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В.С. Андреєва, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
(Науковий керівник – д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 

Дослідженню питання організації аналізу розрахунків з постачальниками 
та підрядниками та кредиторської заборгованості. Проведено аналіз 
статистичних показників кредиторської заборгованості за видами економічної 
діяльності  в Україні за 2015-2017 рр. Визначено напрями удосконалення організації 
управління розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Ключові слова: аналіз, постачальники, підрядники, розрахунки, 
кредиторська заборгованість. 

 
Постановка проблеми. Установлення партнерських відносин з 

постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами є невід’ємною частиною 
діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Ці зв’язки повинні передбачати 
безперервне постачання матеріальних ресурсів, якісне надання послуг (виконання 
робіт) з боку вищезазначених контрагентів та вчасне погашення зобов’язань у 
повному обсязі – з боку підприємства-покупця.  

У більшості торгівельних підприємств економічний аналіз є дієвим засобом 
поліпшення управління господарською діяльністю. Тому питання своєчасного 
аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками, а також кредиторської 
заборгованості займають важливе значення в системі управління підприємством. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку, аналізу і аудиту 
кредиторської заборгованості на підприємствах сьогодні набули значної 
актуальності та привертають увагу як науковців, так і практиків, а саме, праці 
Білика М.Д., Гончарук Р.П., Дячук О.В., Колесниченко В. Е., Крамаренко Г.О., 
Лахтіонової Л.А., Новодворської В.В. Томчука О.В., Фаріона І.Д., Чубенка О.В., 
Шеремета О.О., Шиян Д.В., Шморгун Н.П. та ін. 

Метою статті є дослідження питань аналізу розрахунків з постачальниками 
та підрядниками на підприємствах та визначення напрямів його вдосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Аналіз розрахунків з постачальниками і 
підрядниками відноситься до аналізу розрахунків по поточним зобов’язанням. 
Головною умовою успішного проведення економічного аналізу є чітка організація 
аналітичного процесу на підприємстві. Визначальним при цьому є здатність 
аналітика логічно відтворювати господарські операції, які знайшли відображення в 
обліку та звітності, реконструювати роботу бухгалтера.  

Сьогодні за статистичними даними на підприємствах наявні великі суми 
кредиторської заборгованості. І тому важливо провести аналіз кредиторської 
заборгованості підприємств України за видами економічної діяльності за 2015-2017 

рр. представлено в табл. 1 [4]. За даними табл. 1. розмір заборгованості у 
розрахунках з кредиторами в сільському, лісовому та рибному господарстві, 
упродовж 2017 року збільшився на 36,4 % і становив на кінець року 186827,6 млн. 
грн. 
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Таблиця 1 

Аналіз кредиторської заборгованості підприємств України за видами 
економічної діяльності за 2015-2017 рр. 

Вид економічної 
діяльності 

Роки 
Відхилення 2017 до 

2015 рр. 
2015 2016 2017 млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

сільське, лісове 
та рибне 
господарство 

136982,5 6,2 172120,3 6,7 186827,6 6,4 49845,1 136,4 

промисловість 817584,1 37,2 1042354,8 40,3 1179731,2 40,3 362147,1 144,3 

будівництво 92315 4,2 79404,6 3,1 95385,1 3,3 3070,1 103,3 

оптова та 
роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортни
х засобів і 
мотоциклів 

684618,1 31,2 795128,7 30,7 943228 32,2 258609,9 137,8 

транспорт, 
складське 
господарство, 
поштова та 
кур'єрська 
діяльність 

121431,5 5,5 145076,6 5,6 136308,6 4,7 14877,1 112,3 

тимчасове 
розміщування й 
організація 
харчування 

5149,7 0,2 5800,5 0,2 6148,4 0,2 998,7 119,4 

інформація та 
телекомунікації 33072,9 1,5 34510,8 1,3 35287,7 1,2 2214,8 106,7 

фінансова та 
страхова 
діяльність 

47970,9 2,2 39996,1 1,5 42234,4 1,4 -5736,5 88,0 

операції з 
нерухомим 
майном 

102378,7 4,7 101943,9 3,9 110912,4 3,8 8533,7 108,3 

професійна, 
наукова та 
технічна 
діяльність 

112558,4 5,1 132917 5,1 136406,5 4,7 23848,1 121,2 

діяльність у 
сфері 
адміністративног
о та допоміжного 
обслуговування 

33581,1 1,5 29274,9 1,1 46065,2 1,6 12484,1 137,2 

освіта 332,3 0,0 384,6 0,0 343,6 0,0 11,3 103,4 

охорона здоров'я 
та надання 
соціальної 
допомоги 

2754 0,1 2851,3 0,1 3534,3 0,1 780,3 128,3 

мистецтво, 
спорт, розваги та 
відпочинок 

4206,6 0,2 4630,7 0,2 4837 0,2 630,4 115,0 

надання інших 
видів послуг 

1327,6 0,1 1032 0,0 1257,6 0,0 -70 94,7 

Усього  2196263,4 100,0 2587426,8 100,0 2928507,6 100,0 732244,2 133,3 

Джерело: сформовано на основі [4] 
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Також, за видами економічної діяльності значні обсяги кредиторської 
заборгованості були у промисловості  817584,1 млн. грн. у 2015 р. та 1179731,2 млн. 
грн., у 2017 р., тобто зросла на 362147,1 млн. грн або на 44,3 %. та оптова та 
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 684618,1 млн. 
грн у 2015 р. та 943228,0 млн грн, тобто на 258609,9 млн. грн, або на 37,8 %. 

Чубенко О.В. стверджує, що в сучасних умовах господарювання основною 
проблемою є оптимальне, ефективне управління кредиторською заборгованістю як 
економічним інструментом для того, щоб, з одного боку, не допустити надто 
великих зобов’язань, що будуть загрожувати економічній безпеці підприємства, а з 
іншого – отримати максимальний ефект від використання цих залучених ресурсів 
[6].  

Організація проведення аналізу розрахунків з постачальниками і 
підрядниками і використання його інформації при управлінні включає в себе ряд 
взаємопов’язаних етапів: 

1. Підготовка та опрацювання вихідних даних для отримання аналітичної 
інформації щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

2. Вивчення аналітичної інформації щодо розрахунків з постачальниками 
та підрядниками. 

3. Розробка заходів і прийняття управлінських рішень за результатами 
аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

4. Оцінювання стану і досягнутих результатів діяльності господарства [3]. 

5. Формування висновків і пропозицій щодо вдосконалення аналізу 
розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Перед проведенням аналізу важливо визначити напрями дослідження. Так, 
Томчук О.В. стверджує, що передусім менеджмент підприємства цікавитиме 
інформація щодо:  

– величини, динаміки, складу і структури його заборгованості;  
– якості заборгованості;  
– причин, які зумовили виникнення та існування (непогашення) 

заборгованості;  
– частоти виникнення та погашення заборгованості;  
– впливу заборгованості на фінансовий стан підприємства;  
– доцільності вкладання коштів у заборгованість підприємства тощо [5]. 

Для виходу із цієї ситуації необхідно побудувати ефективну систему 
управління кредиторською заборгованістю. Так, Колесниченко В.Е. стверджує, що 
управління кредиторською заборгованістю передбачає застосування організацією 
найбільш підхожих і вигідних форм і термінів розрахунків із контрагентами, й у 
найзагальнішому вигляді зводиться для збереження фінансової стабільності фірми 
за незначного зниження дефіциту оборотних засобів. Ефективне управління 
боргами компанії багато в чому визначається виборчим підходом до контрагентів і 
гнучкою системою розрахунків із ними. Першим найважливішим кроком на шляхах 
оптимізації витрат стане визначення оптимальної структури оплати товарів та 
послуг кожному у конкретному випадку: упорядкування бюджету і схеми 
кредиторської заборгованості; оцінки фінансових можливостей, ймовірних ризиків і 
рівня довіри у відносинах кредиторів. Для ефективного управління кредиторською 

заборгованістю необхідно аби підприємство володіло всіма, або хоча б декількома з 
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таких характеристик як: високий рівень платоспроможності, ліквідності, 
кредитоспроможності та рентабельності. Адже підприємство з такими 
властивостями може стати більш прибутковим [3]. 

Висновки. Аналіз і управління кредиторською заборгованістю мають дуже 
велике значення для підприємств, що функціонують в умовах ринку. Вміле й 
ефективне управління цією частиною поточних зобов’язань є невід’ємною умовою 
підтримки необхідного рівня ліквідності і платоспроможності. 

Отже, сучасні умови господарювання ставлять нові вимоги до аналізу 
кредиторської заборгованості з боку управлінців та інвесторів, оскільки він має 
бути спрямований, на прийняття раціональних управлінських рішень.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
 

У статті досліджено особливості організації аналізу доходів від реалізації 
готової продукції Визначено завдання та мету аналізу доходів. Розглянуто основні 
етапи аналізу доходів від реалізації готової продукції.  

Ключові слова: аналіз, доходи від реалізації продукції, облікова інформація, 
фінансові результати, ефективність.  

 
Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що сучасний стан 

розвитку економіки України зумовлює високі вимоги щодо оцінки ефективності 
функціонування будь-якого суб’єкта господарювання. Найбільш повну уяву щодо 
стану виробництва можна отримати за допомогою детального аналізу витрат, 
доходів та фінансових результатів господарської діяльності підприємства.  

Аналіз доходів відіграє важливу роль при оцінці ефективності господарської 
діяльності суб’єкта господарювання. Необхідно відмітити, що будь-яка 
підприємницька діяльність потребує постійного контролю та аналізу процесів щодо 
формування доходів, під дію яких потрапляє підприємство в сучасних умовах 
господарювання. Перш за все, пов'язано із зміною кон`юнктури ринку, податкового 
законодавства, зовнішніх факторів впливу тощо. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основні методичні, наукові та 
практичні положення аналізу доходів запропоновані такими вітчизняними 
економістами Ф. Ф. Бутинець, Т. А. Бутинець, В. А. Дерій, М. Ф. Овсійчук,  
М. Я. Штейнман та інші 

Метою статті є дослідження системи аналізу від реалізації готової продукції 
підприємства. 

Викладення основного матеріалу. В умовах ринкової економіки для 
кожного підприємства з метою утримання провідних позицій на ринку виникає 
необхідність у здійсненні діяльності з управління своїми доходами, формуванні та 
реалізації шляхів їх зростання на перспективу. Необхідно підтримувати такий 
рівень доходності на підприємстві, який буде достатнім для покриття постійних та 
змінних витрат, податкових та інших загальнообов’язкових платежів до бюджету 
країни, а також дозволить отримувати прибуток відповідно до бажаного рівня 
рентабельності. Виконання даних умов є важливою передумовою для зростання та 
конкурентоспроможності підприємств України . 

Ефективність функціонування будь-якого підприємства, що знаходить своє 
відображення в показниках його господарської діяльності та  є ключовим 
параметром у системі управління в аспекті якісно нового підходу до ідентифікації 
місця суб’єкта господарювання в бізнес-сфері. Фундаментальною основою такого 
підходу є комплексний аналіз системи формування фінансових результатів 
господарської діяльності підприємства.  
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Пасенко В.В. стверджує, що вчасний та неупереджений аналіз доходів 

сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємств, найбільш доцільному та 
ефективному використанню oснoвних засoбів, мaтеріальних, трyдових і фінансових 
ресурсів, усунення додаткових витрат. А отримані результати аналізу створюють 
об’єктивні умови для збільшення ефективності управлінських рішень, а також 
отримaння аргументованoї облікової та анaлітичної інфoрмації для планування і 
прогнозування доходів [4]. 

Аналіз доходів від реалізації готової продукції – це частина економічної 
стратегії будь-якого суб’єкта господарювання. Він спрямований на створення 
економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат підприємства, 
покриття змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації послуг, повної і 
своєчасної оплати всіх видів податків, обов'язкових платежів та забезпечення 
отримання прибутку. Досягнення цих умов пов'язане з: 

1) обґрунтуванням цін на готову продукцію, які надаються; 
2) раціональністю умов комерційних угод що укладаються між суб’єктами 

господарювання; 
3) формуванням оптимального асортименту готової продукції для реалізації, 

які відповідали б структурі споживчого попиту та забезпечували б отримання 
необхідного обсягу доходів. 

Отже, метою аналізу доходів від реалізації готової продукції є забезпечення 
аналітичною інформацією суб'єктів управління доходами від реалізації продукції. 

Найважливішим завданням обліку доходів підприємства є забезпечення 
користувачів необхідною та достовірною інформацією для послідовного контролю 
за якістю продукції, аналізу впливу факторів на рoзміри вирyчки від прoдaжу й 
схвалення yправлiнських рiшень, а це є передумовою формування правдивої 
iнформaції про доходи. Виходячи з цього основними завданнями аналізу доходів 
від реалізації готової продукції є: 

– oцінка динамiки, якoсті, обсягів та структури доходів; 
– розкриття фaктoрів і кiлькісна оцiнка їх впливy на доходи; 
– встaновлення дoцільнoсті та ефективнoсті використання прибyтку;  
– визначення резервів зрoстання прибутку та рентабельності, розробка 

рекомендацій щодо їх впровадження.  
Джерелами інформації аналізу доходів від реалізації готової продукції 

представлено в табл. 1. 
У процесі аналізу використовуються абсолютні і відносні величини, 

здійснюється порівняння економічних параметрів об'єкта, що вивчається, і 
групування статистичних даних, деталізація і композиція, досліджуються динамічні 
ряди, застосовується елімінування і метод ланцюгових підстановок, метод 
експертних оцінок, графічних побудов, економіко-математичні методи [3]. 

Необхідність  та ефективність проведення економічного аналізу залежить від 
багатьох чинників. На діяльність підприємства впливає ряд чинників як 
зовнішнього, так і внутрішнього характеру, основними з  яких: 

– зовнішні чинники - це забезпеченість виробничими ресурсами 
(матеріальними, трудовими, технологічними системами), політична стабільність, 
ефективність системи державного регулювання економічних процесів, наявність та 
ефективна реалізація відповідної національної програми тощо. Саме ці чинники на 
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сьогодні гальмують економічний прогрес в Україні, стримують ділову активність 
підприємств; 

Таблиця 1 

Інформаційна база для аналізу доходів від реалізації готової продукції 
Група облікової 

інформації Джерела інформації 

Первинні 
документи 

Розрахунки та довідки бухгалтерії, накладні, рахунки, товарно-

транспортні накладні тощо. 
Облікові регістри Журнал 7 

Дані рахунків 
бухгалтерського 

обліку 

Рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності» 

Фінансова 
звітність 

ф. 1 «Звіт про фінансовий стан», ф. 2 «Звіт про сукупний 
дохід», Ф. 3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. 4 «Звіт про 
власний капітал», ф. 5 «Примітки до фінансової звітності» 

Податкова 
звітність 

Декларація про податок на прибуток підприємства  

Статистична 
звітність 

ф. № 1 «Звіт про основні показники діяльності підприємства», 
ф. 1-Б «Звіт про фінансові результати і дебіторську та 
кредиторську заборгованість» 

Інші джерела Бізнес-план, матеріали ревізій та аудиторських перевірок тощо 

 

– внутрішні чинники - це раціональність організаційно-управлінської 
структури підприємства, висока конкурентоспроможність технологій виробництва, 
високий рівень організації та культури виробництва, раціональна виробничо-

збутова політика, ефективність виробничо-фінансового менеджменту та ін [1]. 
В процесі проведеного дослідження доцільно виділити наступні етапи 

аналізу доходів від реалізації готової продукції: 
1 етап передбачає укладення договорів на поставку продукції; 
2 етап передбачає складання плану реалізації готової продукції на звітний 

період; 
3 етап передбачає реалізацію готової продукції покупцям відповідно до умов 

укладених договорів; 
4 етап передбачає надходження грошей на розрахунковий рахунок 

підприємства-постачальника. 
Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що основною метою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є 
забезпечення конкурентоспроможності, де процес реалізації виготовленої продукції 
відіграє значну роль, оскільки істотно впливає на отримання позитивного 
фінансового результату.  

Аналіз доходів від реалізації готової продукції має велике значення в 
системі загальної оцінки роботи підприємства, оскільки доходи мають 
безпосередній вплив на загальний фінансовий результат діяльності підприємства, 
який може мати як позитивний, так і негативний характер. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

(представлено к.е.н., доцент Киян А.В.) 
У статті досліджено класифікацію виробничих запасів. Розглянуто 

узагальнену класифікацію виробничих запасів, яка об’єднує у собі 
найконцептуальніші для потреб управління виробничими запасами ознаки та види 
запасів. Виявлено особливості класифікації виробничих запасів аграрних 
підприємств. 

Ключові слова: виробничі запаси, класифікація виробничих запасів, облік, 
управління. 

 

Постановка проблеми. Матеріальною основою будь-якого виробництва, 
агарного зокрема, є ключові фактори виробництва: земля, праця, капітал, 
підприємницькі здібності. Причому не останню роль відіграє саме капітал як 
сукупність засобів та предметів праці, на основі поєднання яких із працею людини 
та підприємницьким хистом отримується кінцевий продукт для подальшого 
споживання. Поруч із необоротними активами однією із частин капіталу як фактора 
виробництва є оборотні засоби, які втілюють у собі вартість предметів праці, 
необхідних для здійснення виробничого процесу. Виробничі запаси як їх складник є 
одним із невід'ємних складників ресурсного потенціалу аграрних підприємств, а їх 
наявність та ефективне використання є запорукою безперебійного та нормального 
протікання операційного циклу. Одним з основних методичних аспектів обліку 
виробничих запасів підприємств є дослідження їх класифікації. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання сутності  виробничих 

запасів та їх класифікації розглядалися багатьма вченими в галузі бухгалтерського 
обліку. Особливо слід виділити роботи таких науковців: Бондаренко Н.М. [1], 

Василішин С.І. [2], Заліщук Г.М. [3], Шендригоренко М.Т. [4] та ін. Однак, слід 
відмітити, що окремі питання щодо класифікації виробничих запасів підприємств 
залишаються відкритими. 

