається з:  

 виробничої собівартості об’єктів діяльності (продукції, робіт, послуг, 
товарів, виробничих запасів та інших активів), які були реалізовані протягом 
звітного періоду; 

 нерозподілених постійних загальновиробничих витрат; 
 наднормативних виробничих витрат. 
Виходячи з цього, можна сформувати поняття витрат в господарській 

діяльності підприємства. Витрати – це завжди зменшення активів (необоротних 
активів, запасів, грошових коштів та іншого майна за балансом підприємства), яке в 
процесі придбання замінюється активами, що надходять від постачальників, в 
процесі виробництва відбувається створення рівновеликої суми об’єктів діяльності 
за виробничою собівартістю (готової продукції, робіт, послуг, товарів), в процесі 
реалізації вибуття активів замінюється відповідними доходами покупців і 
можливим фінансовим результатом, а при здійсненні загальногосподарського 
управління і збуту продукції використані ресурси перетворюються в послуги. 

Висновки. Результати дослідження говорять про важливість категорії 
«витрати», які є стійкою рушійною силою, що дає можливість підприємству 
зберігати свої конкуренті позиції і бути прибутковим. Обґрунтовано, що витрати 
необхідно трактувати за різних підходами виходячи з господарських операцій і 
процесів в яких вони створюються. Запропоновано уточнене трактування поняття 
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«витрати» за окремими напрямами господарських операцій і в цілому на 
підприємстві, що враховує різносторонні аспекти цієї категорії, є більш 

пристосованим для потреб управління, включає в себе компоненти за різних підходів 
та дає можливість поглибити розуміння цього терміна. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК 
СКЛАДОВОЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

У статті розглянуто сутність та значення основних засобів в сучасних 
умовах діяльності підприємства. Досліджено їх роль у здійсненні господарської 
діяльності. Запропоновано основні напрями вдосконалення визнання об’єктів 
основних засобів підприємства. 

Ключові слова: необоротні активи, основні засоби, матеріальні активи, 
операційний цикл, засоби праці 

 

Постановка проблеми. У теперішніх умовах суспільного розвитку особливої 
необхідності набуває дослідження основних засобів підприємства та їхнє 
використання. Необхідно постійно управляти процесом використання основних 
засобів та відстежувати нормативно-правову базу, яка їх регулює. Більшості 
підприємств нашої країни властива тенденція високого рівня зносу основних 
засобів. Основні засоби у сучасних умовах господарювання відіграють визначальну 
роль, оскільки вони становлять вагому частину майна будь-якого підприємства. 
Актуальність обраної теми дослідження обумовлюється тим, що кінцевий результат 
діяльності виробничого підприємства залежить від ефективно проведеної політики 
управління основними засобами, покликаної забезпечувати 
конкурентоспроможність на ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням сутності поняття 
―основні засоби‖ займалося багато вчених, серед яких слід відзначити: В. Г. 
Андрійчука, Ф.Ф. Бутинця, Н.Г. Виговську, А.Г. Вознюк, М.Я. Демяненка, В.Г. 
Лінника, С.А. Николаєву, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, Л.К. Сук, В.С. Сухарського, 
В.Г. Швеця та інших. Аналіз досліджень і нормативної бази дає підстави 
стверджувати, що єдності в поглядах щодо тлумачення досліджуваного поняття не 
досягнуто. 

Мета статті. Метою проведеного дослідження є з’ясування сутності основних 
засобів та їх ролі при формуванні активів підприємства, а також визначення 
напрямів вдосконалення політики управління основними засобами підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Створення підприємства потребує інвестування 
значної частки капіталу в довгострокові матеріальні активи, які фізично існують, 
виконують роль засобів праці, становлять основу виробничої потужності 
підприємства і називаються основними засобами. Звісно, можна здійснювати 
діяльність на орендованих площах і потужностях, що не потребує значних 
інвестицій на момент започаткування бізнесу. Проте більшість виробничих 
підприємств, сподіваючись на отримання майбутніх економічних вигід від 
використання довгострокових активів, формують власні основні засоби. При цьому 
вони мають усвідомити, що капітал, інвестований у подібні активи, відволікається 
від обороту на досить тривалий строк. 
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Основні засоби – це вартісна форма існування засобів праці, які тривалий час, 
не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, багаторазово беруть участь у 
процесі виробництва, поступово спрацьовуються і частинами (як амортизаційні 
відрахування) переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції. 
Основні засоби – це довгострокові активи, якими підприємство володіє тривалий 
час із метою продовження та здійснення своєї діяльності, а не для перепродажу. 

Основні засоби у формі засобів виробництва функціонують як чинники 
процесу праці доти, доки зберігають свою споживчу форму, в якій вони вступають 
у процес виробництва. Засоби праці утримує тривалий час у сфері виробництва їхня 
функція - за допомогою засобів праці протягом певного періоду виготовляється 
продукція. Інвестування капіталу в засоби праці тривалий час забезпечує отримання 
доходу. 

Основні засоби не обертаються у своїй споживній формі, обертається тільки 
їхня вартість, і до того ж лише поступово, частинами, тою мірою, як вона 
переноситься на продукцію. Вартість засобів праці, спожитих за період їх 
використання, має бути відшкодована шляхом віднесення її до складу вартості 
продукції, що виготовляється. 

Критерії визнання основних засобів у нормативних документах прописано в п. 
4 П(С)БО 7 «Основні засоби»:  

«Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, 
якщо він довший за рік)» [1]. 