Метою статті є дослідження класифікації виробничих запасів для потреб 
обліку аграрних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Важливим питанням організації обліку 
виробничих запасів є їх класифікація, яка необхідна для розкриття інформації у 
фінансовій звітності та у прийнятті управлінських рішень. 

Шендригоренко М.Т. було наведено таку класифікацію виробничих запасів: 
- за призначенням і причинами утворення: постійні і сезонні; 
- за рівнем наявності на підприємстві: нормативні і понаднормативні; 
- по відношенню до балансу: балансові і позабалансові; 
- за ступенем ліквідності: ліквідні та неліквідні; 
- за походженням: первинні і вторинні; 
- за місцем знаходження: складські й у виробництві; 
- за складом і структурою: виробничі запаси, запаси незавершеного 

виробництва; запаси готової продукції; товарні запаси тощо [4, с. 1046]. 
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Обліковцями в практичній діяльності використовується і класифікація 
запасів, що базується на плані рахунків бухгалтерського обліку. 

На думку Заліщука Г.М., для цілей бухгалтеpськoгo oбліку запаси 
включають: 

- сиpoвину, oснoвні й дoпoміжні матеpіали, паливo, запасні частини, 
напівфабpикати, таpу і таpні матеpіали, кoмплектуючі виpoби та інші матеpіальні 
ціннoсті, щo пpизначені для виpoбництва пpoдукції, викoнання poбіт, надання 
пoслуг, oбслугoвування виpoбництва, адміністpативних пoтpеб та збуту; 

- незавеpшене виpoбництвo у вигляді не закінчених oбpoбкoю і складанням 
деталей, вузлів, виpoбів та незакінчених технoлoгічних пpoцесів. Незавеpшене 
виpoбництвo на підпpиємствах, щo викoнують poбoти та надають пoслуги, 
складається з витpат на викoнання незакінчених poбіт (пoслуг), щoдo яких 
підпpиємствoм ще не визнанo дoхoду; 

- гoтoву пpoдукцію, щo вигoтoвлена на підпpиємстві, пpизначена для 
пpoдажу і відпoвідає технічним та якісним хаpактеpистикам, пеpедбаченим 
дoгoвopoм, встанoвленим стандаpтам абo технічним умoвам тoщo; 

- тoваpи у вигляді матеpіальних ціннoстей, щo пpидбані (oтpимані) та 
утpимуються підпpиємствoм з метoю пoдальшoгo пpoдажу; 

- малoцінні та швидкoзнoшувані пpедмети, щo викopистoвуються пpoтягoм 
не більше oднoгo poку абo нopмальнoгo oпеpаційнoгo циклу, якщo він більше 
oднoгo poку; 

- пoтoчні біoлoгічні активи, якщo вoни oцінені за Пoлoженням (стандаpтoм) 
бухгалтеpськoгo oбліку 9 «Запаси»; 

- пpoдукцію сільськoгo і лісoвoгo гoспoдаpства після її пеpвіснoгo визнання; 
- інші запаси [3, с. 59]. 
Щоб правильно організувати облік, як вважає Василішин С.І., виробничі 

запаси в аграрних підприємствах поділяються на такі класифікаційні групи, як: 
- насіння і садивний матеріал; 
- корми – концентровані, грубі, соковиті, тваринного походження, мінеральні 

корми тощо; 
- мінеральні добрива – азотні, фосфорні, калійні; 
- медикаменти (для потреб тваринництва); 
- нафтопродукти – газ, бензин, дизельне паливо, нігрол, автол, дизельне 

мастило, солідол, технічний вазелін тощо; 
- тверде паливо – дрова, вугілля, торф, брикет тощо; 
- різна сільськогосподарська сировина для переробки на млинах, 

крупорушках, олійницях, сушарках тощо; 
- запасні частини, будівельні й ремонтні матеріали; 
- інші матеріали (канцтовари, бланки документів тощо) [2, с. 651]. 
Бондаренко Н.М. і Яресько А.М. пропонують узагальнену класифікацію 

виробничих запасів, яка об’єднує у собі найконцептуальніші для потреб управління 
виробничими запасами ознаки та види запасів, а тому дозволяє вчасно прийняти 
ефективне управлінське рішення: 

- за призначенням і причинами утворення науковці поділяють виробничі 
запаси на постійні і сезонні. Постійні – це частина виробничих і товарних запасів, 
що забезпечують безперервність виробничого процесу між двома черговими 
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поставками. Сезонні – запаси, що утворяться при сезонному виробництві продукції 
чи при сезонному транспортуванні. 

- за місцем знаходження виробничі запаси класифікують на складські, у 
виробництві та в дорозі. Складські – запаси, що знаходяться на складах 
підприємства. У виробництві – запаси, що знаходяться у процесі обробки. В дорозі 
– продукція, що відвантажена споживачу і ще ним не отримана, знаходиться в 
дорозі. 

- за рівнем наявності на підприємстві вчені виділяють нормативні та 
понаднормові виробничі запаси. Нормативні – запаси, що відповідають 
запланованим обсягам запасів, необхідним для забезпечення безперебійної роботи 
підприємства. Понаднормові – запаси, що перевищують їх нормативну кількість. 

- за наявністю на початок і кінець звітного періоду слід виокремити 
початкові та кінцеві виробничі запаси. Початкові – величина запасів на початок 
звітного періоду. Кінцеві – величина запасів на кінець звітного періоду. 

- відносно до балансу дослідники розглядають балансові та позабалансові 
виробничі запаси. Балансові – запаси, що є власністю підприємства і 
відображаються в балансі. Позабалансові – запаси, що не належать підприємству і 
знаходяться у нього через певні обставини. 

- за ступенем ліквідності виробничі запаси поділяють на ліквідні та 
неліквідні. Ліквідні – виробничі та товарні запаси, що легко перетворюються на 
грошові кошти у короткий термін і без значних втрат первісної вартості таких 
запасів. Неліквідні – виробничі та товарні запаси, які неможливо легко перетворити 
на грошові кошти у короткий термін і без значних втрат первісної вартості таких 
запасів. 

- за походженням існують первинні і вторинні виробничі запаси. Первинні – 

запаси, що надійшли на підприємство від інших підприємств і не підлягали обробці 
на цьому підприємстві. Вторинні – матеріали та вироби, що після первинного 
використання можуть застосовуватися вдруге у виробництві (відходи виробництва 
та споживання продукції). 

- за обсягом виробничі запаси класифікують на вільні та обмежені. Вільні – 

запаси, що знаходяться у надлишку на підприємстві. Обмежені – запаси, що 
знаходяться в обмеженій кількості на підприємстві. 

- за сферою використання виділяють виробничі запаси у сфері виробництва й 
у невиробничій сфері. У сфері виробництва – запаси, що знаходяться у процесі 
виробництва (виробничі запаси, незавершене виробництво). У невиробничій сфері – 

запаси, що не використовуються у виробництві [1, с. 278-279]. 

Oтже, існує велика кількість класифікацій виpoбничих запасів, які пoказують 
pізнoманітність матеpіальних ціннoстей, щo беpуть участь у виpoбничoму пpoцесі 
підпpиємства і є oдним із найбільш важливих активів, які викopистoвуються для 
виpoбництва пpoдукції. 

Вважаємо, що остання з наведених класифікацій запасів найбільш повно 
забезпечує виконання основних завдань обліку та контролю виробничих запасів, 
серед яких найбільш важливими є: 

- забезпечення своєчасного документального оформлення руху виробничих 
запасів; 
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- контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням виробничих запасів та 
їх збереження у місцях зберігання і на всіх стадіях обробки; 

- забезпечення відповідності складських запасів нормативам; 

- достовірна оцінка виробничих запасів; 

- розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх залишків; 

- відображення операцій з оприбуткування та витрачання виробничих запасів 
у системі бухгалтерського обліку тощо; 

Висновки. Класифікація виробничих запасів є важливим питанням 
організації обліку та необхідна для розкриття інформації у фінансовій звітності та у 
прийнятті управлінських рішень. Для потреб бухгалтерського обліку підприємств і 
організацій виробничі запаси класифікують на такі групи, як сировина і матеріали; 
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; паливо; тара і тарні матеріали; 
будівельні матеріали; матеріали, передані в переробку; запасні частини; матеріали 
сільськогосподарського призначення, інші матеріали. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 

 

В статті досліджується питання розкриття інформації про основні засоби 
в Наказі про облікову політику підприємства, враховуючи національні стандарти 
бухгалтерського обліку. Проаналізовані основні елементи облікової політики щодо 
о основних засобів молокопереробного підприємства. Визначено сутність основних 
засобів. 

Ключові слова: основні засоби, облікова політика, Наказ про облікову 
політику, молокопереробні підприємства, елементи облікової політики. 

 
Постановка проблеми. Актуальність проблеми ефективного 

функціонування молокопереробних підприємств зростає у зв’язку із стабілізацією 
економіки і поступовим нарощуванням масштабів виробництва в Україні. При 
цьому важливим аргументом на користь оптимального формування витрат є те, за 
рахунок яких факторів відбувається зростання кінцевих результатів діяльності 
підприємств. Об’єктивно постає питання раціонального і економного витрачання 
всіх видів ресурсів, зниження їх витрат, прискореного переходу до 
ресурсозберігаючих і безвідходних технологій.  

Основні засоби – незамінна складова ресурсного потенціалу 
господарюючого суб'єкта будь-якої галузі економіки. Від ефективного 
використання основних засобів залежить фінансовий та майновий стан кожного 
підприємства. Це зумовлює потребу в підвищенні якості облікової інформації, 
оперативності її отримання та повноти наданих відомостей для всіх рівнів 
користувачів. Раціонально побудований облік створить можливість для 
забезпечення режиму економії, скорочення і ліквідації непродуктивних витрат. 

Значущість основних засобів є досить висока, адже це ключовий фактор 
виробництва на підприємстві. Від способу використання матеріально-технічної бази 
підприємства безпосередньо залежить ефективність його роботи в цілому, оскільки 
раціональне використання основних засобів сприяє підвищенню продуктивності 
праці, зниженню собівартості продукції, сприяє покращення якості та асортименту. 
Все це дає змогу одержувати більший рівень виручки від реалізації, а отже і 
прибуток та розширювати обсяги діяльності підприємства [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми обліку основних 
засобів зробили провідні вчені- економісти: О.М. Антіш, С. Голов, Л. Городянська, 
В. Жук, З. Задорожний, Г. Кірейцев, Я. Крупка, Л. Сук, П. Сук, С. Хома, Н.І. 
Дорош, А. Борисов, Ф. Бутинець, Р. Хом’як та інші. 

Метою статті є дослідження порядку формування облікової політики щодо 

основних засобів на сільськогосподарських підприємствах. 
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Викладення основного матеріалу. Облік основних засобів на підприємстві 
займає одне із важливих місць, що визначають масштаби та напрями розвитку 
підприємства. Вони визначають стратегічні можливості діяльності підприємства, а 
їх ефективне використання впливає на результати виробництва, тобто в кінцевому 
результаті – фінансовий результат, його здатність конкурувати з іншими 
товаровиробниками тощо.  

Основні засоби відіграють значну роль у процесі праці, так як вони у своїй 
сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу 
потужність підприємства. Протягом тривалого періоду основні засоби надходять на 
підприємство і передаються в експлуатацію; зношуються в результаті експлуатації; 
піддаються ремонту, за допомогою якого відновлюються їх фізичні якості; 
переміщуються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок 
недоцільності подальшого застосування. 

Згідно п. 14.1.138 Податкового Кодексу України 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) [3]. 

Основними завданням обліку основних засобів на молокопереробному 

підприємстві є:  
- правильне, своєчасне і достовірне відображення надходження, вибуття й 

переміщення основних засобів;  
- контроль за наявністю основних засобів; 
- своєчасне і точне нарахування амортизації основних засобів, а також 

правильне відображення її  в обліку;  
- визначення потреби в проведенні доцільності ремонту об’єктів основних 

засобів, а також контроль за раціональним використанням коштів, виділених з 
цією метою;  

- контроль за ефективністю використання, пошуки резервів підвищення 
ефективності роботи машин, обладнання та ін.;  

- своєчасне забезпечення керівництва підприємства необхідною 
інформацією про стан основних засобів з метою прийняття оптимальних 
управлінських рішень.  

Ринкові умови господарювання вимагають від суб’єктів господарської 
діяльності  впровадження ефективної системи управління основними засобами, що 
складають невід’ємну частину виробничого процесу та дозволяють збільшувати 
виробничу потужність підприємства за рахунок використання сучасних 
інформаційних технологій, не вдаючись до закупівель нового обладнання. 

Якісно і повноцінно розроблена система управління основними засобами 
дозволяє побудувати економічно вірну структуру бухгалтерського обліку, яка буде 
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здатна достовірно відображати всі операції пов’язані з обліком основних засобів на 
рахунках бухгалтерського обліку та формувати достовірну інформацію про активи 

молокопереробного підприємства. 
Важливою ділянкою облікової роботи аграрного підприємства є формування 

оптимальної облікової політики щодо основних засобів, оскільки залежно від 
вибору методів амортизації основних засобів, їх оцінки, одиниці їх обліку тощо 
залежить їх вартість відображена в балансі, сума амортизаційних відрахувань, 
звідси розмір оподатковуваного прибутку, а отже й фінансовий результат діяльності 
підприємства. Тому в процесі формування облікової політики підприємства вибір 
тих чи інших методів облікової політики слід здійснювати лише після ґрунтовного 
проведення розрахунків та оцінки фінансових наслідків їх вибору. 

При формуванні облікової політики сільськогосподарське підприємство 
повинно дотримуватися головних принципів ведення обліку, інформаційного 
забезпечення складання фінансової звітності та підпорядкованість і узгодженість з 
П(С)БО України. 

Згідно з п. 5 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», право встановлення облікової політики підприємства цілком і 
повністю полишає на розсуд суб’єкта господарювання. Основним документом, який 
визначає облікову політику підприємства є Наказ про облікову політику 
підприємства [3].  

Облікову політику молокопереробних підприємств щодо основних засобів 
формують за наведеними нижче положеннями, які відображаються в Наказі про 
облікову політику підприємства. Елементи облікової щодо основних засобів, які 
визначено та відображено в Наказі про облікову політику представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основні положення з обліку основних засобів, що наводяться в Наказі 

про облікову політику молокопереробного підприємства 
 

Таким чином, у наказі про облікову політику щодо основних засобів 
молокопереробного підприємства необхідно відображати всі принципові питання, 
адже це основний документ, який визначає порядок ведення бухгалтерського обліку 
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на підприємстві. Тому в наказі про облікову політику потрібно максимально точно 
висвітлити всі питання щодо ведення обліку основних засобів для уникнення 
помилок та двоякого трактування його положень. 

Вивчення ролі облікового забезпечення в формуванні основних засобів дає 
підстави вважати, що ефективне управління підприємства залежить передусім від 
якості одержаної інформації, джерелом якої є система бухгалтерського, 
управлінського та податкового обліку, внутрішньої та зовнішньої звітності, що 
забезпечують інформаційні потреби власника та працівників управлінської сфери 
суб’єктів господарювання.  

Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження, слід зазначити, що 
ефективність управління підприємством в цілому залежить від розробки адекватної 
облікової політики, яка визначає сутність діяльності господарюючого суб’єкта, 
сприяє підсиленню обліково-аналітичних функцій бухгалтерського обліку. 

Формування облікової політики щодо  основних засобів має важливе 
значення в організації ефективної системи управління підприємством в цілому, 

тому її елементи мають обиратись якісно та чітко. Сучасний стан економіки країни 
свідчить, що обґрунтований вибір складових облікової політики щодо основних 
засобів підвищить рівень достовірності та корисності обліково-економічної 
інформації, надасть можливість більш ефективно здійснювати підприємству його 
фінансово-господарську діяльність та підвищить ефективність використання 
матеріально-технічної бази.  
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АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО СУТНОСТІ РОЗРАХУНКІВ З 
ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю. Ю.) 
Стаття присвячена висвітленню аналізу наукових досліджень щодо 

особливостей обліку оплати праці на підприємствах в сучасних умовах. 
Узагальнено підходи щодо вдосконалення обліку оплати праці. Розглянуто 
результати наукових досліджень міжнародного досвіду щодо вдосконалення 
організації обліку оплати праці. 

Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, облік, розрахунки з оплати 
праці, облікова інформація. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання питання 
організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві є основою соціально-

трудових відносин між найманими працівниками, роботодавцями та державою. 
На сьогодні оплата праці є одним із головних чинників ефективності 

діяльності підприємства, адже розмір нарахованої заробітної плати, своєчасність і 
повнота розрахунків із працівниками безпосередньо впливає на якість праці 
найманих працівників та відповідно суму витрат підприємства. Ось чому, питання 
обліку розрахунків з оплати праці потребують глибоких досліджень та становлять 
практичний інтерес для вітчизняних науковців. 

Аналіз відомих досліджень і розробок. Значний внесок у вивчення теорії, 
методології організації обліку розрахунків з оплати праці зробили такі відомі 
вітчизняні науковці, як М.Т. Білуха, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Г.М. Давидов,  
В.П. Завгородній,  А.В. Калина, М.В. Кужельний,  Ю.А. Кузьмінський, О.А. 
Петрик, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченко, Ю.С. Цаль-Цалко та ін. Проте 
постійна зміна економіки вимагає нових підходів до покращення організації обліку 
розрахунків з оплати праці на підприємстві, що особливо важливо зі змінами 
законодавства з оплати праці. 