Із зазначеної норми маємо такі критерії для визнання основних засобів: 

1) контрольованість; 

2) матеріальність; 

3) строк корисного використання (експлуатації) понад рік або операційного 

циклу, якщо він довший за рік; 
4) отримання в майбутньому економічних вигід від використання такого 

активу; 
5) можливість достовірної оцінки; 

6) призначення — використання в процесі виробництва чи постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій. 

Додатково слід виділити й критерій малоцінності. Так, у п. 5.2 П(С)БО 7 

зазначено: підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки 

предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.  
Своєю чергою, ті активи, які використовуються більш ніж рік і вартість яких 

вище критерію малоцінності, у визнаються основними засобами. 

Одиницею визнання основних засобів є об’єкт – це: 
 закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього; 
 конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних 

самостійних функцій; 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/74289
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/74289
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 відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового чи 
різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, 
приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може 

виконувати свої функції, а комплекс – певну  роботу лише в складі комплексу, а не 

самостійно; 

 інший актив, який відповідає визначенню основних засобів, або частина 
такого активу, що контролюється підприємством/установою. 

У системі оподаткування визнання основних засобів здійснюється відповідно 
до пп. 14.1.138 ПКУ: 

 «Основні засоби – матеріальні  активи, у тому числі запаси корисних копалин 

наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 

капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних 

і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 грн, 
невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються 

платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, 
вартість яких перевищує 6000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або 

моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 

із дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, 
якщо він довший за рік)» [2]. 

Крім визнання основних засобів в нормативних документах здійснимо 
систематизацію поглядів дослідників щодо сутності поняття «основні засоби».  

В.М. Бойко, П.Г.  Вашків – сукупність засобів праці, які функціонують у сфері 
матеріального виробництва в незмінній натуральній формі протягом тривалого часу 
та переносять свою вартість на заново створений продукт частинами в міру їх 
зношення [3, с. 358]. 

Ф.Ф. Бутинець – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує один рік) [4, с. 
125]. 

А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк – матеріальні активи, які підприємство формує з 
метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та 
соціально-культурних функцій і очікуваний термін корисного застосування яких 
перевищує рік [5, с. 312]. 

В.Н. Сердюк – засоби праці, ціна яких перевищує встановлений підприємством 
вартісний ценз, і  термін  експлуатації  яких  перевищує один рік (чи операційний 
цикл,  якщо  він більший за  рік)  в первісній натуральній формі як засоби праці 
(машини, обладнання, прибори та інструменти)  чи  як  матеріальні  умови праці 
(будівлі, споруди, інвентар) [6, с. 125]. 

На основі проведеного аналізу економічної літератури, можна зробити 
висновок, що автори під «основними засобами» розуміють матеріальні актив, або 
засоби праці, які використовуються, як правило, у виробничому процесі протягом 
тривалого часу.  

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
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При тлумаченні поняття «основні засоби» на нормативному рівні та в науковій 
і практичній економічній літератури необхідно притримуватись підходів, що в 
умовах підприємства це матеріальні активи з терміном експлуатації окремих 
технологічно однорідних об’єктів 12 місяців і більше, які використовуються у всій 
його господарській діяльності. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин законодавчі акти 
України з господарської діяльності та оподаткування не узгоджуються між собою у 
термінах, що застосовуються для характеристики основних засобів. Існують різні 
думки і щодо трактування поняття основні засоби і серед вчених економістів.  

На рівні правового регулювання необхідно забезпечити єдине визначення 
категорії «основні засоби», а вчені економісти повинні вести дискусію щодо 
наукового обґрунтування її для потреб в господарській діяльності. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ    
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Статтю присвячено питанням розробки класифікації видатків бюджетних 
установ. Розглянуто сучасний стан бухгалтерського обліку та звітності в  
державному секторі України. Обґрунтовано необхідність використання детальної 
класифікації видатків бюджетних установ як основи побудови їх аналітичного 
обліку. Окреслено основні види класифікаційних ознак видатків бюджету та 
визначено їх призначення. Встановлено важливість економічної класифікації 
видатків з метою їх бухгалтерського обліку.  

Ключові слова: бюджетна установа, державний сектор, видатки, 

класифікація, аналітичний облік, економічна класифікація. 

 

Постановка проблеми. Ключовою складовою процесу реформування 
системи державного управління фінансами України є розвиток і вдосконалення 
механізму управління фінансами на державному і місцевому рівні, що вимагає 
своєчасного і точного інформування про результати виконання бюджетів для 
забезпечення середньо- та довгострокового бюджетного планування, а також 
постійного ефективного контролю над цільовим використанням бюджетних коштів. 

На сьогодні в Україні триває процес реформування системи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору шляхом 
запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
державному секторі, розроблених на основі міжнародних стандартів [1]. 

Одним з найважливіших показників діяльності бюджетних установ є 
видатки. Вони є основою для визначення результатів виконання кошторису доходів 
і видатків, його аналізу з метою виявлення резервів зниження видатків. Це визначає 
необхідність побудови достовірної та ефективної системи інформаційного 
забезпечення управління видатками, в основі якої знаходиться бухгалтерський 
облік. Центральне місце в організації бухгалтерського обліку видатків займає 
розробка аналітичних рахунків у відповідності до класифікаційних ознак. Як 
наслідок, важливе значення має обґрунтування класифікації видатків бюджетних 
установ. 

Сучасний розвиток міжнародного співробітництва між державами 
практично в усіх сферах життєдіяльності та, зокрема, розвиток міжнародних 
державних запозичень загострили питання про необхідність порівнянь, аналізу та 
оцінки фінансового стану країн-співробітниць та країн - учасниць різних 
міжнародних об'єднань. У зв'язку з цим міжнародні фінансові організації, членом 
яких сьогодні також є і Україна, розпочали роботу щодо розробки міжнародних 
стандартів класифікації у сфері публічних фінансів. Головна мета розробки таких 
стандартів полягає у гармонізації класифікацій, що застосовуються у кожній країні 
окремо, та приведення їх до єдиної загальноприйнятої основи і єдиних принципів 
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ведення обліку у сфері утворення, управління, розподілу та використання 
фінансових ресурсів держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження 
головним чином націлені на питання організації обліку, проведення контролю та 
аналізу діяльності бюджетних установ і знайшли відображення в наукових працях 
П.Й. Атамаса, Р.Т. Джоги, С.В. Левицької, С.В. Свірко та інших. Разом з тим, ці 
питання набувають особливої актуальності з огляду реформування вітчизняної 
облікової системи в державному секторі. 

Метою статті є розглянути підходи до побудови класифікації видатків 
бюджетних установ з метою розробки на її основі аналітичного обліку, що 
сприятиме здійсненню контролю за діяльністю розпорядників бюджетних коштів, 
проведення необхідного аналізу за організаційними, функціональними й 
економічними категоріями видатків. 

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи в цілому стан 
бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі, необхідно зазначити, що 
на сьогодні здійснено ряд заходів з його удосконалення, зокрема затверджено: 

 20 національних положень (стандартів), які розроблені на основі 
міжнародних стандартів, та методичні рекомендації щодо їх застосування; 

 план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, розроблений 
з урахуванням бюджетної класифікації, який містить субрахунки для відображення 
в бухгалтерському обліку інформації про операції з виконання бюджетів, 
розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування, та порядок його застосування; 

 форми фінансової звітності та порядок їх заповнення; 
 типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. 
Що стосується вітчизняної класифікації видатків бюджету, то вона 

спирається на стандарти, розроблені Міжнародним Валютним Фондом (МВФ), 
Організацією економічного співробітництва і розвитку, Організацією Об'єднаних 
Націй, Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Отже, класифікація 
видатків бюджету в Україні загалом відповідає тій, яка запропонована 
вищезазначеними міжнародними стандартами. 

Згідно Бюджетного кодексу України, видатки бюджету - це кошти, 
спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. 
До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з 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 [2]. 

Видатки бюджету класифікуються за такими напрямками: 
1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та 

кредитування бюджету); 
2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча 

класифікація видатків та кредитування бюджету); 
3) функції, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету 

(функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету); 
4)  економічною характеристикою операцій, що здійснюються при 

проведенні видатків [2]. 
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У складі видатків бюджету виділяються видатки на споживання і на 
розвиток. 

Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету 
використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному 
процесі.  

До застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів 
використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих 
бюджетів.  

Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік 
головних розпорядників бюджетних коштів для систематизації видатків та 
кредитування бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів.  

На основі відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 
Казначейство складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та 
одержувачів бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів 
визначають мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного 
реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів та 
даних такого реєстру. 

Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету має такі рівні 
деталізації: 

1) розділи, в яких систематизуються видатки та кредитування бюджету, 
пов'язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування; 

2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються видатки та кредитування 
бюджету на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування. 

Як зазначають Карпенко Н.Г та Аранчій Я.С., перші три класифікаційні 
групи виконують адресну функцію щодо видатків відповідних розпорядників 
коштів загалом і мають досить обмежене використання у процесі бухгалтерського 

обліку, а саме коди класифікацій виступають одним із основних реквізитів 
облікових реєстрів. Економічна класифікація видатків має безпосереднє 
застосування в межах системи бухгалтерського обліку, оскільки саме стосовно її 
кодів здійснюється планування та облік видатків бюджетних установ. [3]. 

Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого 
розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за 
економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними 
ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати 
населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий 
розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний 
підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету [4]. 

У межах зазначеної класифікації виокремлено такі основні напрямки 
видатків: поточні видатки, капітальні видатки, нерозподілені видатки, 
кредитування. 

Економічна класифікація видатків має важливе значення для бухгалтера, 
оскільки за її кодами організують аналітичний облік касових та фактичних видатків 
бюджетної установи, що є підтвердженням виконання кошторису доходів та 
видатків установи. Враховуючи велику кількість КЕКВ та з огляду на різнорідну 
специфіку діяльності бюджетних установ, головний бухгалтер кожної бюджетної 
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установи повинен розробляти робочу скорочену економічну класифікацію видатків, 
де будуть враховані ті коди, що використовуються установою. Правильність 
відображення видатків у обліку в великій мірі залежить від уважності та 
компетентності працівників бухгалтерської служби. На основі даних аналітичного 
обліку видатків бюджетної установи складаються фінансові звіти, що відображають 
стан виконання кошторису доходів та видатків за звітний період [3]. 