Метою статті є визначення підходів до трактування сутності оплати праці 
та розкриття основних проблемних питань щодо організації обліку праці та її 
оплати. 

Виклад основного матеріалу. 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. Розмір заробітної плати залежить від 
складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 
результатів його праці та господарської діяльності підприємства [6].  

Структура доходів персоналу на вітчизняних підприємствах визначається 
співвідношенням трьох основних складових заробітної плати: тарифних ставок і 
окладів, доплат і компенсацій, надбавок і премій. Матеріальним змістом заробітної 
плати є кількість життєвих благ, необхідних для від творення робочої сили 
найманого працівника і членів його сім'ї [4]. 
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Кравченко М.А. стверджує, що заробітна плата – це одна з найскладніших 
економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. 
Заробітна плата відображає відносини між роботодавцями та найманими 
працівниками і, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів 
найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з 
іншого – для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним 
засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства [3]. 

В своїх дослідженнях Островерха Р.Е. відмічає, що в цілому, організація 
оплати праці на підприємстві − це сукупність дій, метою яких є забезпечення 
визначення величини заробітної плати, принципів її нарахування, строків виплати, 
диференціації, співвідношення з іншими показниками діяльності підприємства 
тощо. Організація оплати праці базується на трьох елементах: нормуванні праці, її 
тарифікації, а також на системах і формах оплати праці. При цьому нормування 
праці дозволяє дати кількісну оцінку праці, тарифікація − якісну, а системи та 
форми показують порядок нарахування заробітної плати [5]. 

Водночас, Івашина О.Ю. стверджує, що існуючі підходи до організації 
оплати праці необхідно пристосовувати до ринкових відносин і впроваджувати нові 
нетрадиційні підходи до побудови системи оплати праці у зв’язку з тим, що існують 
недоліки щодо застосування тарифних ставок та посадових окладів: – стримують 
зацікавленість працівників у високопродуктивній праці; – не зацікавлюють 
працівників у досягненні підприємством високих кінцевих результатів; – 

спричиняють зрівнялівку; – відповідають адміністративно-командним, а не 
економічним, ринковим методам господарювання; – суперечать ринковим 
принципам формування коштів на оплату праці [1]. 

Семенов А.Г. в своїх дослідженнях приділяв увагу формування системи 
аналізу розрахунків з оплати праці. Так, на думку науковця, аналізуючи показники 
використання фонду оплати праці, насамперед, необхідно розрахувати абсолютне й 
відносне відхилення фактичної величини показників від планової. Зауважимо, що 
абсолютне відхилення саме по собі не характеризує стан використання фонду 
заробітної плати, оскільки цей показник визначається без урахування ступеня 
виконання плану з виробництва продукції. Відносне відхилення показників 
використання фонду оплати розраховують як різницю між фактично нарахованою 
сумою зарплати й плановим фондом, скорегованим на коефіцієнт виконання плану 
з виробництва продукції [7]. 

Ясько К.В. вважає важливим пунктом в реформуванні діючої системи обліку 
та контролю розрахунків з оплати праці проведення повної автоматизації усіх цих 
процесів. Вона дозволить мінімізувати кількість похибок під час обробки 
інформації, зменшити час на виконання облікових, аналітичних та контрольних 
процедур, тим самим виключаючи ряд ручних операцій. Ще одним гідним засобом 
для покращення обліку заробітної плати на підприємстві слід вважати щомісячний 
внутрішній аудит розрахунків за виплатами персоналу [8]. 

Необхідність прямого втручання в регулювання величини і динаміки 
заробітної плати обґрунтував Дж. М. Кейнс. Щоб уникнути соціальних потрясінь, 
він запропонував замість зниження зарплати шляхом перегляду колективних угод 
використати поступове або автоматичне зниження реальної зарплати в результаті 
зростання цін. Кейнс обґрунтував необхідність політики жорсткої грошової 
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заробітної плати, а його ідеї розвиненів працях Е. Хансена, Л. Клейна, Д. Робінсона, 
які запропонували різні методи 8 регулювання заробітної плати та доходів 
населення, виходячи з визнання активної ролі держави у розподільчих процесах [8]. 

Заслуговує на увагу пропозиція Каткової Н.В. щодо удосконалення 
організації обліку оплати праці шляхом використанню результатів наукових 
досліджень міжнародного досвіду. Доцільним буде перейняти досвід оплати праці 
зарубіжних країн, а саме:  

- заробітна плата кожного працівника має бути встановлена індивідуально: 
- перегляд заробітної плати робітників проводиться один раз на рік 

- застосувуються системи матеріального заохочення для різних категорій 
працівників;  

- рівень заробітної плати має відображати досягнення та мотивацію 
працівника. Заходи спрямовані на вдосконалення оплати праці, містять насамперед 
забезпечення залежності розмірів заробітної плати від особистого внеску 
працівників у результати праці [2]. 

В процесі проведеного дослідження визначено, що раціональна організація  
система обліку розрахунків з оплати праці має забезпечити:  

- правильно, своєчасне документальне оформлення даних про обсяг 
розрахунків з оплати праці з урахування специфіки діяльності підприємства;  

- формування системи правильного нарахування основної та додаткової 
заробітної плати кожному працівникові та також утримань із заробітної плати;  

- контроль за раціональним використанням фонду оплати праці;  
- повний, своєчасний розрахунок з працівниками щодо оплати праці;  
- формування звітності щодо розрахунків з оплати праці.  
Отже, на мою думку, слід дотримуватися визначенн наведеного у Законі 

України ―Про оплату праці‖ та під оплатою праці слід розуміти будьякий 
заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що його за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 
виконану роботу або надані послуги. 

Висновки. На підставі проведеного дослідження встановлено, що 
розрахунки з оплати праці є однією з найскладніших категорій економічної науки. 
Вони відображають взаємовідносини між роботодавцем та працівником, є 
грошовою винагородою найманого працівника, що залежить від кількості та якості 
виконаної роботи, а також господарської діяльності підприємства. Також заробітна 
плата виступає елементом ринку та праці, який має ціну товару, у формі якого 
найманий працівник продає свою робочу силу.  

Політика в області оплати праці є складовою частиною управління 
підприємством, і від неї значною мірою залежить ефективність його роботи, тому 
що заробітна плата є одним із найважливіших стимулів у раціональному 
використанні робочої сили. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В 
ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

 

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

Стаття зосереджена на дослідженнях методики проведення аналізу 
основних засобів в  підприємствах газопостачання та газифікації. Визначено 
основні завдання та джерела аналізу основних засобів. Проведено аналіз складу та 
структури основних засобів на прикладі ПАТ «Житомиргаз» за 2015-2017 рр.. 

Ключові слова: основні засоби; аналіз, склад основних засобів, структура 
основних засобів, ефективність. 

 

Постановка проблеми. Основні засоби відіграють вирішальну роль у 
виробничій діяльності вітчизняних підприємств. Забезпеченість вітчизняних 
підприємств основними засобами є важливим фактором, від якого залежать якість, 
повнота та своєчасність виконання робіт, обсяг виробництва продукції і фінансовий 
стан підприємства в цілому. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблему аналізу ефективності 
використання основних засобів досліджували ряд вчених, серед яких можна 
виділити: Бондар Н.М., Бондар Т. П., Волинець С.М., Геращенко І.О., Ковальов А. 
І., Кругляк Б. С., Подольська В.О., Стрижко А.О., Юрчишена Л. В. та інші. 

Метою статті є дослідження методики проведення аналізу основних засобів 
в підприємствах газопостачання та газифікації. 

Викладення основного матеріалу. Діяльність підприємства нерозривно 
пов’язана з наявністю й використанням основних засобів, які повинні 
характеризуватися відповідним складом та структурою для здійснення процесу 
виробництва. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства й 
отримання необхідної величини прибутку необхідно здійснювати постійний аналіз 
ефективності використання основних засобів та досліджувати фактори, які 
впливають на цю зміну [3].  

Основними завданнями аналізу основних засобів на підприємствах 
газопостачання та газифікації є: 

— забезпеченість основними засобами підприємства і його структурних 
підрозділів – відповідність величини, складу і технічного рівня засобів потребам в 
них; 

— виконання завдання зі зростання і оновлення основних засобів; 
— оцінка технічного стану основних засобів; 
— ступінь використання основних засобів і факторів, що впливають на її 

рівень; 
— оцінка ступеня використання виробничої потужності, площ та 

устаткування. 
Джерелами інформації для проведення аналізу основних засобів в ПАТ 

«Житомиргаз» є: 
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– дані первинного обліку, а саме: Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів, акт приймання-здачі відремонтованих, 
реконструйованих та модернізованих обкатів, Акт на списання основних засобів, 
Інвентарна картка обліку основних засобів, Картка обліку руху основних засобів, 
Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації), 
Розрахунок амортизації основних засобів тощо; 

- дані рахунків бухгалтерського обліку10, 13, 15; 
- облікові регістри – Журнал 4, відомість 4.1; 
- фінансова звітність Ф. №1 «Звіт про фінансовий стан», ф. №2 «Звіт про 

сукупний дохід», ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів», ф.№4 «Звіт про власний 
капітал», ф.№5 «Примітки до фінансової звітності»;  

- інші джерела – дані проведених інвентаризацій, інвентарні картки, договір 
лізингу, план технічного розвитку, паспорт будівлі, патенти і ліцензійні договори, 
дані попередніх аудиторських перевірок, дані попередніх аналітичних досліджень.  

Основні засоби підприємств знаходяться під контролем на 
загальнодержавному рівні. Про це свідчить введення статистичних відомостей 
щодо обліку основних засобів. (табл. 1) [2].  

Таблиця 1 

Аналіз вартості основних засобів в підприємствах України за  2000–2017 рр. 

Роки 
У фактичних цінах на кінець року, млн. грн. 

Ступінь зносу, %  
первісна (переоцінена) вартість залишкова вартість  

2000  828822  466448  43,7  

2001  915477  503278  45,0  

2002  964814  512235  47,2  

2003  1026163  538837  48,0  

2004  1141069  587453  49,3  

2005  1276201  661565  49,0  

2006  1568890  774503  51,5  

2007  2047364  993346  52,6  

2008  3149627  1251178  61,2  

2009  3903714  1597416  60,0  

2010  6648861  1731296  74,9  

2011 7396952  1780059  75,9  

2012 9148017  2135987  76,7  

2013 10401324  2356962  77,3  

2014 13752117  2274922  83,5  

2015 7641357  3047839  60,1  

2016 8177408 3428908 58,1 

2017 7733905 3475242 55,1 
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Здійснюючи аналіз основних засобів за 2000–2017 роки, потрібно зазначити, 
що розмір первісної вартості зростав з 2000 року до 2014 року та збільшився на 
12923295 млн. грн., проте дана позитивна тенденція дещо змінилася до 2017 року: у 
2015 році первісна вартість зменшилась на 6110760 млн. грн. та у 2017 році 
зменшилась на 443503 млн. грн.  

Щодо ступеня зносу основних засобів, то даний показник поступово 
збільшувався до 2014 року, що є негативним чинником у діяльності підприємств, 
водночас, протягом 2015–2017 рр. він почав зменшуватися на 23,4%, 2% та 3% 
відповідно. Через значне зношення основних засобів посилюється технічна та 
технологічна відсталість підприємств. Також, необхідно відмітити, що через 
інфляційні процеси та падіння курсу національної валюти вартість нового 
обладнання набагато вище первісної вартості аналогічного експлуатованого 
устаткування.  

Під час аналізу ефективності використання основних засобів вивчається 
обсяг наявності основних засобів, темпи її зростання за відповідні періоди, 
співвідношення окремих груп у загальній вартості фондів (їх структуру), 
визначається активна частина фондів, причини зміни їх обсягів та структури, шляхи 
покращення структури. 

При аналізу обсягу, структури та динаміки основних засобів необхідно 
враховувати, що різні види основних засобів беруть різну участь у процесі 
господарської діяльності підприємства. Виробнича потужність визначається лише 
величиною промислово-виробничих основних засобів. Невиробничі основні засоби 
у виробництві безпосередньої участі не беруть, вони лише обслуговують 
культурно-побутові потреби колективу [1]. 

Аналіз складу та структури основних засобів ПАТ «Житомиргаз» за 2015-

2017 рр. представлено в табл. 2. 
Таблиця 2 

Аналіз складу та структури основних засобів ПАТ «Житомиргаз» за 2015-2017 рр. 

Показник 

2015 р. 2016 р.  2017 р. Відхилення  2017 
р. до 2015 р. 

тис. грн. % 
тис. 
грн. % 

тис. 
грн. % 

+/-, тис. 
грн. % 

1) Будівлі, споруди, 
передавальні 
споруди 

397873 86,7 417053 87,4 439949 86 42076 110,6 

2) Машини  та 
обладнання 

31166 6,8 32416 6,8 39976 7,8 8810 128,3 

3) Транспортні 
засоби 

22437 4,9 20761 4,4 21307 4,2 -1130 95,0 

4) Інструменти, 
прилади, інвентар 
(меблі)  

6246 1,4 6370 1,3 8301 1,6 2055 132,9 

5) Інші основні 
засоби 

1075 0,2 511 0,1 1911 0,4 836 177,8 

Загальна вартість 
основних засобів 

458797 100,0 477111 100 511444 100 52647 111,5 
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Аналіз розрахунків наведених в табл. 2 показує, що загальний обсяг 
основних засобів в ПАТ «Житомиргаз» за 2015-2017 рр. зріс на 52647 тис. грн. або 
на 11,5 %, що відбулося переважно за рахунок збільшення таких складових, як: 
будівлі, споруди, передавальні споруди на 22896 тис. грн., машини та обладнання 
на 7560 тис. грн., транспортні засоби на 42076 тис. грн. або на 10,6 %, інструменти, 
прилади, інвентар (меблі) на 2055 тис. грн., або на 32,9 % та інші основні засоби на 
836 тис. грн., або на 77,8 %. Збільшення вартості основних засобів в ПАТ 
«Житомиргаз» відбулося за рахунок придбання нових транспортних засобів та 
придбання комплексних повітроочисних установок. 

В структурі основних засобів ПАТ «Житомиргаз» в 2015-2017 рр. .основну 
частку основних засобів займають будівлі та споруди, які становлять 86,7 % у 2015 
р, 87,4 % у 2016 р та 86,0 % у 2017 р., загальної величини основних засобів, машини 
та обладнання 6,8 у 2015 р., 6,8 % у 2016 р. та 7,8 % у 2017 р. та транспортні засоби 
4,9 % у 2015 р., 4,4 % у 2016 р та 4,2 % у 2017 р. 

Висновок. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що аналіз основних засобів є важливою частиною формування системи 
управління основними засобами на підприємствах газопостачання та газифікації, 
оскільки стан та ефективність використання основних засобів безпосередньо 
впливає на виконання виробничої програми підприємства й можливість отримання 
прибутку.  
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УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В 
ДП «РАДОМИШЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О.) 
Обґрунтовано, що процес реалізації продукції є одним із останніх та 

вирішальних в оцінці ефективності роботи лісогосподарських підприємств. 
З’ясовано, що важливим для функціонування підприємства є формування системи 
управління доходами, яка полягає в пошуку шляхів їх максимізації, а також 
організації суворого контролю за своєчасністю і обсягом надходження доходів від 
реалізації. Запропоновано методи, які можна застосовувати для підвищення 
доходів від реалізації продукції в ДП «Радомишльське ЛГ». 

Ключові слова: дохід, процес реалізації продукції, прибуток, облік, управління  
 

Постановка проблеми. Доходи займають особливе місце в управлінні 
підприємств усіх форм власності. Вони прямо або опосередковано впливають на 
функціонування організацій, а саме: формують цінову політику підприємства, 
обсяги виробництва, а також визначають розмір прибутку, показники фінансового 
стану та ефективність управління фірмою [3].  

Формування оптимального доходу лісогосподарських підприємств у розмірах, 
необхідних для покриття його поточних витрат, сплати податків і отримання 
прибутку, що дозволяє забезпечити розширене відтворення, є необхідною умовою 
функціонування будь-якого суб’єкта господарювання [1]. Ведення обліку доходів 
від реалізації продукції постійно удосконалюється за допомогою комп'ютерної 
техніки і комунікаційного середовища, методології й організації бухгалтерського 
обліку [3]. Тому облік доходів від реалізації продукції в лісогосподарських 
підприємствах та його система управління потребує особливої уваги та додаткових 
наукових досліджень. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблему облікового 
забезпечення управління доходами від реалізації продукції досліджувало багато 
вчених-економістів, а саме: Д. В. Бойчук [5], Л.В. Глушко [1], Г. Г. Кірейцев [2], 

К.О. Кулинич [3], Т. П. Ткаченко [5], С. О. Тульчинська [5] та інші. Аналізуючи 
дослідження вітчизняних авторів щодо проблемних питань, пов'язаних з 
управлінням доходів, можна прийти до висновку, що існуючі пропозиції щодо 
вирішення цих питань потребують подальшого вдосконалення.  

Метою статті є обґрунтування особливостей системи управління доходами 

від реалізації продукції в лісогосподарських підприємствах для відображення в 
обліку з урахуванням вимог законодавства.  

Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах ринкових відносин 
економіка України потребує підвищення ефективності діяльності 
лісогосподарських підприємств. Ринкова система вимагає принципово нових 
підходів до управління діяльністю лісогосподарськими підприємствами, нових 
моделей господарювання, які ґрунтуються на саморегулюючих ринкових 
відносинах та різноманітності форм власності.  
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Одним із останніх та вирішальних в оцінці ефективності роботи 
лісогосподарських підприємств є процес реалізації продукції. Щодо реалізації 
продукції виділяємо такі умови визнання доходу:  

1) винагород від володіння продукцією і передання покупцю ризиків;  
2) існує імовірність надходження до підприємства економічних вигід, в 

зв’язку з операцією продажу.  
Розглядаючи МСБО 18 «Дохід» визнається дохід від продажу товарів, коли 

задовольняються певні умови, а саме:  
а) продавець передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з 

власністю на товар;  
б) за продавцем не залишається подальша участь управлінського персоналу у 

формі, яка пов’язана з володінням, ефективний контроль за проданими товарами;  
в) суму доходу можна достовірно оцінити;  
г) до продавця надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;  
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна 

достовірно оцінити [4].  

Якщо в продавця залишаються суттєві ризики щодо володіння, операція не 
розглядається як продаж і дохід не визнається. Продавець може зберігати за собою 
суттєвий ризик щодо володіння по-різному.  

Прикладами ситуацій, у яких продавець може зберігати за собою суттєві 
ризики та винагороди від володіння, є випадки, коли:  

а) у продавця залишається зобов'язання щодо незадовільного виконання робіт, 
яке не охоплюється звичайними гарантійними забезпеченнями;  

б) одержання доходу від певного продажу залежить від отримання доходу 
покупцем від власного продажу цих товарів;  

в) відвантажені товари підлягають подальшому монтажу і цей монтаж є 
суттєвою частиною контракту, який ще не був завершений суб'єктом 
господарювання;  

г) покупець має право анулювати придбання з причин, визначених у контракті 
на продаж, і продавець не має впевненості щодо ймовірності повернення [4]. 

На ДП «Радомишльське ЛГ» здійснення контролю, організація та ведення 
обліку визначається обліковою політикою, яка затверджується наказом «Про 
організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства». 

В ньому міститься розділ про облік доходів та фінансових результатів 
діяльності, а також вказані основні положення організації обліку:  

а) поділ доходів за кожною класифікаційною групою;  
б) умови визнання та критерії оцінки доходів на дату складання звітності;  
в) порядок та спосіб віднесення доходів і витрат на рахунок 79 «Фінансові 

результати». 

В розділі про облік доходів та фінансових результатів Наказу «Про 
організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства» дохід 
(виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі 
наявності всіх належних умов: 

 покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 
продукції (товарів, інших активів); 

 



30 

 

 підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою 
продукцією (товарами, іншими активами); 

 сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена; 
 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних 

вигод підприємства, а витрати пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно 
визначені. 

На практиці обліку доходів існує багато варіантів визнання, що дає змогу 
маніпулювати фінансовими результатами, що підтверджує проф. Г.Г. Кірейцев [2]: 

«Аналіз нововведень у зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку 
підприємств України засвідчує відсутність розуміння їх авторами таких категорій, 
як «доходи», «реалізація доходів», а також про недостатнє уявлення основної вади 
зарубіжного досвіду облікової діяльності та аудиту – невиправдання очікування». 

Зростання ефективності управляння діяльністю лісогосподарських 
підприємств неможливе без удосконалення системи управління доходами. Перш за 
все необхідно відзначити, що система управління доходами повинна відповідати 
таким принципам, як: повнота відображення, достовірність, самоокупність, 
зацікавленість власників у їх збільшенні, порівнянність, забезпечення фінансової 
стійкості, своєчасність.  

Також необхідно виявити основні фактори, від яких залежить система 
управління доходами: ціна продажу; обсяг реалізованої продукції; кількість 
витрачених на виробництво продукції коштів виробництва [5]. 

Формування системи управління доходами від реалізації продукції в 
ДП «Радомишльське ЛГ», полягає в пошуку шляхів їх максимізації, а також в 
організації суворого контролю за своєчасністю і обсягом надходження доходів. 
Цьому сприяє розробка алгоритму управління доходами, що включає такі етапи як:  

 аналіз доходів попередніх періодів;  
 пошук шляхів підвищення доходів;  
 планування річних показників доходів;  
 складання планових квартальних та помісячних показників доходів;  
 здійснення контролю за виконанням планів по доходам;  
 у разі виявлення відхилень від планових показників пошук причин та 

застосування методів коригування рівня доходів;  
 складання звіту про фактично отриманий дохід і порівняння отриманих 

значень із плановими показниками.  
Виділимо наступні методи, які можна застосовувати для підвищення доходів 

від реалізації продукції в ДП «Радомишльське ЛГ», а саме:  
- ціновий метод – заснований на тому, що підприємство аналізує цінову 

політику конкурентів і встановлює ціни нижче цін своїх конкурентів;  
- метод високих цін – полягає у встановленні більш високих цін, однак, 

ціновий метод є обмеженим у часі;  
- метод тарифних планів – полягає в пропозиції одного і того ж продукту за 

різною ціною різних клієнтських груп;  
- метод групового квотування – полягає в тому, що встановлюється певний 

обсяг продукції або послуг, який може бути реалізований або надано за 
встановленою ціною;  

- метод групової оптимізації доходів – слід розуміти визначення обсягів 
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доходів, які необхідні підприємству для нормального функціонування оптимізації 
груп. 

Таким чином, в ДП «Радомишльське ЛГ» необхідно організувати облік таким 
чином, щоб облікова аналітична інформація щодо доходів могла бути отримана в 
будь-який час, за будь якими напрямками управління процесом реалізацією 
продукції лісу. 

Висновки. Отже однією з основних проблем обліку доходів є проблема 
повноти та своєчасності їх відображення у бухгалтерському обліку. В сучасних 
економічних умовах вітчизняні підприємства відображають витрати більш повно та 
об'єктивно, ніж доходи, що пов'язано з особливостями їх контролю. Методи 
коригування рівня доходів дозволяють керівникам своєчасно приймати рішення 
щодо змін у діяльності підприємства з метою підвищення рівня доходів. 
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У статті виділено етапи аналізу діяльності бюджетних установ. Визначено 
основні завдання аналізу бюджетних установ. Сформовано організаційно-

інформаційну модель аналізу видатків Управління Держпраці.  
Ключові слова: видатки, бюджетна установа, аналіз, фінансово-

господарська діяльність,  
 

Постановка проблеми. Реформування економіки України, її нормативно-

законодавчої бази, через перегляд сформованих підходів до визначення цілей 
обумовило необхідність систематизації та удосконалення методів мобілізації та 
ефективного використання бюджетних ресурсів, зумовлює удосконалення 
механізмів управління бюджетними установами. Суб’єкти господарювання 
бюджетної сфери задовольняють соціальні,  культурні та інші потреби суспільства 
шляхом фінансування їх діяльності за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів, які надаються їм безповоротно, тому виникає об’єктивна необхідність 
ефективного управління рухом бюджетних коштів та майна, придбаного за їхній 
рахунок [1]. 

Установи, які утримуються за рахунок коштів бюджетів, для забезпечення 
своєї діяльності, а також виконання покладених на них функцій, складають 
кошторис, який є важливим інструментом формування, управління й контролю 
фінансової політики бюджетної установи.Одним зі способів вивчення діяльності 
підприємства є аналіз.Аналіз необхідний для виявлення ризиків порушення 
розрахункової дисципліни фінансово-бюджетної установи.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам аналізу бюджетних 
установ з різних точок зору у своїх працях приділяли увагу такі фахівці, як С. Ю. 
Скоморохова [1], С. А. Бондарчук [1], О. М. Шинкаренко [2], Н. О. Мичак [2], М. 
Білик, К. Ізмайлова, О. Кононенко, Н. Верхоглядова, Н. Шморгун, Т. Боголіб, С. 
Салига, О. Яришко, Є. Ткаченко, В. Бугаєнко, Ю. Горбатовська та ін. Віддаючи 
належне науковим напрацюванням вчених у напрямі аналізу видатків бюджетних 
установ, слід відзначити, що проблема пошуку нових підходів до аналізу видатків 
бюджетних установ в умовах обмеженості фінансових ресурсів потребує 
подальшого науково-практичного дослідження. Тому нами поставлено за мету 
дослідити методику аналізу видатків бюджетної установи на основі з’ясування 
основних етапів. 

Метою статті є обґрунтування необхідності вирішення проблемних питань 
удосконалення та модернізації обліку в Управлінні Держпраці у Житомирській 
області відповідно до нових управлінських потреб і запитів та формування 
теоретико-методологічних засад можливих напрямів його розвитку. 

 



33 

 

Викладення основного матеріалу. Бюджетні установи – органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у 
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно 
державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими 
[2].  

Необхідність проведення аналізу у бюджетних установах насамперед 
зумовлена тим, що їх керівникам потрібна аналітична інформація про діяльність 
суб'єктів господарювання для прийняття відповідних управлінських рішень. Серед 
складових елементів цього аналізу важливу роль в управлінні діяльністю 
бюджетних установ відіграють раціональна організація та методика аналізу. 

Аналіз діяльності бюджетних установ - це процес з'ясування причинно-

наслідкових зв'язків розвитку та зміни діяльності бюджетних установ, який включає 
в себе аналіз виконання кошторису та аналіз фінансового стану [3].  

Основним завданням аналізу є повне і своєчасне відображення фінансово, 
господарських операцій з використання бюджетних коштів відповідно до їхнього 
цільового призначення тавизначення впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища на отримання та використання фінансових результатів бюджетних 
установ. 

Вирішення цього завдання передбачає деталізацію витрат бюджетних установ, 
вивчення та розрахунок основних показників їх господарської діяльності шляхом 
визначення бюджетної класифікації, визначення призначення та змісту видатків, 
через ознайомлення з формуванням кошторису бюджетних установ та 
дослідженням основних принципів та порядком їх фінансування. 

Аналіз діяльності бюджетних установ проводиться в декілька етапів, 
якізображені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Етапи аналізу діяльності бюджетних установ 

 

На жаль, на сьогоднішній час чітка методика проведення аналізу в бюджетній 
установі, узгоджена з органами управління Державної казначейської служби, 
відсутня, а також обмежена кількість штатних економічних працівників-аналітиків 
для переважної більшості бюджетних установ, чим і зумовлена складність 

загальний аналіз діяльності бюджетних установ та визначення її 
особливостей 

аналіз джерел фінансування бюджетних установ, визначення величини 
дефіциту або профіциту та факторів, що його викликали 
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проведення аналізу. Тому, для аналізу діяльності Управлінні Держпраці у 
Житомирській області використаємо спеціальну методику, засновану на 
класичному аналізі фінансово-господарської діяльності.  

Для оцінювання фінансового стану бюджетної установи проводиться 
структурно-динамічний, параметричний і факторний аналіз. Але ми розглянемо 
складову аналізу діяльності – аналіз видатків Управління Держпраці у 
Житомирській області. Розробка стратегії аналізу видатків бюджетних установ 
передбачає дослідження динаміки й оцінку факторів, що обумовлюють їх величину 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Організаційно-інформаційна модель аналізу видатків Управління 
Держпраці у Житомирській області 

 

Видатки — один з найважливіших показників фінансово-господарської 
діяльності бюджетних установ. Вони є основою визначення результатів виконання 
кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення резервів зниження 
видатків [3]. 

Як видно зі схеми, основними компонентами моделі аналізу видатків 
бюджетних установ є визначення об’єкта дослідження, яким є процес управління та 
формування видатків Управління Держпраці з приводу нарахування та 
використання коштів бюджетних асигнувань; інформаційна база аналізу, яка 
складається з кошторисів, первинних документів з обліку видатків бюджетних 
установ, документів аналітичного та синтетичного обліку, фінансових звітів щодо 
обліку доходів і видатків бюджетних установ та нормативно-правових документів; 
методичні прийоми, які включають аналіз абсолютних показників та загальний 
аналіз. 

Аналіз видатків здійснюється наприкінці бюджетного року для визначення 
залишку коштів або можливого недофінансування.Для аналізу використовують 
різноманітні джерела інформації. Склад, зміст та якість інформації, яка залучається 
до аналізу, мають визначальну роль у забезпеченні його дієвості. Аналіз не 
обмежується тільки економічними даними, а широко використовує технічну, 
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технологічну та іншу інформацію. Та потреба в конкретних матеріалах залежить від 
періоду, що аналізується, цілей та завдань аналізу. 

Висновки. Науковими результатами даного дослідження є уточнення 
теоретичних засад аналізу діяльності, в тому числі видатків, Управління Держпраці 
у Житомирській області. Підвищення ефективної діяльності бюджетних установ у 
більшості залежить від обґрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих 
рішень. Все це може бути досягнутим в процесі аналізу. Однак тільки правильно 
організована робота з аналітичного дослідження результатів діяльності установи 
може забезпечити її дієвість і ефективність, обґрунтовано вплинути на загальний 
хід процесу діяльності бюджетної установи. 
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ВНУТРІШНЬООГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РУХУ ТОВАРІВ НА 
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

В статті визначено суть та основні завдання внутрішньогосподарського 
контролю товарів на торгівельних підприємствах. Наведено етапи внутрішнього 
контролю товарів. Для удосконалення контролю руху товарів запропоновано 
запровадження систем и бюджетування на торгівельних підприємствах. 

Ключові слова: товари, рух товарів, контроль, внутрішньогосподарський 
контроль, бюджетування. 

 

Постановка проблеми. В сучасних кризових умовах господарювання все 
більшого значення набуває така складова системи управління торгівельним 
підприємством як внутрішньогосподарський контроль. Внутрішній контроль 
забезпечує ефективне функціонування діяльності підприємства на високому рівні, 
за допомогою його можна виявити негативні процеси при здійсненні певних 
операцій та надати інформацію для прийняття управлінських рішень.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми 
внутрішньогосподарського контролю руху товарів розглядали в своїх працях такі  
вчені, як: В.І. Бачинський, О.М. Брадул, Ю.А. Верига, В.Г. Горєлкін, Н.О. Гура, 
В.О. Іваненко, Л.М. Котенко, А.М. Кузьмінський, В.В.Сопко, Н.М. Ткаченко, О.В. 
Фоміна, О.М. Чабанюк, А.С. Ярошенко та ін. Однак питання 
внутрішньогосподарського контролю залишаються досить дискусійним у сучасній 
економічній літературі та наукових виданнях.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних та методичних аспектів 
здійснення внутрішньогосподарського контролю руху товарів на торгівельних 
підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Внутрішньогосподарський контроль  –  

це контроль, що здійснюється із середини суб’єкта господарювання, на противагу 
зовнішнім видам контролю, таким як законодавче регулювання, контроль з боку 
зовнішніх контролюючих  організацій тощо. Необхідно також відзначити, що 
внутрішньогосподарський контроль корисний тільки в тому разі, якщо він 
спрямований на досягнення конкретних цілей [3].  

Цілями організації системи внутрішньогосподарського контролю на 
підприємстві є насамперед: здійснення упорядкованої й ефективної діяльності 
підприємства; забезпечення ефективності дотримання розподілу відповідальності й 
повноважень кожного працівника підприємства; забезпечення належних умов 
зберігання майна підприємства. 

Своєчасний і всебічний контроль сприяє збереженню та ефективному 
використанню майна. Він дає змогу не тільки вчасно виявити недоліки в системі 
обліку і використанні цінностей, але й допомагає виявити невикористані резерви в 
системі здійснення нормування і їхнього використання. Внутрішньогосподарський 
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контроль є найбільш системним, оперативним і дієвим, забезпечує постійну 
функцію перевірки збереження майна та його ефективного використання [1]. 

Для забезпечення контролю товарів на належному рівні на підприємстві 
дотримуються наступних вимог:  

– збереження товарів здійснюється в складських приміщеннях, 
пристосованих до визначених їхніх видів;  

– з працівниками складу укладено договори про матеріальну 
відповідальність. 

Внутрішній контроль повинен здійснюватись постійно, оскільки операції з 
рухом товарів є невід’ємною складовою діяльності торговельного підприємства, що 
і визначає його поступальний характер. 

Основними завданнями внутрішньогосподарського контролю в сучасних 
умовах господарювання є: ідентифікація стану об’єкта; визначення причин 
відхилень; розробка корегуючого впливу; реалізація результатів контролю. Саме з 
даних завдань контролю випливає його значення та необхідність в дослідженні 
даного явища на підприємстві, наслідком чого є розробка методики оперативного 
контролю. 

Основними вимогами до системи внутрішнього контролю руху товарів є: 
чітко визначена організаційна структура (відображає хто і за що конкретно 
відповідає); незалежний відділ внутрішнього аудиту; повний опис робіт з 
деталізацією обов’язків і відповідальності кожного працівника на підприємстві 
роздрібної торгівлі; ліміт повноважень; програми навчання персоналу та 
підвищення кваліфікації; періодичний перерозподіл обов’язків (для уникнення 
зловживань); внутрішні перевірки; контроль за повнотою та точністю первинних 
документів руху товарів; організований нагляд за управлінською діяльністю та її 
аналіз [2].   

Операції, які пов’язані з рухом товарів на торговельних підприємствах, є 
значними, і доцільно на таких підприємствах організовувати окрему службу 
внутрішнього контролю, яка забезпечуватиме виконання покладених на неї функцій 
та завдань для досягнення максимально ефективного результату.  Зокрема, О.І. 
Стахов пропонує такі основні етапи внутрішнього контролю руху товарів для 
розгляду взаємодії між суб’єктами (управлінський персонал та спеціалісти) та 
структурними підрозділами підприємства як: організаційно-підготовчий; 
методичний; результативно-узагальнюючий (рис. 1) [3].   