Висновки. Погоджуємося з думкою щодо найбільш вагомого значення 
економічної класифікації видатків бюджетних установ в системі побудови їх 
аналітичного обліку. Разом з тим, вважаємо доцільним поглиблювати дослідження 
щодо можливості розширення класифікаційних ознак видатків з метою підвищення 
ефективності управління ними. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В 
СУЧАСНИХ  УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
У статті досліджено теоретичні аспекти обліку фінансових результатів у 

вітчизняних підприємствах. Розглянуто основні наукові дослідження українських 
вчених щодо проблем відображення фінансових результатів в системі обліку. 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, фінансові результати, прибуток, збиток, інформація, 
управління. 

 

Постановка проблеми. В умовах розширення світового економічного 
простору, виникнення нових викликів і можливостей ринку посилюється значення 
фінансових результатів діяльності підприємств. Прибуток як критерій ефективності 
відтворення і як економічний показник, який має дві межі – дохід від реалізації і 
собівартість, володіє важливою властивістю: відображає кінцевий фінансовий 
результат інтенсивного і екстенсивного розвитку виробничих підприємств.   

Наявні методики обліку фінансового результату побудовані на уніфікованій 
для усіх галузей промисловості основі і не відображають особливостей впливу 
реальних умов окремих виробництв на величину витрат та доходів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.      Дослідженню теоретичних та 
прикладних аспектів обліку, контролю і аналізу фінансових результатів вітчизняних 
підприємств приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні та зарубіжні вчені 
– економісти: М.Т.Білуха, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, А.М.Герасимович, 
С.Ф.Голов, В.І. Єфіменко, Г.Г.Кірейцев, М.В.Кужельний, В.Г.Лінник, Є.В.Мних, 
Л.В.Нападовська, М.С.Пушкар, В.С.Рудницький, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко, 
В.Г.Швець, С.І.Шкарабан, П.С.Безруких, К.Друрі, Дж.Кейнс, Ч.Харнгерн, 
Дж.Фостер, П.П.Новиченко, В.Ф.Палій, Я.В.Соколов та інші.    

Метою статті є дослідження формування інформаційної бази щодо 
фінансових результатів в сучасних умовах господарювання. 

Викладення основного матеріалу.  Основним показником ефективності 
діяльності господарюючих суб’єктів залишається фінансовий результат. Проблеми, 
пов’язані з  інтерпретацією його сутності, процесом формування та тлумачення, 
продовжують знаходитися в центрі уваги як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-

економістів. 
Розвиток сучасних українських підприємств вимагає вдосконалення 

процесів формування та використання фінансових ресурсів задля їх технічного та 
технологічного переоснащення, збільшення виробництва конкурентоспроможної 
продукції, нарощування конкурентних переваг на внутрішньому та міжнародному 
ринках, підвищення соціально-економічного розвитку колективів. Отже, виникає 
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потреба в удосконаленні обліково-аналітичних систем, орієнтованих на 
забезпечення своєчасного отримання повноцінної за обсягами та структурою 
інформації щодо діяльності підприємства, використання ним фінансових ресурсів, 
отримання запланованих фінансових результатів для прийняття своєчасних та 
ефективних управлінських рішень у динамічних ринкових умовах. З огляду на це, 
важливого значення набуває потреба адаптації методики та практики обліку й 
аналізу фінансових результатів функціонування українських підприємств до вимог 
міжнародних стандартів обліку та звітності, що пов’язано з необхідністю 
підвищення зрозумілості та прозорості систем обліку та звітності для коректної 
оцінки їх закордонними інвесторами. Реалізація цих завдань значною мірою має 
відбуватись на основі вивчення, критичного аналізу та впровадження в українську 
бізнес-практику міжнародного обліково-аналітичного досвіду. 

Прийняття Постановою Кабінету Міністрів від 28.10.1998 року № 1706 
―Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням 
міжнародних стандартів‖  в Україні призвело до розробки національних стандартів 
бухгалтерського обліку, спрямованих на  отримання взаємопогодженої, цілісної 
системи бухгалтерського обліку, яка є надійним джерелом достовірної інформації 
про фінансовий стан та результати господарської діяльності підприємства. 

Визначення поняття «фінансові результати» не надають ані НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», ані МСБО 1, які є методологічною 
основою для формування та відображення інформації у фінансовій звітності. Між 
тим у НП(С)БО 1 зазначено, що ними визначаються мета, склад і принципи 
підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів [1]. 
Щодо визначення термінів, то передбачено, що звіт про фінансові результати (звіт 
про сукупний дохід) включає: звіт про доходи, витрати, фінансові результати та 
сукупний дохід [1]. У НП(С)БО 1 розкриваються тільки такі трактування категорій: 
«Прибутки – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати»; «збиток 
–  перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені 
ці витрати» та «інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до 
фінансових результатів підприємства». 

У науковій літературі часто спостерігається ототожнення понять 
«фінансовий результат» та «прибуток», проте варто зауважити, що категорія 
фінансового результату є ширшою порівняно з категорією прибутку. Це 
пояснюється тим, що показник прибутку виступає у одній із двох форм (прибуток 
або збиток) та показує відображення фінансового результату господарської 
діяльності підприємства. Прибуток характеризує позитивне значення фінансового 
результату, що свідчить про високу результативність господарської діяльності, 
ефективне використання капіталу, а також виступає в якості своєрідної винагороди 
за ризик та непередбачуваність комерційної діяльності підприємства [2]. 