Одним із напрямків удосконалення внутрішньогосподарського контролю на 
торгівельних підприємствах є запровадження системи бюджетування, що дасть 
змогу керівництву виявити недоліки в управлінні, проаналізувати специфічні 
фактори впливу та виділити відхилення від досягнення стратегічних цілей 
підприємства.  

Основний бюджет, охоплюючи заготівельно-постачальницьку, виробничу, 
збутову та фінансову діяльність, включає показники майбутнього прибутку, 
грошових коштів (потоків) та інші бюджети. 
Систему операційних та фінансових бюджетів вважають засобом постановки та 
конкретизації короткострокових завдань у межах загального стратегічного плану, 
необхідним засобом для реалізації таких функцій управління як планування та 
контроль (рис. 2). 
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Рис. 1. Етапи внутрішнього контролю руху товарів  на підприємствах 
роздрібної торгівлі [3] 

 

На підставі узагальнення існуючих теоретичних положень та практики, 
діючої у зарубіжних та вітчизняних підприємствах, можна стверджувати, що 
бюджет є  кількісним планом, спрямованим на виконання оперативних, тактичних 
та стратегічних завдань підприємства. Тому можна виділити такі види бюджетів як 
оперативні (на місяць), тактичні (на рік) та стратегічні (на період більше року) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Процес планування та контролю на торгівельному підприємстві [4] 

 

Одним із найважливіших елементів ефективного внутрішнього контролю є 

контроль за бюджетуванням у розрізі центрів відповідальності. Тому кожний 
бюджет, який створюється на підприємстві, має бути підпорядкований і 
контролюватися відповідним центром відповідальності (доходів і витрат).  Для 
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контролю за виконанням бюджетів доцільно використовувати дворівневу систему, 
що включає нижчий та вищий рівні.  На нижчому рівні, тобто рівні виконання 
бюджетів центрами відповідальності, контроль безпосередньо здійснюють 
керівники центрів відповідальності (зокрема контроль складових бюджетів за 
статтями витрат і доходів та формування звітів). На вищому рівні –  виконання 
бюджетів структурних підрозділів здійснює служба внутрішнього контролю. 

Висновки. Чітко налагоджений внутрішній контроль товарів на всіх етапах 
їх руху у системі управління забезпечує безперервність реалізації товарів і 
задоволення попиту покупців, виявлення та використання внутрішніх резервів 
зниження витрат обігу,а також запобігає зловживанням і перевитратам. Бюджети 
включаються у більшість контрольних систем. Вони спонукають до планування, 
розробки контрольних критеріїв, покращенню координації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В 

МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

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

У статті узагальнено теоретико-методологічні підходи до організації 
аналізу витрат на виробництво продукції молокопереробних підприємств. 
Сформовано систему діагностики витрат виробництва Визначено основні 
напрямки оптимізації витрат виробництва молокопереробних підприємств. 

Ключові слова: аналіз, інформація, витрати виробництва, молокопереробні 
підприємства, молочна продукція, діагностика. 

 

Постановка проблеми. Управління витратами виробництва є важливим і 
одним із найскладніших питань у діяльності керівників молокопереробного 
підприємства. Від рівня та динаміки витрат залежать прибутки або збитки як 
окремих суб'єктів господарювання, так і ефективність формування національного 
доходу держави. Для досягнення і збереження належного рівня 
конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі молокопереробним 
підприємствам необхідно здійснювати ґрунтовний аналіз зовнішнього та 
внутрішнього середовища функціонування. Дані цього аналізу використовуються у 
прогнозуванні собівартості продукції, пошуку можливостей зниження витрат, цін 
продукції.  

Метою написання статті є розкриття теоретичних аспектів аналізу витрат на 
виробництво молочної продукції на молокопереробних підприємствах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вирішення 
проблем аналізу витрат виробництва внесли такі науковці: І.Л. Боднарюк, 
Т.В. Божидарнік, В.І. Довбуш, О.В. Моргун, Ю.В. Сіра, С.В. Стендер та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Аналіз витрат на 
виробництво продукції припускає вивчення витрат на виробництво всієї товарної 
продукції в розрізі економічних елементів. Елементи витрат – це однорідні за 
економічним змістом витрати [2].  

Аналіз витрат за економічними елементами припускає:  
- вивчення складу елементів витрат, питомої ваги кожного елемента 

витрат;  
- виявлення динаміки й напрямку зміни окремих елементів витрат;  
- оцінку виконання плану за сумою загальних витрат;  
- виявити причини економії або перевитрати за кожною статтею витрат;  
- установити резерви зниження собівартості [1]. 

Метою діагностики витрат виробництва молокопереробного підприємства є 
надання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень та визначення 
стану процесу формування витрат  виробництва, а також розробки комплексу 
заходів, спрямованих на поліпшення цього стану.  

Механізм діагностики витрат виробництва молокопереробного підприємства 
– це система елементів, призначених для перетворення вихідної інформації про стан 
об’єкта управління шляхом проведення діагностичних процедур. Узагальнюючи 
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методичні підходи щодо проведення діагностики витрат виробництва 
молокопереробного підприємства розроблено структурно-логічну модель її 
проведення (рис. 1).  

              Рис. 1. Система діагностики процесу формування витрат виробництва 
молокопереробного підприємства  

 

Діагностика витрат виробництва молокопереробного підприємства 

найчастіше являє собою кількісну чи якісну оцінку стану формування витрат  з 
метою виявлення внутрішніх резервів, що можуть бути спрямовані на подальший 
розвиток та підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання. 
Важливість здійснення діагностики процесу формування виробничих витрат як 
методу дослідження визначається її необхідністю у розробці і реалізації ефективної 
системи управління.  

Важливим напрямом аналізу в системі управління витратами є 
обґрунтування системи показників для оцінки ефективності управління витратами. 
Традиційним узагальнюючим синтетичним показником ефективності раціоналізації 
витрат операційної діяльності є коефіцієнт дієздатності (або рівень витрат на 1 грн 
доходу). Цей показник має три різновиди: – виробнича собівартість на 1 грн 
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вартості товарної продукції; – собівартість реалізованої продукції на 1 грн доходу; – 

загальні операційні витрати на 1 грн доходу [4]. 
Витрати за статтями калькуляції - це витрати на окремі види виробів, а 

також витрати на основне і допоміжне виробництво. Розрізняють також витрати 
прямі й непрямі. Прямі витрати пов'язані з виробництвом певних видів продукції 
(сировина, матеріали, зарплата виробничих робітників тощо). їх прямо відносять на 
той чи інший об'єкт калькуляції. Непрямі витрати пов'язані з виробництвом кількох 
видів продукції, їх розподіляють за об'єктами калькуляції пропорційно до 
відповідної бази (основної і додаткової зарплати робітників або всіх прямих витрат, 
виробничої площі тощо) [3]. 

Аналіз витрат виробництва є важливим елементом системи аналізу суб’єкта 
господарювання загалом. І тому важливо провести аналіз витрат на виробництво 
молочної продукції за статтями витрат за 2016-2017 рр. (табл. 1) [6]. 

Таблиця 1 

Витрати на виробництво молочних продуктів за 2016-2017 рр., млн. грн. 

Елементи витрат 

Роки Відхилення 
2017 до 

2016 рр., 
+/- 

2016 2017 

млн. 
грн. % 

млн. 
грн. % 

Матеріальні витрати та 
витрати на оплату послуг, 
використані у виробництві 

35169,2 89,3 49028,9 90,0 13859,7 

Амортизація 1213,6 3,1 1293 2,4 79,4 

Витрати на оплату праці 2429,8 6,2 3356,2 6,2 926,4 

Відрахування на соціальні 
заходи 

514,7 1,3 705,5 1,3 190,8 

Інші витрати 74,8 0,2 85,6 0,2 10,8 

Витрати на виробництво 
продукції (товарів, послуг) 39402,1 100,0 54469,2 100,0 15067,1 

 

За даними табл. 1. загальна сума витрат на виробництво молочних продуктів 
у 2017 р., в порівнянні з 2016 р, збільшились 15067,1 млн., грн. Це пов’язано із 
збільшенням усіх статей витрат. Наприклад, сума матеріальних витрат збільшилася 
на 13859,7 млн. грн, сума амортизації зросла на 79,4 млн. грн, сума витрат на оплату 
праці зросла на 926,4 млн. грн, Структурно найбільша частка витрат припадає на 
матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, які використані у виробництві 
89,3 % у  2016 р. та 90,0 % у  2017 р., на витрати на оплату праці 16,2 %  у 2016 р. та 
6,2 %  у  2017 р.  

В процесі проведеного дослідження з метою оптимізації обсягу  витрат 
запропоновано здійснювати наступні заходи: пошук надійних постачальників та 
робота з ними на вигідних умовах; удосконалення структури готової продукції, що 
реалізуються; вдосконалення організації виробництва та  реалізації готової 
продукції; підвищення продуктивності праці; максимальне залучення вільних 
активів (оренда приміщень, які не використовуються підприємством, що дасть 
можливість звільнитись від витрат на їх утримання та одержати додатковий дохід); 
постійний контроль за витратами виробництва молокопереробного підприємства; 
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підвищення ефективності внутрішнього управління витратами на підставі 
своєчасного та якісно проведеного аналізу. 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зрозуміти, що 
діяльність підприємств молокопереробної сфери відрізняється від інших галузей 
народного господарства, що й зумовлює особливості формування системи 
управління витратами. При цьому в умовах постійного зростання розміру витрат, 
особлива увага з боку керівництва молокопереробних  підприємств повинна 
приділятися системі аналізу витрат, тому інформація щодо формування витрат 
повинна бути повною, доступною і достовірною.  

Список використаної літератури. 
1. Буфатіна І. Особливості обліку витрат за Національними стандартами. Все 

про бухгалтерський облік 2010. № 14. с. 27-32. 

2. Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного 
підприємства. : Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 400. 

3. Максименко Д.В., Перевузник Т.М. Аналіз витрат підприємства на 
виробництво продукці. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 
Журнал наукових праць. 2017. № 23(18). С. 204-209. 

4. Мокроусова, Т. О. Управління витратами підприємств машинобудування : 
автореф. дис. …канд. екон. наук: (08.00.04). Д. :Інститут економіки промисловості 
НАН України, 2007. 

5. Сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua 

References: 
1. Bufatina I. (2010). Osoblyvosti obliku vytrat za Natsionalnymy standartamy 

[Features of cost accounting according to National standard]. Vse pro bukhhalterskyi 

oblik. (14), 27-32. 

2. Kostenko T.D. (2007). Ekonomichnyi analiz i diahnostyka stanu suchasnoho 

pidpryiemstva [Economic analysis and diagnostics of the state of the modern enterprise]. 

K.: Tsentr uchbovoi literatury. 

3 Maksymenko D.V., Perevuznyk T.M. (2017). Analiz vytrat pidpryiemstva na 

vyrobnytstvo produktsi [Analysis of enterprise expenses for production of products]. 

Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Zhurnal naukovykh prats. 

(23(18)), 204-209. 

4.Mokrousova, T. O. (2007). Upravlinnia vytratamy pidpryiemstv 

mashynobuduvannia : avtoref. dys. …kand. ekon. nauk: (08.00.04) [Management of 

expenses of the enterprises of mechanical engineering: author's abstract. dis ... Candidate 

econ Sciences: (08.00.04).]. D. :Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy. 

5.Sait Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [The official website of the State 

Fiscal Service of Ukraine]. Retrieved from http://sfs.gov.ua 

 

КОСТИШИНА Тетяна Сергіївна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси: 
- обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку, аналізу та контролю 

витрат на виробництво продукції молокопереробних підприємств 

 

В.С. Косянчук, магістр 

http://sfs.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/


44 

 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЦТВА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 
ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено к.пед.н, ст. викл. Вітер С.А.) 
У статті узагальнено підходи до аналізу та управління готовою продукцією 

хлібопекарського підприємства. Визначено основні завдання аналізу готової 
продукції в системі управління хлібопекарським підприємством Проаналізовано 
стан виробництва готової продукції в ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» за 
2016-2017 рр. 

Ключові слова: готова продукція, аналіз, хлібопекарське підприємство, 
управління, хліб, хлібобулочні вироби. 

 

Постановка проблеми. Для кожного підприємства важливу роль відіграє 
готова продукція, реалізація якої є основним джерелом формування доходу. У 
ринкових умовах господарювання правильно вибрана стратегія виробництва і 
належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і 
відповідні масштабам цієї діяльності прибутки. Тому аналіз виробництва продукції, 
робіт і послуг має важливе значення. 

Хліб та хлібобулочна продукція посідають важливе місце в раціоні 
населення України, оскільки вони призначені для щоденного задоволення 
фізіологічних потреб людей [2].  

Основною задачею хлібопекарних підприємств є найбільш повне 
забезпечення попиту населення високоякісною продукцією, яка відповідає чітко 
певним потребам, задовольняє вимогам споживача, відповідає вживаним 
стандартам і технічним умовам. Саме тому дуже важливо приділяти особливу увагу 
аналізу виробництва і реалізації готової продукції на даних підприємствах, що 
обумовлює актуальність дослідження. 

Метою написання статті є проведення аналізу виробництва готової  
продукції на хлібопекарських підприємствах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу готової 
продукції та її реалізації розглядаються у працях відомих вітчизняних вчених: 
Білухи М.Т., Бородкіна О.С., Бондара М.І., Бутинця Ф.Ф, Герасимовича А.М., Голов 
С.Ф., Житної І.П, Завгороднього В.П., Коблянської О.І, Корнійчук А., Лінника В.Г., 
Ловінської Л.Г., Малюги В.І., Пантелєєва В.П., Пархоменка В.М., Сопка В.В., 
Ткаченко Н.М., Шевчука В.О. та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Готовою продукцією 
називають створений на підприємстві актив, який пройшов всі стадії технологічної 
обробки, відповідає технічним і якісним характеристикам і призначений для 
подальшої реалізації або внутрішнього споживання [3].  

Аналіз діяльності хлібопекарського підприємства потрібно розпочинати з 
вивчення обсягу виробництва, бо від цього залежить розвиток економіки країни, 
задоволення потреб населення продукцією, яку випускає підприємство. Від обсягу, 
складу, асортименту та якості випущеної продукції залежить і обсяг реалізованої 
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продукції, її собівартість, прибутковість, рентабельність, оборотність обігових 
коштів, платоспроможність та інші показники, що характеризують виробництво. 

На основі матеріалів аналізу розробляються найважливіші заходи по 
використанню внутрішньогосподарських резервів для підвищення темпів приросту 
продукції, поліпшення її асортименту і якості. 

Основними завданнями аналізу готової продукції в системі управління 
хлібопекарським підприємством є:  

- забезпечення конкурентоспроможності хліба та хлібобулочної продукції; 
- пошук резервів зниження собівартості хліба та хлібобулочної продукції; 
- розробка нових продуктів, з урахуванням недоліків попередніх; 
- удосконалення маркетингової політики хлібопекарського підприємства. 
Аналіз обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції  

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» за 2016-2017 рр. представлено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Аналіз обсягів виробництв основних видів продукції ПАТ «Новоград-

Волинський хлібозавод» за 2016-2017 рр., тис. грн. 

Основний вид 
продукції 

Роки  Відхилення 2017до 
2016 рр. 

2016 2017 
тис. 
грн. % тис. 

грн. 
% тис. 

грн. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Хлiб "Звягельський 
особливий", 

подовий, 0,760 

9621,2 21,0 10748,1 11,0 1126,9 111,7 

Хлiб "Пшеничний 
звягельський" 1с., 

форм. 0,700 

16075,1 35,1 4859,2 5,0 
-

11215,9 
30,2 

Батон 
"Новоградський", 

0,500 

6763,9 14,8 6993,5 7,2 229,6 103,4 

Батон 
"Новоградський", 
нарiз., упак. 0,500 

8473,6 18,5 9078,3 9,3 604,7 107,1 

Хлiб "Обiднiй по-

звягельськi", 
подовий, нарiзаний, 
упакований, 0,600 

4803,5 10,5 55300 56,7 50496,5 1151,2 

Хлiб "Пшеничний 
звягельський" 1с., 

форм. 0,600 

-  10537,1 10,8 - - 

Разом  45737,3 100,0 97516,2 100,0 51778,9 У 2,1 р. 
  
Визначаючи коло основних факторів, необхідно враховувати специфіку 

виробничого процесу підприємства, маючи на увазі, що першим етапом проведення 
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оперативного аналізу є діагностика виробництва хлібобулочної продукції в цілому і 
за асортиментом. Її починають із дослідження динаміки валової продукції та 
товарної продукції, розрахунку темпів їхнього збільшення та приросту. 

Структура виробництва готової продукції в ПАТ «Новоград-Волинський 
хлібозавод» у 2017 р. представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура виробництва готової продукції в ПАТ «Новоград-

Волинський хлібозавод» у 2017 р. 
 
Аналіз виробництва хліба та хлібобулочних виробів в ПАТ «Новоград-

Волинський хлібозавод» показав, що за аналізований період зменшилася частка 
хлiбу "Пшеничний звягельський" на 11215,9 тис. грн, або на 69,8 %, проте 
збільшилась частка інших видів хліба та хлібобулочних виробів. Так в структурі 
виробництва найбільшу частку у 2017 р. займає хлiб "Обiднiй по-звягельськi" 
(56,7%), хлiб "Звягельський особливий" (11,0 %) та Батон "Новоградський" 
нарізний (9,3 %).  