Недосконалість понятійно-категоріального апарату, зокрема обліково-

економічної сутності «прибутку», «збитку», «фінансових результатів» не дозволяє 
визначати їх природу як об’єктів обліку та аналізу і вимагає однозначності 
трактувань. З огляду на це з урахуванням базових характеристик власне тлумачення 
прибутку, яке є більш ємним і економічно обґрунтованим. Прибуток – основний 
узагальнюючий показник у вигляді ефекту від підприємницької діяльності, який 
забезпечує створення фінансових ресурсів підприємства, необхідних для 
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формування його сталості і конкурентоспроможності на ринку, і являє собою 
різницю між загальними доходами, за вирахуванням нарахованих податків, і 
загальними витратами, понесеними в процесі цієї діяльності. Надане визначення 
враховує вплив сучасних тенденцій господарської діяльності, розкриває його 
особливості як об’єкта обліку з метою впорядкування та однозначного розуміння 
бухгалтерської термінології для формування обліково-аналітичного забезпечення 
фінансових результатів підприємства. 

На нашу думку, сучасний інструментарій бухгалтерського обліку дозволяє 
сформувати усі дані (в тому числі й необхідні фіскальним органам) без створення 
паралельної системи розрахунку прибутку в цілях оподаткування. З метою 
інтеграції двох систем розрахунку прибутку на базі використання вже наявних 
класифікаційних ознак їх необхідно доповнити видами, які забезпечать уточнення 
об’єктів обліку фінансових результатів для виконання принципу їх 
багатофункціональності. 

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово 
протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної 
діяльності. Розглядаючи фінансові результати як об’єкт обліку, потрібно звернути 
увагу на те, що вони є узагальнюючим кінцевим результатом роботи. Щоб отримати 
його, підприємство повинно мати доходи та витрати. Оскільки в сучасному 
бухгалтерському обліку порівняння саме цих об’єктів дає змогу визначити 
фінансовий результат, то доцільно його розглядати як систему взаємопов’язаних 
об’єктів: 

- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг); 
- валовий прибуток; 
- фінансові результати від операційної діяльності; 
- фінансові результати від звичайної діяльності; 
- чистий прибуток (збиток). 
У формуванні фінансових результатів під час поточного управління 

виділяють такі обов’язкові етапи, як: визначення необхідного розміру з 
урахуванням цілей підприємства; аналіз поточного стану та виявлення 
найістотніших зовнішніх і внутрішніх факторів, що вплинули на їх зміни; 
розрахунок планових або прогнозних величин фінансових результатів, що 
найповніше відповідає цільовим настановам; розроблення конкретних заходів задля 
досягнення запланованих значень; моніторинг усіх вищеперерахованих етапів та 
внесення корективів у ході реалізації намічених заходів [3]. 

Величина фінансового результату визначає можливість подальшого 
розвитку підприємства і створює запас фінансової стійкості, який дає змогу 
підприємству оперативно реагувати на зміни у ринковій кон’юнктурі. 
Диверсифікація діяльності підприємства з метою пошуку додаткових джерел 
отримання прибутку зумовлює необхідність визначення фінансового результату не 
тільки в розрізі видів, передбачених діючою формою фінансової звітності «Звіту 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», але й визначення результату 
основної діяльності структурного підрозділу підприємства. 

Чітке розмежування результатів за видами діяльності має принципове 
значення для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. У цьому 
контексті для вітчизняних торговельних підприємств важливим є розмежування 
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результатів їхньої операційної діяльності з виділенням результатів основної 
діяльності та результатів іншої операційної діяльності, оскільки основним 
джерелом отримання прибутку підприємств є реалізація товарів народного 
споживання 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що фінансовий результат є 
досить складною та багатовимірною категорією. Фінансовий результат у формі 
прибутку виступає головною метою діяльності підприємства та є одним з ключових 
показників, який визначає ефективність його діяльності. Величина фінансового 
результату є базисом, який забезпечує не тільки життєздатність підприємства, а й 
відображає рівень результативності, прибутковості господарської діяльності, 
можливості кількісного зростання основних економічних показників (обсягу 
виробництва й реалізації, продуктивності праці) та характеризує потенціал стійкого 
розвитку підприємства. Тому якісне планування, управління та ефективне 
використання механізмів підвищення показника фінансового результату є 
необхідним та дозволить задовольнити потреби різних груп зацікавлених осіб, а 
також отримати більш повну і достовірну інформацію про результати діяльності 
підприємства для подальшого прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ  ВИТРАТ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ  
 

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

 

У статті проаналізовано основні підходи до визначення економічної сутності 
витрат підприємства. Розглянуто класифікацію витрат підприємства для потреб 
бухгалтерського обліку. Запропоновано уточнене трактування поняття 
«витрати», що враховує різносторонні аспекти цієї категорії. 

Ключові слова: витрати, затрати, процес виробництва, собівартість 

продукції, ресурси, управління 
 

Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин та початком 
глобалізаційних процесів в економіці урізноманітнюються види витрат, 
розширюється спектр підходів до тлумачення цього поняття. Витрати є складним 
економічним явищем, яке тісно пов’язане з усіма елементами процесу управління, 
що забезпечують безперебійність виробництва та впливають на показники 
діяльності підприємства через вплив на прибуток. Тому, для прийняття правильного 
та ефективного управлінського рішення і досягнення максимального прибутку 
постає питання уточнення сутності поняття «витрати» з урахуванням тенденцій 
розвитку цієї категорії [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми  сутності і класифікації 
витрат розглядалися в працях таких вітчизняних і зарубіжних учених як О.В. Родіна 
[1], В. Є. Труш [3], Т.М. Чебан [3], Н.Я. Степанович [3], Г.В. Нашкерська [4], О.В. 
Олійник [5], С.В. Мочерний [6], С.В. Мочерний [7], А.О. Устенко [8], С.І. Чеботар 
[9], В. Ф. Палий [8], П.П. Новиченко [9], Т.Н. Шеина [9], Ф.П. Васин [9], Я. В. 
Соколов [10], В.Я. Соколов [11] та інші. 

У науковій літературі існують різні підходи до розкриття сутності категорії 
«витрати», але вони недостатньо систематизовані. Найчастіше поняття «витрати» 
розкривають з точки зору економіки та бухгалтерського обліку, але ці підходи не 
розкривають сутність даного поняття за всіма ознаками з урахуванням потреб 
управління, тому виникає необхідність уточнення категорії «витрати». 

Метою статті є обґрунтування сутності категорії «витрати», необхідності та 
розроблення класифікації витрат відповідно до сучасних умов господарювання 
підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Термін ―витрати‖ нерідко вживається 
вченими-економістами, бухгалтерами, контролерами-ревізорами, аудиторами. В 
економічних науках це один із найважливіших термінів, навколо якого групуються 
інші менш важливі терміни, адже однозначне трактування терміну ―витрати‖, 
визначення сфер його застосування в науці та практиці має непересічне значення. 

Наявність різних точок зору щодо сутності витрат обумовлена різними 
підходами у поглядах на природу економічного буття взагалі і виробничого процесу 
зокрема. Можна виділити два основоположних підходи (рис. 1).  
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Рис. 1. Основі підходи до визначення сутності витрат 

 

В Україні порядок формування в бухгалтерському обліку інформації про 
витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначений у 
Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) 16 «Витрати». У 
даному стандарті зазначено, що витрати це – зменшення економічних вигод 
унаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до 
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків 
власників) [2, п. 5.6].  

В.Є. Труш зазначає, що витрати - це «спожиті ресурси чи витрачені кошти для 
одержання бажаного результату». [3, с. 39].  

Доцент Г.В. Нашкерська розглядає термін ―витрати‖ з точки зору процесу 
―споживання або використання матеріалів, товарів, робіт, послуг в процесі 
одержання доходу‖ [4, с. 390]. Далі автор зауважує, що здійснення витрат так чи 
інакше пов’язане з виробництвом та реалізацією продукції [4, с. 390].  

За переконанням професора О.В. Олійник, в системі вітчизняної науки 
доцільно вживати термін ―витрати‖, адже цей термін використовується українцями 
протягом багатьох віків. Щодо терміну ―затрати‖, то він застосовувався в значенні 
―затрата‖, тобто: 1) втрата, утрата, шкода; 2) знищення [5, с. 146-147].  

Вчені-політекономи розглядають витрати у загальноекономічному аспекті як 
одну із важливих економічних категорій. Правда, переважна їх більшість вживає 
категорію ―затрати на виробництво‖, ―витрати на виробництво‖. Зокрема, в 
―Економічній енциклопедії‖ (т. 1) зазначено: ―Витрати виробництва – спожиті в 
процесі виробництва продукту виробничі фонди підприємства‖ [6, c. 203].  

Витрати на виробництво розглядаються і як ―витрати на придбання основних 
чинників виробництва: робочої сили, засобів виробництва (засобів і предметів 
праці, в тому числі - землі) та інших для виготовлення продукції протягом певного 
періоду‖ [7, с. 130 ].  

Витрати на виробництво, на думку деяких вчених, ―є вартістю ресурсів, 
залучених до виготовлення кінцевої продукції фірми. В економічній науці 
розрізняють економічні та бухгалтерські витрати. Першим видом більше оперують 
економісти-теоретики, другим – бухгалтери‖. 

Витратами, на наш погляд, доцільно називати повністю або частково 
використані у процесі господарсько-фінансової діяльності підприємства запаси, 
необоротні активи, трудові й інтелектуальні ресурси, а також зменшення 
(погашення) зобов’язань підприємства перед бюджетом, кредиторами й іншими 

затрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції 

складовий елемент ціни, яка формується в ринковій системі на основі 
зміни попиту та пропозиції  

Підходи до визначення сутності витрат 

1 

2 
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юридичними та фізичними особами. В системі обліку й контролю з метою 
уникнення плутанини, а також, зважаючи на існування П(С)БО – 16 ―Витрати‖, 
необхідно, в основному, вживати термін ―витрати‖, яке є споконвіку традиційним 
для української мови. 

Доцільно, на нашу думку, взяти до особливої уваги класифікаційні ознаки 
витрат за видами продукції витрати на: а) вироби, б) групи однорідних виробів; в) 
типові зразки виробів; г) валову, товарну, реалізовану продукцію), адже вони нам 
надалі ще будуть потрібні для поглибленого вивчення обліково-контрольних 
аспектів витрат підприємств. 

Класифікація виробничих витрат – це необхідний науковий елемент пізнання 
всіх витрат, які існують на підприємстві, і частини тих, що забезпечують створення 
продукції. 

У теорії та практиці пропонуються і використовуються найрізноманітніші 
класифікації витрат, кожна з яких залежить від призначення інформації (для 
внутрішніх чи зовнішніх користувачів), різних цілей таких класифікацій і 
направлень систем планування, обліку, аналізу і контролю витрат. Проте єдиної 
класифікації, яка б задовольнила всіх дослідників та практичних працівників, досі 
не сформовано.  