Новойтенко І.В. стверджує, що в сучасних умовах господарювання 
важливого значення набуває питання формування та оптимізація виробничої 
програми, яка проводиться з метою визначення максимально можливого обсягу 
виробництва продукції при врахуванні обмежень попиту та ресурсів, визначення 
економічної межі нарощування виробництва; планування оптимальної структури 
асортименту продукції. Для підприємств з виробництва хліба та хлібобулочних 
виробів перспективними напрямами на шляху забезпечення розвитку виробничої 
програми є розширення асортименту здобних виробів, продукції функціонального 

11 
5 

7,2 

9,3 

56,7 

10,8 

Хлiб "Звягельський особливий", подовий, 0,760 

Хлiб "Пшеничний звягельський" 1с., форм. 0,700 

Батон "Новоградський", 0,500 

Батон "Новоградський", нарiз., упак. 0,500 

Хлiб "Обiднiй по-звягельськi", подовий, нарiзаний, упакований, 0,600 

Хлiб "Пшеничний звягельський" 1с., форм. 0,600 
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призначення, стимулювання продажів продукції тривалого зберігання, посилення 
акцентів на виробництві якісної, безпечної для життя і здоров’я населення 
продукції, формування брендів продукції здорового харчування [3]. 

Отже, проводити аналіз необхідно перед роботою, в процесі роботи, після 
завершення роботи. Організація аналітичної роботи включає в себе роботи 
організаційного характеру, що гарантують достатню глибину й оперативність 
аналізу (планування, визначення об'єктів аналізу, складання програми та ін.); 
другий - основний етап - це власне аналітичні роботи (збір і обробка даних, їх 
систематизація і зіставлення, виявлення впливу факторів і т. д.); на третьому 
(підсумковому) етапі узагальнюють і оформлюють результати аналізу, а також 
розробляють пропозиції щодо їх реалізації. 

Висновки. Хлібопекарська галузь є однією із найважливіших галузей, яка 
забезпечує продовольчу безпеку країни. В процесі проведеного аналізу можна 
зробити висновок, що аналіз виробництва та реалізації готової продукції займає 
важливе значення в діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, оскільки це 
значною мірою впливає на фінансові результати роботи підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
У статті узагальнено поняття та сутність аналізу операцій з  власним 

капіталом. Розглянуто основні цілі проведення аналізу власного капіталу проведено 
Рівень рентабельності власного капіталу  та аналіз фінансової стійкості ПАТ 
«Житомирагротехніка» за 2015-2017 рр. 

Ключові слова: аналізу, власний капітал, рентабельність, фінансова 
стійкість, інформаційне забезпечення. 

 

Постановка проблеми. Власний капітал – це власні джерела фінансування 
підприємств, які без визначення строку повернення внесені його засновниками 
(учасниками), або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку. Формується 
власний капітал за рахунок внесків грошових коштів засновниками (власниками) 
підприємства, або інших активів, за рахунок суми прибутку, що залишаються на 
підприємстві. 

В умовах нестабільного економічного становища в Україні виникає 
необхідність у детальному вивчені фінансового стану будь-якого суб’єкта 
господарювання, одним з основних елементів якого є проведення аналізу 
фінансової стійкості.  

Метою статті є обґрунтування організаційних та методичних положень з 
проведення аналізу операцій з власним капіталом підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблем обліку 
та аналізу формування і змін власного капіталу займалися такі вітчизняні вчені та 
науковці, як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, В.В. Ковальов,  
Г.В. Нашкерська, В.Д. Новодворський, В.Ф. Палій, О.І. Пилипенко, І.Р. Поліщук,  
М.С. Пушкар, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, В.Г. Швець та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Важливим напрямом 
аналізу власного капіталу підприємства є оцінка достатності власних фінансових 
ресурсів для формування активів підприємства згідно їх цільового призначення, 
тобто фінансування певних активів за рахунок відповідних джерел. Цей принцип 
відповідності активів джерелам їх фінансування називається золотим правилом 
балансу [5]. 

Однією з головних умов розвитку, життєдіяльності, основою стабільного 
стану та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності будь-якого 
підприємства є фінансова стійкість. Вона характеризує ефективність фінансового, 
операційного та інвестиційного розвитку, відображає достатність забезпечення 
оборотних засобів власними джерелами покриття, а також дає змогу підприємству 
ефективно здійснювати фінансово-господарську діяльність та відповідати за своїми 
боргами і зобов’язаннями. Саме фінансова стійкість дає можливість підприємству 
маневрувати власними коштами та визначає ступінь незалежності підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування [2].  

Основні цілі проведення аналізу власного капіталу представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Цілі проведення аналізу власного капіталу 

 

Рентабельність є одним із головних вартісних показників ефективності 
виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання 
капіталу у процесі виробництва [3]. Рентабельність безпосередньо пов'язана з 
отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою 
отриманого прибутку. Сукупність показників рентабельності всебічно відбиває 
ефективність виробничої (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності 
підприємства і відповідає інтересам учасників економічного процесу.  

Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Рівень 
рентабельності ПАТ «Житомирагротехніка» розглянемо в табл. 1. 

Таблиця 1 

Рівень рентабельності власного капіталу ПАТ «Житомирагротехніка» за  2015-

2017 рр., тис. грн. 

Показники 
Роки 

2015 2016 2017 

Обсяг чистого прибутку, тис. грн. (39) 16 124 

Середньорічна вартість власного капіталу, тис. грн. 2078 2070 2191 

Рівень рентабельності власного капіталу, % -1,88 0,77 5,66 

 

Аналізуючи рентабельність власного капіталу ПАТ «Житомирагротехніка», 

спостерігаємо позитивну динаміку зростання чистого прибутку за звітний період., 
що в свою чергу вплинуло на рівень ефективності власного капіталу та покращення 
рівня рентабельності власного капіталу, який у 2017 р. склав 5,66 %. 

Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішим етапом оцінки 
його діяльності і фінансово-економічного благополуччя, відображає результати 
його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну 
інформацію для інвесторів, а також характеризує здатність підприємства 

Основні цілі аналізу власного капіталу: 

виявлення основних джерел формування власного капіталу та 
визначення наслідків їх змін для фінансової стійкості підприємства; 

визначення правових, договірних та фінансових обмежень в 
розпорядженні поточним і нерозподіленим прибутком; 

оцінка пріоритетності прав на отримання дивідендів 

виявлення пріоритетності прав власників у разі ліквідації підприємства. 



50 

 

відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями та нарощувати свій економічний 
потенціал [1]. 

Аналіз фінансової стійкості ПАТ «Житомирагротехніка» наведено в табл. 2. 
Таблиця 2 

Аналіз фінансової стійкості ПАТ «Житомирагротехніка»» за 2015–2017 рр. 
н

№  
з/п 

Показники 
Нормативне 

значення 
2015 2016 2017 

Відхилення 
2017 до 
2015 рр., +/- 

1 Коефіцієнт автономії >=0,5 0,89 0,93 0,98 0,09 

2 

Коефіцієнт 
концентрації 
залученого капіталу 

<0,5 0,2 0,1 0,1 -0,1 

3 Коефіцієнт 
фінансового ризику 

<1 
0,2 0,1 0,1 -0,1 

4 Коефіцієнт 
довгострокового 
залучення позикових 
коштів 

зменшення 0,1 0,1 - - 

 

Аналізуючи дані фінансової стійкості, можна зробити висновок, що 
коефіцієнт автономії характеризує частку власників підприємства у загальній сумі 
коштів, авансованих у його діяльність. Так, у 2017 р. порівняно з 2015 р. 
спостерігаємо позитивні зрушення, що свідчить про те, що чим вищим є значення 
цього показника, тим вищою є фінансова стійкість ПАТ «Житомирагротехніка», 
тим більшою є стабільність та незалежність становища від зовнішніх джерел 
фінансування і кредиторів.  

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує ступінь залучення 
коштів у діяльність і розвиток ПАТ «Житомирагротехніка»., так, у  2017 р. 
порівняно з 2015 р. цей показник зменшився. Це означає, що частка залученого 
капіталу збільшилась. Коефіцієнт фінансового ризику характеризує кількість 
залученого капіталу в розрахунку на 1 грн. власного капіталу. Зниження цього 
коефіцієнта у 2017 р. порівняно з 2015 р. на 0,1 свідчить про зниження залежності 
від залучених джерел та нормальний фінансовий стан. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження можна визначити 
наступні напрямки поліпшення використання капіталу в ПАТ 
«Житомирагротехніка»: 

1) формування обліково-аналітичного забезпечення та надання 
інформаційної підтримки у прийнятті управлінських рішень щодо шляхів 
оптимізації структури власного капіталу підприємства; 

2) забезпечення необхідного обсягу залучення фінансових ресурсів за 
рахунок внутрішніх джерел, а саме чистого прибутку і амортизаційних відрахувань; 

Отже, створення і нормальне функціонування будь-якого суб’єкта 
господарювання не можливе без формування достатнього обсягу власного капіталу. 
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БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

В статті висвітлено організацію процесу лісозаготівель як об’єкту 
бухгалтерського обліку. Приведено економічне обґрунтування лісосічних та 
лісоскладських робіт. Автором доведено, що система електронного обліку 
деревини дає можливість повністю переглянути ланцюг руху заготовленої 
деревини від місця її заготівлі до кінцевого споживача. 

Ключові слова: лісозаготівля; лісогосподарські підприємства; 
лісогосподарське виробництво; електронний облік деревини; деревина.  

 

Постановка проблеми. Лісогосподарське виробництво серед галузей 
економіки має основоположне значення для України, оскільки пов’язане не тільки з 
виробництвом сировини, товарної лісової продукції, але й є чинником, що впливає 
на екологічну безпеку держави. Тому проблеми у лісовій сфері поступово 
набувають пріоритетного значення з огляду на нестабільний характер її розвитку, 
особливо в період економічного спаду. 

Нелегальна діяльність у лісовому секторі щороку завдає державі мільйони 
збитків. При цьому, тіньовий обіг деревини, у зв’язку з незапровадженням у всіх 
лісокористувачів системи Електронного обліку деревини (ЕОД) сягає близько 30%. 
Це стало однією з передумов для зростання кількості нелегальних пилорам, адже за 
підрахунками експертів сьогодні в Україні їх існує близько 12 000, що в 1,2 рази 
перевищує легальний лісопильний бізнес. В результаті державний бюджет 
недоотримує близько 400 млн. гривень [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
теоретичних і практичних аспектів бухгалтерського обліку операцій з лісовими 
ресурсами здійснили такі вітчизняні вчені, як: Т. І. Вовчук, Т. С. Гайдучок, 

Н. С.Котляревська, Л. І. Максимів, В. А. Мостепанюк, В. О. Озеран, М. Ю. Чік та 
інші.  

Метою статті є дослідження процесу лісозаготівлі деревини в умовах 
організації бухгалтерського обліку лісогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Лісозаготівельним називається 
виробництво, в процесі якого здійснюється заготівля, первинна обробка і 
транспортування лісоматеріалів. За технологічним процесом лісозаготівлі 
поділяються на окремі фази. Початковою є фаза лісосічних робіт, до якої входять 
операції від повалення дерев до навантаження на верхніх складах на рухомий склад 
лісосічного транспорту. Наступна фаза – вивезення заготовленого лісу з верхніх 
складів на кінцеві склади. Останньою є фаза нижньоскладських робіт, в яку входять 
операції на нижніх складах: розвантаження лісовозного транспорту, розкряжування 
хлистів, сортування і штабелювання лісоматеріалів [2].  
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Перша фаза робіт містить від трьох до семи операцій, основними з яких є: 
звалювання дерев, обрубування або обрізування гілок, розкряжування хлистів на 
сортименти і трелювання їх до верхнього складу або навантажувального 
майданчика. Друга фаза – лісотранспортні роботи – включає навантаження хлистів 
або сортиментів на верхніх складах на автомобільний або інший вид транспорту та 
їх перевезення на нижній склад. Третя, заключна фаза – лісозаготівельні роботи на 
нижньому складі – передбачає розвантаження сортиментів (хлистів), розкряжування 
хлистів, дообрубування сучків, сортування і штабелювання, відвантаження 
сортиментів у автомобілі або залізничні вагони.  

Лісозаготівельне виробництво тісно взаємозв’язане з лісогосподарським і 
деревообробним виробництвами. Воно характеризується суттєвим впливом 
природно-географічних, кліматичних та інших чинників на організацію і 
технологію виробничого процесу, великим значенням транспортно-

переміщувальних операцій та високою трудомісткістю робіт.  
У лісозаготівельній діяльності звичайно використовуються три форми 

організації виробничого процесу: наскрізна, комплексна і паралельна 
(поопераційна). Використання кожної з них позначається на організації обліку, 
наприклад, визначає форму ведення обліку заробітної плати робітників на 
лісогосподарських підприємствах [2, с. 75]. 

Одне з найважливіших завдань організації лісозаготівельного виробництва 
полягає у забезпеченні рівномірності випуску лісопродукції й високопродуктивній 
роботі. На лісозаготівлях це досягається у процесі застосування раціональної 
системи машин та впровадження внутрішньобригадного господарського розрахунку 
(використання окремих елементів обліку в лісництвах, лісосіках та ін.).  

Окремі виробничі операції лісозаготівельного виробництва (звалювання 
дерев, обрізування гілок, трелювання, навантаження, вивезення, кряжування 
хлистів, сортування і штабелювання готової продукції) також просторово 
роз’єднані між собою. Територіальне розосередження робочих місць утруднює 
оперативне керівництво виробничим процесом начальнику лісопункту і майстрам і 
цілком унеможливлює застосування індивідуальних форм організації праці.  

Лісосічні роботи – перша фаза лісозаготівельного виробництва. Залежно від 
обраного технологічного процесу до складу лісосічних робіт входить від трьох до 
семи операцій. Обов’язковим елементом цих робіт є підготовка лісосік до рубання і 
облаштування навантажувальних майданчиків. Технологічні схеми освоєння лісосік 
передбачають такі основні операції: при заготівлі дерев – зрізування, звалювання 
і/або пакетування та трелювання, або обрізування гілок і трелювання хлистів; при 
заготівлі сортиментів – зрізування, звалювання, пакетування й трелювання дерев, 
обрізування гілок, кряжування хлистів, підбір і транспортування сортиментів до 
навантажувального майданчика.  

Хоча лісозаготівля не вважається сезонним виробництвом, кожен сезон має 
специфічні особливості, які впливають на собівартість продукції. Це потребує 
щоквартального планування собівартості продукції. Обсяг лісозаготівлі взимку 
вищий, ніж влітку, що позначається на рівні собівартості за сезонами року. За 
характером продукції та організації виробництва лісозаготівельне виробництво 
масово-поточне, що випускає однорідну продукцію (ділову деревину різної 
специфікації і дрова). Поточна організація виробництва дає змогу приймати 
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виконувані роботи за кінцевою фазою, спрощує нарахування заробітної плати 
працівникам, зайнятим виробництвом, визначення залишків виробництва і виходу 
товарної продукції.  

Від організації технологічного процесу лісозаготівлі залежить облік 
деревини. Заготовлені матеріали можуть знаходитися на різних складах (франко). В 
обліку лісопродукції розрізняють склади в лісі, верхні (проміжні) й нижні (кінцеві). 
Верхні склади розміщуються біля магістральних шляхів, розгалужень лісовозних 
доріг для створення у безпосередній близькості до них запасів деревини, яка 
забезпечує безперебійну роботу лісовозного транспорту.  

До кінцевих складів належать: залізничні склади, розташовані біля тарифних 
пунктів залізничних доріг загального користування або на власних та орендованих 
залізничних розгалуженнях; склади на верхніх рюмах, розташованих на околицях 
первинних сумісних шляхів і магістральних рік, з яких виконується передача 
лісоматеріалів сплавним підприємствам або у сплав, що виконується безпосередньо 
самим підприємством; склади у пунктах переробки деревини на пиломатеріали й 
іншу продукцію деревообробки; склади, на яких лісопродукція використовується 
для власних виробничих та господарських потреб; склад у споживачів, для яких 
заготовлений ліс вивозиться транспортом підприємства-постачальника [6].  

На нижньому складі підприємства лісового комплексу здійснюється третя 
завершальна стадія процесу заготівель. Під нижнім складом розуміють виробничий 
підрозділ підприємства, призначений для приймання, первинного оброблення і 
тимчасового зберігання круглих лісоматеріалів, а також часткового їх перероблення 
і відвантаження споживачам. До первинної обробки круглого лісу належить 
очищення дерев від гілок і сучків, кряжування хлистів на сортименти, обкорування. 
Переробка передбачає лісо- і шпалопилення, розпилювання низькосортної деревини 
на баланси, тару, чорнові й меблеві заготовки, виготовлення технологічної тріски та 
іншої продукції. Нижні склади розміщують на території лісового комплексу, який 
здебільшого межує зі шляхами загальнодержавного транспорту. Залежно від 
лісосировинної бази, умов вивезення лісу, призначення підприємства, рівня 
оснащеності та інших факторів на нижні склади з лісосіки надходять дерева, хлисти 
або сортименти.  

Виробничий процес лісозаготівлі організований за постійним методом, тому 
на окремих стадіях виробництва не може бути значних залишків деревини. Однак 
для ритмічної, безперебійної роботи лісовозного транспорту і виконання плану 
вивезення до трас зимових лісовозних доріг створюються запаси підвезеної 
лісопродукції. 

Технологічні запаси зумовлені необхідністю сушіння деяких видів продукції 
перед відправленням споживачам. їх величина залежить від конкретних умов і виду 
продукції. Варто однак пам’ятати, що створення запасів призводить до збільшення 
потреби в оборотних коштах, що погіршує фінансове становище підприємства. 
Крім того, у процесі зберігання втрачається якість деревини. Тому фактичні запаси 
деревини, як правило, не перевищують нормативних.  