В. Ф. Палій радить групувати витрати за ступенем впливу обсягу виробництва 
(постійні, змінні), за способом віднесення на собівартість (прямі та накладні), за 
періодичністю вкладень (поточні й одночасні), за відношенням до виробничого 
процесу (виробничі й невиробничі), за часом розрахування (фактичні та планові), за 
ступенем агрегування (сумарні, на одиницю продукції) [8].  

П. П. Новіченко критично ставиться до групування витрат на основні та 
накладні у зв’язку з відсутністю великого пізнавального значення через 
необґрунтованість вибору критерію. Учений зазначає, що якщо класифікацію 
витрат проводити за ознакою їх участі в утворенні суспільного продукту, то вони є 
грошовим виразом відповідно виробничих і невиробничих витрат [9].  

Професор Я. В. Соколов групує витрати за типом факторів господарського 
життя (дії, події), за визнанням (нараховані й оплачені), стосовно грошей 
(монетарні, немонетарні), стосовно балансу (ті, що капіталізуються, та 
некапіталізовані), за очікуванням (ординарні й екстраординарні), за оцінкою 
(нормативні та планові) тощо [10]. 

Висновки. Результати дослідження говорять про важливість категорії 
«витрати», які є стійкою рушійною силою, що дає можливість підприємству 
зберігати свої конкуренті позиції і бути прибутковим. Запропоновано уточнене 
трактування поняття «витрати», що враховує різносторонні аспекти цієї категорії, є 
більш пристосованим для потреб управління, включає в себе компоненти за різних 
підходів та дає можливість поглибити розуміння цього терміна. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ 
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
У статті досліджено сутність поняття «товар». Виділено основні 

характеристики товару. Обґрунтовано товар як запоруку фінансового 
благополуччя й стабільності підприємства 

Ключові слова: товар, асортиментна політика, активи, вартість, 
бухгалтерський облік,  

 

Постановка проблеми. Діяльність будь-якого підприємства завжди пов’язана 
з поняттям товару, який воно виробляє. Враховуючи вибір споживача, властивий 
ринковій системі, саме споживачі диктують учасникам ринку правила гри, і в тому 
числі визначають ті продукти і товари, які забезпечать компанії-виробнику 
необхідний рівень конкурентоспроможності. Важливо враховувати різні аспекти 
формування видів товару на підприємстві, тому що асортиментна політика є одним 
з найважливіших інструментів і складових маркетингу в боротьбі компанії з 
конкурентами. На сьогоднішній день одним з ключових питань успіху для 
виробника стає вдало розроблена асортиментна політика, яка враховує як потреби 
споживача та виробника, так і властивості товару. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню сутності поняття 
«товарний асортимент» присвячували свої наукові праці видатні закордонні та 
вітчизняні вчені, такі як В.Я. Кардаш, Л.В. Балабанова, С.М. Ілляшенко, В.М. 
Власова, А.В. Войчак, П.С. Зав’ялов, І.В. Корнеєва, Н.С. Кубишина, Г.Л. Багієв, 
Г.В. Орловська, В.Є. Хруцкий, Е. Дихтль, Г. Ассель, Д. Джоббер, П. Друкер, Ф. 
Котлер, П. Дойль, Ж. Ламбен та ін. Підвищена увага науковців до проблематики 
сутності та умов формування товарної політики підприємства викликана тим, що 
товар є її необхідною та основною частиною. Однак, недостатньо вивченими 
залишаються питання щодо формування та характерних особливостей товару та 
товарного асортименту у контексті діяльності вітчизняних підприємств. Переважна 
більшість наукових поглядів узагальнюється з позиції роздрібної торгівлі. Також 
подальших наукових досліджень потребує впровадження здобутків закордонних 
вчених щодо сутності товару у функціонування вітчизняних підприємств. 

Метою статті є дослідження теоретичних та практичних питань стосовно 
сутності та визначення особливостей товарів, які необхідно враховувати при 
розробці асортиментної політики підприємства, для відображення в 
бухгалтерському обліку. 

Викладення основного матеріалу. На будь-якому підприємстві одним з 
головних об’єктів уваги є розробка і впровадження на ринок нових товарів. 

Дослідження поняття «товар» розпочалися ще в епоху класичної 
політекономії, представниками якої товар визначався як продукту праці, 
призначений для продажу. На сьогоднішній день, трактування поняття «товару» 
достатньо трансформувалося у науковій сфері, зокрема, серед вчених-науковців.  
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Товаром є не будь-який актив, але будь-який продукт, який бере участь у 
вільному обміні на інші речі; продукт, вироблений для продажу. Продукти, 
вироблені не для обміну, в економічному сенсі товарами не є [8]. 

Карл Менгер визначив товар як економічне благо, призначене для продажу, 
яке втрачає властивості товару в разі потрапляння до кінцевого споживача [6]. Він 
навів опис основних властивостей товарів як економічної категорії, саме наявність 
меж здатності товарів до збуту, ступеня здатності до збуту і здатності товару до 
обороту [5]. Наведені характеристики також мають значення під час поділу товарів 
на продукцію, роботи й послуги, основні речі та їх складники (комплектуючі), 
споживчі й неспоживчі речі, визначені умови обороту товарів на ринку. 

За визначенням К. Маркса, на перший погляд товар виглядає простою і 
тривіальною річчю. Але його аналіз доводить, що це – річ, повна причуд, 
метафізичних тонкощів і теологічних хитрувань [5, с. 80–81]. 