На сьогоднішній день на лісогосподарських підприємствах запроваджена 
система електронного обліку деревини. Електронний облік заготовленої деревини 
відбувається наступним чином: майстер лісу або помічник лісничого на лісосіці за 
допомогою кишенькового персонального комп’ютера (КПК) проводить приймання 
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лісопродукції від підприємця, який її заготовив. Далі вносить інформацію 
заготовленої деревини до КПК та «биркує» продукцію за допомогою спеціального 
пристрою. Введена інформація потрапляє до центральної бази даних для подальшої 
обробки, аналізу та контролю. Проте на сьогодні, майже третина державних 
лісгоспів (27%), залишається непідключеною до електронного обліку деревини. 

Економічний ефект такого обліку деревини досягається за рахунок 
зменшення кількості незаконних рубок; зниження часових та трудових витрат при 
організації лісозаготівельних робіт; підвищення оперативності та достовірності 
інформації та звітності у 3рази; оптимізації управлінського персоналу та економії 
фонду заробітної плати по галузі [3]. 

Висновки. Таким чином, процес лісозаготівлі продукції в своєму 
комплексному функціонуванні в лісогосподарських підприємствах нерозривно 
пов’язаний із системою бухгалтерського обліку, зокрема із системою електронного 
обліку заготовленої деревини.  
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Житомир : Рута, 2017. Т. ІV, ч. ІІ. C. 8–11. 
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 

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

В процесі дослідження визначено сутність кошторису доходів і видатків 
бюджетних установ. Визначено роль загального та спеціального фонду 
бюджетної установи. Проведено аналіз доходів від обмінних та необмінних 
операцій на прикладі Червоненської сільської ради. 

Ключові слова: аналіз, бюджетні установи, доходи, доходи від обмінних 
операцій, доходи від необмінних операцій, кошторис. 

 
Постановка проблеми. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства є 

найбільш поширеним напрямом проведення економічного аналізу, результати якого 
використовуються як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Для 
комерційних підприємств результати аналізу є інформаційною базою для прийняття 
рішень інвесторами, контрагентами, банками під час розробки стратегії та тактики 
взаємовідносин із підприємством.  

Водночас, для суб’єктів державного сектору аналіз фінансової діяльності 
зазвичай зводиться до контролю за дотриманням бюджетного законодавства, норм 
прийнятої облікової політики та стандартів бухгалтерського обліку і державному 
секторі. 

Метою дослідження є дослідження системи аналізу доходів бюджетної 
установи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам проведення аналізу в 
державному секторі та зокрема в бюджетних установах України присвячено ряд 
праць вітчизняних науковців, серед яких М. Болюх, О. Дорошенко, Т. Ларікова,  
С. Левицька, М. Лучко, Л. Ловінська, К. Назарова, С. Свірко, Н. Сушко,  
Т. Чередниченко, О. Чечуліна, А. Шаповал, та ін. Результати наукових доробків 
вищезгаданих вчених дають можливість стверджувати, що питання аналізу доходів 
за обмінними та необмінними операціями потребує подальшого дослідження. 

Метою дослідження є дослідження сутності доходів бюджетної установи та 
обґрунтування їх доходів бюджетних установ кошторису в різних аспектах  

Викладення основного матеріалу дослідження. Основним завданням 
аналізу є повне і своєчасне відображення фінансово-господарських операцій з 
використання бюджетних коштів відповідно до їхнього цільового призначення та 
визначення впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на 
отримання та використання фінансових результатів бюджетних установ [2]. 

Кошторис бюджетної установи – це основний плановий фінансовий 

документ, відповідно до якого бюджет на установа отримує доходи та здійснює 
видатки бюджетних коштів на затверджений період (календарний рік). Саме через 
кошторис доходів та видатків пов’язується обліково-аналітична система 
Казначейства, головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня. Бюджетні установи мають право здійснювати 
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видатки лише у відповідності до затверджених у кошторисі сум за відповідними 
напрямами використання. Таким чином реалізується принцип цільового 
використання бюджетних коштів [4].  

Відповідно до Бюджетного кодексу України кошторис доходів та видатків 
бюджетної установи складається з двох частин: загальний та спеціальний фонд. 
Загальний фонд кошторису містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету 
та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на 
виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання кредитів 
з бюджету за класифікацією кредитування бюджету. 

Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду 
бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією 
видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а 
також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою 
основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із 
законодавством за класифікацією кредитування бюджету [1]. 

Загальний та спеціальний фонди кошторису містять дохідну та видаткову 
частину. Бюджетні установи мають право брати бюджетні зобов'язання витрачати 
бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, 
планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із 
загального фонду бюджету, планами надходжень спеціального фонду. 

Згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 24.12.2010 № 1629: 

- обмінна операція – це господарська операція з продажу/придбання активів 
в обмін на грошові кошти, послуги (роботи), інші активи або погашення 
зобов’язань; 

- необмінна операція – це господарська операція, яка не передбачає передачі 
активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може 
передбачати виконання певних умов. 

Доходи Червоненської сільської ради складаються з доходів від обмінних та 
необмінних операцій. На рис. 1 представлено динаміку доходів Червоненської 
сільської ради станом на 2016-2017 рр.., де спостерігається тенденція до їх 
збільшення. 

Таблиця 1 

Аналіз доходів Червоненської сілської ради станом за 2016-2017рр. 

Показники 
Роки  Відхилення 2017 до 

2016 рр., грн. 2016 2017 

1 2 3 4 6 

Доходи від обмінних операцій 

Бюджетні асигнування 16227466 12795812 -3431654 78,9 

Доходи від надання послуг 
(виконання робіт) 186295 182551 -3744 98,0 

Доходи від продажу активів   2235 15095 12860 У 6,8 р. 
Інші доходи від обмінних 
операцій 

22416 15244 -7172 68,0 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 

Усього доходів від 
обмінних операцій 

16438412 17158868 720456 104,4 

Доходи від необмінних операцій 

Трансферти  4676886 4150166 -526720 88,7 

Інші доходи від необмінних 
операцій 

189046 323349 134303 171,0 

Усього доходів від 
необмінних операцій 

4865932 4473515 -392417 91,9 

Усього доходів  21304344 21632383 328039 101,5 

 

Для наочного зображення доходів Червоненської сільської ради за 2016-

2017 рр. представлено на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Аналіз доходів Червоненської сільської ради за 2016-2017 рр. 
 

Із  рисунку  видно, що загальна сума доходів Червоненської сільської ради у 
2017 р, в порівнянні з 2016 р., збільшилися на 328039 грн. або на 1,5 % за рахунок 
збільшення у доходи від обмінних операцій на 720456 грн, або на 4,4 %. В свою 
чергу доходи від обмінних операцій зросли за рахунок збільшення суми доходів від 
продажу активів на 128,60 грн. або у 6,8 р. Водночас, спостерігається зменшення  
суми доходів від необмінних операцій на 392417 грн. або на 8,1 %, за рахунок 
зменшення суми трансфертів на 526720 грн, або на 11,3 %. 
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Реалії сьогодення свідчать, що з точки зору організації економічного аналізу 
існує ряд невирішених проблем. Наприклад, в штатних розписах бюджетних 
установ найчастіше не передбачена посада економіста, тому аналітичні функції 
покладаються на бухгалтерію, яка через велику завантаженість в роботі дуже часто 
не здійснює аналіз виконання кошторису. Все це призводить до погіршення якості 
реалізації аналітичної функції управління установою. Тому, на нашу думку,  дана 
проблема може бути вирішена шляхом залучення кваліфікованих фахівців на 
посаду економіста.  

Висновок. Отже, методика економічного аналізу виконання кошторису 
бюджетної установи передбачає проведення аналізу структури та динаміки доходів 
та видатків бюджетних коштів, виконання плану асигнувань загального фонду, 
виконання плану надходжень та видатків спеціального фонду, аналіз руху коштів 
загального та спеціального фонду, факторний аналіз доходів та видатків загального 
та спеціального фонду, а також параметричний аналіз кошторису.  
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О.) 
В статті представлені методи обліку витрат із позиції різних наукових 

підходів. Наведено дві групи сучасних методів обліку витрат і калькулювання 
собівартості продукції. Запропоновано попроцесний метод обліку витрат для 
управління, зниження їх величини і підвищення ефективності роботи підприємства 

Ключові слова: облік, витрати, методи, калькулювання собівартості 
продукції, виробництво  

 

Постановка проблеми. Для прийняття оптимальних управлінських рішень 
необхідно знати величину затрат і в першу чергу чітко розуміти інформацію про 
виробничі витрати. Аналіз витрат допомагає виявити ефективність і визначити 
оптимальний розмір витрат, перевірити якісні показники роботи, правильно 
встановити ціни, регулювати та контролювати витрати, планувати рівень прибутку і 
рентабельності виробництва.  

Облік витрат і калькулювання, як єдиний процес, складається з двох 
взаємопов’язаних етапів: І етап – організація аналітичного обліку витрат і розподілу 
витрат на виробництво продукції між об’єктами обліку; ІІ етап – калькулювання 
собівартості, що включає операції з визначення собівартості виробів та одиниць 
продукції. Правильний вибір методів обліку витрат визначається особливостями 
технологічних процесів залежить від керівництва і бухгалтерів підприємства.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні 
рекомендації щодо методів обліку витрат розглядалися в роботах таких вітчизняних 
та зарубіжних учених, як П.С. Безруких [1], А.Н. Кузьминський [2], М.Б.Кулинич 

[3], В.В. Фреюк [3], Ю.Я. Литвин [4], В.М. Олійник [4], О.В. Олійник [5], 

В.Ф. Палий [6], М.В. Палий [6], М.С. Пушкар [7], Н.М. Ткаченко [8]. Незважаючи 
на великі наукові напрацювання, питання щодо методології ведення обліку процесу 
виробництва залишаються дискусійними. Особливе загострення суперечностей 
виявлено з приводу неоднозначності поглядів різних учених на визначення 
найоптимальнішого методу обліку витрат та калькулювання собівартості на 
підприємствах. 

Метою дослідження виступає аналіз основних підходів щодо методів обліку 
витрат та калькулювання собівартості продукції, що визначені у спеціальній 
літературі, їх узагальнення та відбір найбільш придатних для використання 
підприємствами в сучасних умовах господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Витрати виробництва є одним з основних 
об’єктів як у фінансовому, так і управлінському обліку. Порядок збору, реєстрації, 
обробки інформації, відображення в обліку та звітності, можливість прогнозування, 
аналізу та управління витратами залежить від адекватного для підприємства 
відповідної галузі методу обліку витрат на виробництво та калькулювання 
собівартості продукції.  
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Облік витрат виконується за кількома методами – сукупностями прийомів та 
операцій практичного або теоретичного пізнання дійсності, що підпорядковані 
рішенню конкретного завдання. Отже, метод є лише засобом досягнення мети. 

Метод обліку витрат, за визначенням П.С. Безруких [1], – це сукупність 
прийомів організації документування та відображення виробничих витрат, що 
забезпечують визначення фактичної собівартості продукції і необхідну інформацію 
для контролю за процесом формування собівартості продукції. 

Більшість авторів під методом обліку витрат на виробництво і калькулювання 
собівартості продукції розуміють сукупність прийомів документування і 
відображення виробничих витрат, які забезпечують визначення фактичної 
собівартості продукції, а також віднесення витрат на одиницю продукції. Іншими 
словами, це сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво по 
калькуляційних об’єктах і прийомів розрахунку калькуляційних одиниць. 

Сучасні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції можна 
розділити на дві групи: 

 традиційні – ті, які використовуються у вітчизняній обліковій практиці 
протягом десятиліть (позамовний, попроцесний, попередільний, нормативний); 

 запозичені – тобто сформовані та розвинуті в інших країнах світу, оскільки в 
Україні стали відомими лише на початку 90-х, а сьогодні використовуються на тих 
підприємствах, які зорієнтовані на європейські стандарти, експорт, співпрацю із 
зарубіжними партнерами або на іноземних інвесторів (стандарт- кост, директ-кост, 
функціонально-вартісний аналіз, таргет-кост). Знову ж таки цей поділ досить 
умовний, оскільки нормативний метод і стандарт-кост мають багато спільних рис 
[5].  

Традиційні методи обліку витрат найбільш точно відобразив В.Ф. Палій [6], 

який виокремив два основних методи: метод обліку фактичних витрат 
(ненормативний) і нормативний метод обліку. Ненормативний метод обліку 
пов’язаний насамперед із центрами відповідальності, місцями виникнення витрат, 
елементами витрат і статтями собівартості. Нормативний метод пов’язаний з 
елементами витрат, статтями собівартості та змінами норм. 

Науковці-економісти донині не виробили єдиної думки щодо того, які методи 
обліку вважати традиційними. 

Ю.Я. Литвин і В.М. Олійник виокремлюють позамовний, попередільний і 
нормативний методи обліку виробничих витрат [4]. 

П.П. Новиченко і Н.М. Рендухов стверджують, що до методів обліку належать 
попередільний, позамовний, повиробничий і знеособлений (котловий). Ці автори 
розглядають однопередільний (попроцесний) метод як різновид попередільного, а 
облік за деталями та вузлами – як повиробничий метод обліку витрат на 
виробництво. Науковці вважають, що можна виокремлювати і нормативно-

позамовний, і нормативно-повиробничий методи. 

Н.М. Ткаченко розглядає попередільний (однопередільний і 
багатопередільний варіанти цього методу), позамовний і норматив- ний методи як 
методи калькулювання собівартості продукції [8]. 

М.С. Пушкар позамовний, попередільний, попроцесний (простий) і 
нормативний методи називає методами калькулювання собівартості продукції, 
зазначаючи водночас, що їх найчастіше застосовують на практиці [7]. Слушною є 
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думка М.С. Пушкаря щодо переліку і частоти вживання цих методів, проте не 
можемо погодитися з тим, що він називає їх методами калькулювання, а не обліку 
витрат і калькулювання собівартості продукції.  

Зауважимо, що таку позицію відстоював також А.М. Кузьмінський. До 
методів обліку затрат і калькулювання собівартості він зараховував простий (або 
прямий), попередільний (або попроцесний), позамовний або нормативний. 
Український учений A.M. Кузьмінський метод обліку виробничих витрат визначає 
як пізнання витрат за окремими виробами, групами виробів, переділами, 
замовленнями, роботами [2]. 

Вивчення різних економічних джерел вітчизняних та зарубіжних вчених 
показує, що більшість із них виділяє такі методи калькулювання, як позамовний, 
попроцесний,  попередільний та нормативний. 

Філія «Іршанський ГЗК»  ПАТ «ОГХК» використовує нормативний метод 
обліку витрат. Однак, на нашу думку, для управління витратами, зниження їх 
величини і підвищення ефективність роботи підприємства краще підходить 
попроцесний метод обліку витрат. 

Попроцесний метод обліку витрат забезпечує виконання завдань: 
 визначення витрат за їх видами у розрізі елементів витрат і статей 

калькуляції; 
 групування витрат виробництва за місцем їх виникнення (центрами витрат) і 

видами продукції; 
 обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг);  
 контроль за витратами в процесі виробництва; 
 визначення й оцінка результатів діяльності виробничих підрозділів та 

підприємства загалом. 
Сутність попроцесного методу полягає в тому, що всі прямі витрати 

обліковують за окремими технологічними процесами, за місцем їх виникнення. Збір 
інформації про витрати є менш трудомістким порівняно з позамовним методом, а 
інформація, відображена на рахунках бухгалтерського обліку, є більш прозорою. 
Розподілення накладних витрат по цехах проводиться більш точно. За допомогою 
цього методу можна зрозуміти, який розмір витрат та на якому саме процесі, що 
допомагає головному бухгалтеру та керівництву відстежувати ефективність того чи 
іншого підрозділу, який виконує певний процес. Попроцесний метод обліку витрат 
також допомагає керівництву розробити план, щоб зекономити, але не зашкодити 
процесу виробництва, і щоб ця економія не вплинула на якість товару. 

Висновки. Отже, розглянуті вище методи є ефективними для управління 
витратами, які дають змогу доцільно керувати процесом цільової собівартості 
продукції. Ці методи доповнюють один одного, де кожен із них має на меті 
оптимізацію механізму управління витратами. На нашу думку, для управління 
витратами, зниження їх величини і підвищення ефективність роботи підприємства 
краще підходить попроцесний метод обліку витрат. 

Список використаної літератури: 
1. Безруких П.С. Организация бухгалтерського учета на предприятиях. М.: 

Финансы, 1966. 206 с. 
2. Кузьминський А.Н. Теория бухгалтерського учета: учеб. К. : Вища шк., 

1990. 311 с. 



63 

 

3. Кулинич М.Б., Фреюк В.В. Взаємозвʼязок методів калькулювання і методів 
обліку витрат у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці. Агросвіт. 
Дніпропетровськ, 2014. № 7. 

4. Литвин Ю.Я., Олійник В.М. Прогресивні методи обліку витрат на 
виробництво(вітчизняні і зарубіжні) : монографія. Тернопіль : Збруч, 1995. 218 с. 

5. Олійник О.В. Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, 
практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів): дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04. / О.В. Олійник. – Тернопіль, 2002. 

6. Палий В.Ф., Палий М.В. Управленческий учет – новое прочтение 
внутрихозяйственного розчета. Бухгалтерский учет 2000. № 17. С. 58–62. 

7. Пушкар М.С. Управлінський облік: навч. посіб. Тернопіль: «Поліграфіст» 
ЛТД, 1995. 164 с. 

8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах 
України. К. : А.С.К., 2000. 784 с. 

 

References: 
1. Bezrukih P.S. (1966). Organizatsiya buhgalterskogo ucheta na predpriyatiyah 

[Organization of accounting at enterprises]. M.: Finansyi. 