Основними характеристиками товару ще з часів Адама Сміта є його споживча 
вартість (цінність, корисність для споживача) та мінова вартість, тобто ціна, за якою 
кожна сторона вважає обмін товарами справедливим. Усі вищезазначені 
характеристики (риси) мають величезне значення для визначення, встановлення й 
оцінювання відносин економічної  конкуренції в ринкових економіках, які 
передбачають певний оборот товарів на ринку за законом попиту і пропозиції, 
викривлення вищезазначених характеристик призводить до спотворення 
конкуренції. 

Як зазначив К. Маркс, загальноприйняте визначення, що товар є споживчою 
вартістю й міновою вартістю, суворо кажучи, є неправильним. Товар є споживчою 
вартістю, або предметом споживання, і «вартістю». Товар визначає свою подвійну 

природу, коли його вартість отримує свою власну, відмінну від його натуральної, 
форму вияву, а саме форму мінової вартості, при цьому товар, що розглядається 
окремо, ізольовано, ніколи не володіє цією формою, але володіє нею завжди лише у 
вартісному відношенні, або в міновому відношенні, до іншого неоднорідного з ним 
товару [5, с. 70]. 

Товар ще трактується аналогічно згаданому, як «... матеріальні і нематеріальні 
активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких 
операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення» [3, с. 183]. За Планом 
рахунків бухгалтерського обліку нематеріальні активи належать до необоротних 
активів, тому не можуть називатися товарами. Матеріальні активи - це ще не 
обов'язково товари. Адже виготовлені підприємством продукти, що використані 
ним для внутрішньої потреби, є ресурсами (матеріальними активами) для цього 
підприємства. Якщо підприємство безкоштовно передало певній категорії 
населення паливні ресурси, то вони стали його життєвим ресурсом. Однак ми їх то-

варом не називаємо, оскільки в даних випадках продукти не реалізуються за так 
званою міновою вартістю на ринку. 

За словниковим визначенням товаром є продукт праці, призначений для 
обміну та продажу, що має споживану вартість і вартість [3, с. 499]. В інших 
визначеннях ознаки вартості не приводяться. Так, за офіційним визначенням, 
товаром є будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та 
інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі) [4, с. 183]. Таким 
чином, товар - це уже не тільки річ, а об'єкт у формі прав, що призначені для 
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продажу. З таким призначенням товару слід згодитися. Однак це визначення не 
охоплює ознаки походження товару. 

За іншим визначенням, товаром є «...будь-який предмет господарського 
обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують 
зобов'язання і права (зокрема цінні папери)» власності та інші немайнові права, 
призначені для продажу (оплатної передачі) [4, с. 183]. Зазначимо, що продукція 
може включатися у господарський оборот у межах підприємства, тобто без акта 
купівлі-продажу, в межах суб'єкта господарювання одного власника. Тоді 
продукцію за вище наведеними визначеними товаром називати не можна. 

Питання понятійного апарату стосовно товарів висвітлені в офіційній 
інформації. Так, згідно з Податковим кодексом України «...товари - це матеріальні 
та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а 
також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, 
крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення» [7]. Таке визначення 
розпливчасте, не відділяє поняття товару від поняття активів, продукції. Тому не 
отримав однозначного тлумачення і так званий об'єкт оподаткування. Такий фактор 
вносить складності у механізм нарахування і сплати податків, що справляються за 
операції з товарами. 

У Податковому кодексу України з метою застосування терміна «постачання 
товарів», наприклад, електрична та теплова енергія, газ, пар, вода, повітря, що 
охолоджене чи кондиційоване, вважаються товаром [7] і матеріальним активом [7]. 
Але ж постачання теплої води населенню офіційно розглядається не як продаж 
товарів, який оподатковується, а як надання комунальних послуг.  

Звернемося ще до відповідних положень бухгалтерського обліку і зробимо 
наступні порівняння. На підприємствах у бухгалтерському обліку за Планом 
рахунків бухгалтерського обліку товари обліковуються в класі 2 «Запаси» на 
субрахунках до рахунку 28 «Товари»: 281 «Товари на складі»; 282 «Товари в 
торгівлі»; 283 «Товари на комісії»; 284 «Тара під товарами»; 285 «Торгова націнка»; 
286 «Необорoтні активи та групи вибуття, утримувaні для продажу». 

Із наведеного видно, що обліковуються товари, які виготовлені на 
підприємстві як власна продукція і передана на склад для подальшої реалізації, або 
товари на підприємствах торгівлі, що ними придбані для продажу (а точніше 
перепродажу). Цінні папери та деривативи до товарів на складах не належать. 

У класі 7 «Доходи і результати діяльності» виділяються субрахунки: дохід від 
реалізації готової продукції; дохід від реалізації товарів; дохід від реалізації робіт і 
послуг. Але реалізація готової продукції належить до товарно-грошового обміну, 
тому назва субрахунку не відповідає загальному визначенню товару. Отже, мають 
місце розходження між теоретичними визначеннями товарів і їх бухгалтерським 
обліком.  

Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
товар є запорукою фінансового благополуччя й стабільності підприємства, як у 
короткостроковій, так і довгострокової перспективах. Вибір товару є 
індивідуальним для кожного окремого підприємства і залежить від ринків збуту, 
попиту, виробничих, фінансових та інших ресурсів. Для досягнення стійких переваг 
підприємства на ринку, товари повинні влаштовувати як виробника, так і 
споживача, тобто мають попит і успішно реалізуються на ринку. 
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