2. Kuzminskiy A.N. (1990). Teoriya buhgalterskogo ucheta [Theory of 

accounting]. K. : Vischa shk. 

3. Kulinich M.B. & Freyuk V.V. (2014). Vzaemozv metodiv kalkulyuvannya i 

metodiv obliku vitrat u vitchiznyaniyiI mizhnarodniy oblikoviy praktitsi [Interconnection 

of methods of calculation and methods of cost accounting in domestic and international 

accounting practice]. Agrosvit. Dnipropetrovsk, (7). 

4. Litvin Yu.Ya. & Oliynik V.M. (1995). Progresivni metodi obliku vitrat na 

virobnitstvo(vitchiznyan i zarubizhni) Progressive methods of accounting for production 

costs (domestic and foreign) [Progressive methods of accounting for production costs 

(domestic and foreign)]. Ternopil : Zbruch. 

5. OlIynik O.V. (2002). Vitrati v sistemi buhgalterskogo obliku: teoriya, metodika, 

praktika (na prikladi pidpriemstv promislovosti nerudnih materialiv) [Expenditures in the 

accounting system: theory, methodology, practice (for example, the enterprises of the 

industry of non-metallic materials)]: dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: 

08.06.04. – Ternopil. 

6. Paliy V.F. & Paliy M.V. (2000). Upravlencheskiy uchet – novoe prochtenie 

vnutrihozyaystvennogo rozcheta [Management accounting - a new reading of 

intraeconomic accounting]. Buhgalterskiy uchet (17). 58–62. 

7. Pushkar M.S. (1995). Upravlinskiy oblik [Management Accounting]. Ternopil: 

«Poligrafist» LTD. 
8. Tkachenko N.M. (2000). Buhgalterskiy finansoviy oblIk na pidpriemstvah 

Ukrayini [Accounting financial accounting at Ukrainian enterprises]. K. : A.S.K. 
 

ПАНТУС Юлія Володимирівна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси:  
- обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку витрат на виробництво 

продукції підприємства 



64 

 

І.В. Пилипенко, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В КП 
«ЖИТОМИРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

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

У статті розглянуто особливості аналізу розрахунків з оплати праці. 
Визначено джерела та завдання аналізу розрахунків оплати праці. Проведено 
аналіз складу та структури фонду оплати праці працівників КП 
«Житомиртеплокомуненерго».  

Ключові слова: аналіз, розрахунки з оплати праці, фонд основної заробітної 
плати, фонд додаткової заробітної плати, продуктивність праці. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку ринкових відносин 
формування розрахунків з оплати праці на підприємстві виступають одними з 
найважливіших чинників стимулювання зростання продуктивності праці, зростання 
обсягу виробленої продукції, поліпшення її якості та забезпечення позитивного 
фінансового результату діяльності будь-якого підприємства. За таких умов 
особливого значення набуває формування системи аналізу розрахунків з оплати 
праці з метою створення реальної можливості для зростання ефективності 
виробництва продукції, здатності підприємства вчасно розраховуватися зі своїми 
працівниками та не допускати простроченої заборгованості за розрахунками з 
позабюджетних платежів.  

Метою статті є розкриття порядку проведення аналізу розрахунків з оплати 
праці працівників КП «Житомиртеплокомуненерго». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій..Проблема аналізу розрахунків з 
оплати праці досліджувалась в роботах багатьох вітчизняних вчених, зокрема Н. В. 
Іванчук, К. В. Крищенко, Н.І. Крохмаль, Р. Б. Попівняк, О. М. Рибалко, А. Г. 
Семенов, К. І. Складанна, Н. В. Шульга, А. В. Линенко, О. Л. Шевченко, Л. М. 
Чернелевський, Т. А. Кривенко, та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Формування розрахунків з 
оплати праці є невід’ємною частиною соціально-трудових відносин між найманими 
працівниками та роботодавцем, що визначає результати їх взаємодії та показує 
ефективність господарської діяльності підприємства в цілому. Сучасний фонд 
оплати праці на підприємствах формується, перш за все, завдяки економічним 
досягненням трудового колективу та поділяється на фонд основної і додаткової 
заробітної плати та фонд інших грошових виплат, що забезпечують реалізацію 
основних заходів соціальної політики суб’єкта господарювання. 

Відповідно до Податкового кодексу України зазначено, що до заробітної 
плати включається основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з 
відносинами трудового найму згідно із законом [2].  

Метою проведення аналізу розрахунків з оплати праці на підприємстві є 
оцінка доцільності застосування форм та систем оплати праці; активності 
запровадженої системи матеріального стимулювання працівників підприємства; 
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виявлення нераціональних витрат на оплату праці, що потребують удосконалення 
або взагалі ліквідації. 

До основних завдань аналізу розрахунків з оплати праці входять: 
 перевірка ступеня обґрунтованості застосовуваних форм і систем оплати 

праці; 
 визначення розмірів і динаміки середньої заробітної плати окремих 

категорій і професій працівників; 
 виявлення відхилень у чисельності працівників, в середній заробітній платі 

та витрат фонду заробітної плати; 
 вивчення ефективності застосовуваних систем преміювання; 
− дослідження темпів росту заробітної плати, їх співвідношення з темпами 

продуктивності праці; 
 забезпечення випереджаючого зростання продуктивності праці в 

порівнянні з підвищенням його оплати; 
 виявлення та мобілізація резервів підвищення ефективності використання 

фонду заробітної плати. 
Основними джерелами інформації для проведення аналізу розрахунків з 

оплати праці є: 
- баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства; 
- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 
- звіти з праці; 
- облікові регістри про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг; 
- первинні документи; 
- висновки аудиторських перевірок [3]. 
Аналіз фонду оплати праці КП «Житомиртеплокомуненерго» за 2015-

2017 роки. представлено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Аналіз фонду оплати праці КП «Житомиртеплокомуненерго»»  
за 2015-2017 рр., тис. грн.  

Показники 

Роки Відхилення 
2017 до 

2015 рр., 
+/- 

2015 2016 2017 

тис. 
грн. % 

тис. 
грн. % 

тис. 
грн. %  

Фонд основної 
заробітної плати 

23546,6 66,4 24900,3 68,9 9563 71,1 -13983,6 

Фонд додаткової 
заробітної плати 

11931 33,6 11247,3 31,1 3895,1 28,9 -8035,9 

Фонд оплати 
праці штатних 
працівників, 
усього  

35477,6 100,0 36147,6 100,0 13458,1 100,0 -22019,5 

 

Аналіз фонду оплати праці КП «Житомиртеплокомуненерго» за 2016-2017 

рр., тис. грн. представлено на рис. 1. 
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Рис. 1.Аналіз фонду оплати праці КП «Житомиртеплокомуненерго» за 

2015-2017 рр. 
 

В своїх дослідженнях Іванчук Н.В. стверджує, що у теорії економічного 
аналізу аналіз оплати праці на підприємстві здійснюється за загальною методикою, 
яка складається з таких частин: 

– аналіз динаміки, складу і структури фонду оплати праці (використання 
фонду оплати праці); 

– аналіз середнього рівня оплати праці; 
– аналіз співвідношення темпів зростання рівня оплати та продуктивності 

праці; 
– аналіз соціальних нарахувань на фонд оплати праці [1]. 
З даних табл. 1 видно, що загальний фонд оплати праці штатних працівників 

КП«Житомиртеплокомуненерго» за 2015-2017 рр. значно зменшився ( на -22019,5 

грн.) 
Аналізуючи показники використання фонду оплати праці, насамперед, 

необхідно розрахувати абсолютне й відносне відхилення фактичної величини 
показників від планової. Зауважимо, що абсолютне відхилення саме по собі не 
характеризує стан використання фонду заробітної плати, оскільки цей показник 
визначається без урахування ступеня виконання плану з виробництва продукції. 
Відносне відхилення показників використання фонду оплати розраховують як 
різницю між фактично нарахованою сумою зарплати й плановим фондом, 
скорегованим на коефіцієнт виконання плану з виробництва продукції [4]. 

В сучасних умовах господарювання важливого значення набуває проблема 
зацікавлення працівників в ефективній, своєчасній та якісній праці. Тому, на нашу 
думку, основним напрямом поліпшення ї ситуації у сфері оплати праці є мотивація 
праці. І одним із інструментів є соціальний пакет, що поєднує в собі методи 
матеріального та нематеріального стимулювання праці. Соціальний пакет має бути 
максимально універсальним і враховувати індивідуальні потреби працівника. 
Використання роботодавцями соціального пакета сприяє формуванню в Україні 
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сучасного, конкурентного ринку праці, підвищенню конкурентоспроможності 
національної робочої сили.  

Висновки. Сьогодні в українському законодавстві приділяє значну увагу 
питанням організації оплати праці. При цьому заробітна плата визначається як 
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Отже, облікова політика щодо оплати праці є складовою частиною 
управління підприємством, і від неї значною мірою залежить ефективність його 
роботи, тому що заробітна плата є одним із найважливіших стимулів у 
раціональному використанні робочої сили. Аналіз використання робочої сили на 
підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з 
оплатою праці, адже з ростом продуктивності праці створюються реальні 
передумови для підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці 
потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці 
обганяли темпи росту його оплати.  
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 

РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

 

(Представлено доц. Савченко Р. О.) 
 

В статті розглянуто теоретичні основи обліку та контролю розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. В організації обліку розрахунків важливе 
значення повинно надаватись науково-обґрунтованій класифікації постачальників, 
тому наведено класифікацію постачальників за певними ознаками. Окреслено 
шляхи покращення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.  

Ключові слова: облік; кредиторська заборгованість; постачальники; 
управління; розрахунки з постачальниками. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкових відносин, фінансовий 
стан кожного суб’єкта господарювання визначається його взаємовідносинами з 
іншими контрагентами та станом розрахунків між ними. 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. Ряд науковців досліджували 
проблеми обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, як з облікової, 
так і з правової точок зору. Серед них доцільно виділити таких науковців, як 
Ф.Ф.Бутинець, Г. В. Власюк, С. Ф. Голов, О. М. Петрук, П. Я. Хомин, Е. Ф. Югас та 
інші. Проте нині й надалі малодослідженими залишаються питання щодо 
визначення економічної сутності зобов’язань перед постачальниками і 
підрядниками, порядку їх відображення в обліку й звітності. 

Метою статті є поглиблення теоретико-методичних засад та розробка 
практичних рекомендацій щодо удосконалення облікового відображення та 
методики внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками та 
підрядниками.  

Викладення основного матеріалу. В умовах глобальної економічної кризи 
надзвичайно важливе значення в забезпеченні ефективності функціонування 
підприємств має раціональна організація здійснення розрахункових операцій. 
Прискорення оборотності грошових коштів – один з важливих шляхів поліпшення 
фінансового становища виробничих господарюючих суб’єктів.  

Ринкові умови господарювання вимагають приведення в дію факторів, які 
здійснюють безпосередній вплив на ефективність управління. Для забезпечення 
ефективної діяльності підприємства, дуже важливим є управління розмірами 
кредиторської заборгованості. Незабезпеченість підприємств власними оборотними 
коштами зумовлена недоліками в організації обліку та аналізі кредиторської 



69 

 

заборгованості. Крім того, статистичні дані свідчать про те, що ця заборгованість 
характеризується, у свою чергу, досить високим рівнем питомої ваги простроченої 
заборгованості. 

Для нормального функціонування всіх ланок господарства необхідно мати 
достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства, зокрема про 
кредиторську заборгованість.  

Особливе місце в кредиторський заборгованості займають численні 
розрахунки з постачальниками і підрядниками. Взаємовідносини і відповідно 
розрахункові операції з постачальниками та підрядниками починаються з пошуку і 
вибору їх підприємством.  

Взаємовідносини між постачальниками і покупцями виникають у процесі 
господарської діяльності підприємств, і важливе значення в організації їх обліку 
повинно надаватись науково-обґрунтованій класифікації постачальників за певними 
ознаками і її використанні в організації аналітичного обліку і якісному контролі 
своєчасності розрахунків з врахуванням особливостей діяльності підприємства 
(табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація постачальників 
 

№ 
п/п 

Ознаки Види 

1 Формою власності 
1. Приватні 
2. Державні 
3. Комунальні 

2 За територіальним сегментом 
1. Вітчизняні: в межах країни 

2. Іноземні 

3 За ступенем наближеності до фірми 

1. Ексклюзивні 
2. Лояльні 
3. Сторонні 

4 За пропонованим асортиментом 

1. Вузькоспеціалізовані 
2. Широкоспеціалізовані 
3. Комплексні 

5 За номенклатурою товарів 

1. Основні засоби 

2. Виробничі запаси 

3. інше 

 

Порядок і форми розрахунків з постачальниками визначаються 
господарськими договорами, внаслідок виконання яких у підприємства виникають 
поточні зобов’язання – кредиторська заборгованість [1]. 

Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками повинна 
забезпечити: 

– своєчасну перевірку розрахунків з постачальниками та підрядниками; 
– попередження прострочи кредиторської заборгованості.  
Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку необхідних матеріалів та 

оформлення договірних відносин, а також облік, реєстрацію, зберігання договорів 
рекомендується покладати на службу, відповідальну за підготовку і оформлення 
договірних відносин згідно до покладених на неї функцій (матеріально-технічного 
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забезпечення, збуту, комерційну, маркетингу, менеджменту, технічного контролю, 
реклами, капітального будівництва, фінансів, транспорту, інші служби відповідно 
до їх функцій в порядку, визначеному на підприємстві). 

В умовах існуючої кризи неплатежів в Україні безконтрольне зростання 
кредиторської заборгованості, у тому числі заборгованості за розрахунками з 
постачальниками, стає поширеним явищем. Розрахунки з дебіторами та 
кредиторами на вітчизняних підприємствах не мають позитивної характеристики, 
оскільки існують значні суми заборгованості та тривалі терміни її погашення. 
Одним з найбільш суперечливих питань, яке зумовлено проблемою неплатежів є 
постановка правильно організованого контролю кредиторської заборгованості, що 
повинно сприяти недопущенню прострочення термінів платежу і доведення 
заборгованості до стану безнадійної [2]. 

Основними причинами зростання кредиторської заборгованості на 
підприємствах України є криза неплатежів; недостатність грошових коштів на 
підприємстві на даний момент; неурегульованість законодавчої бази з порушення 
платіжної дисципліни; висока ціна банківських кредитів, що не дозволяє 
підприємствам своєчасно погашати заборгованість; посилення податкового і 
адміністративного тиску на офіційний сектор економіки, що призведе до 
подальшого зростання  неплатежів. 

Для припинення зростання кредиторської заборгованості на підприємствах 
України потрібно проводити ефективну політику управління заборгованістю. В той 
же час, не можна допускати і значного зменшення цих обсягів, тому що як 
збільшення, так і зменшення кредиторської заборгованості можуть призвести до 
негативних наслідків для фінансового стану підприємства. 

Важливим недоліком платіжної політики підприємств є наявність 
простроченої кредиторської заборгованості, зокрема, перед постачальниками та 
підрядниками. Несвоєчасне погашення цієї заборгованості спричиняє за собою 
сплату штрафів, неустойок, що відображається на фінансовому стані підприємства. 
Крім того, затримка платежів постачальникам створює підприємству імідж 
ненадійного партнера на ринку. Тому значну увагу в обліковому процесі необхідно 
приділяти відстеженню фактів виникнення та своєчасного погашення 
заборгованості за товарно-матеріальні цінності (послуги) [3].  

В ході дослідження було виявлено, що при здійсненні облікових процедур, 
пов’язаних із розрахунками з постачальниками та підрядниками, наявні такі 
порушення, зокрема: 

 відсутність в обліковій політиці елементи, що регламентують визнання та 
процедури обліку щодо дебіторської та кредиторської заборгованості за 
розрахунками з постачальниками і підрядниками; 

 несвоєчасна реєстрація на носіях інформації оперативного факту 
здійснення процесу постачання; 

 відсутність необхідних реквізитів, які надають документу юридичну силу; 
 помилки при реєстрації документа (кількісні або якісні розбіжності при 

перенесенні даних із документа в облікові регістри); 
 несвоєчасна реєстрація документа в обліковому реєстрі; 
 порушення строків зберігання документації в архіві тощо. 
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З метою оперативного знаходження та представлення потрібної інформації 
щодо операцій із виконання та зміни зобов’язань суб’єкта господарювання перед 
постачальниками та підрядниками існує чітко налагоджена організація обліку 
зобов’язань на підприємстві відповідно до його потреб. Організація 
бухгалтерського обліку на будь-якому суб’єкті господарювання бере свій початок з 
формування положень облікової політики як сукупності обраних підприємством 
певних принципів, методів, конкретних методик та процедур складання та подання 
звітності. Важливим аспектом облікової політики підприємств, є визначення 
елементів облікової політики щодо розрахунків з постачальниками та 
підрядниками.  

У результаті дослідження було визначено, що в наказі про облікову політику 
підприємств не привертається належна увага поточним зобов’язанням. Це свідчить 
про те, що накази створені лише для наочності, а тому потребують подальшого 
удосконалення. 

Висновки. Таким чином, узагальнюючи вищевикладене пропонуємо в 
Наказі про облікову політику додати окремий пункт щодо зобов’язань та складати 
відповідні додатки, серед яких повинні бути й такі, що безпосередньо стосуються 
обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ТОВАРІВ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

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

Охарактеризовано первинні документи з обліку доходів від реалізації 
товарів в торгівельному підприємстві. Розглянуто основні наукові дослідження 
українських вчених щодо значення та ролі первинних документів. Визначено 
напрями удосконалення документального оформлення витрат виробництва. 

Ключові слова: облік, дохід від реалізації товарів, первинний облік, система 
управління, графік документообороту. 

 
Постановка проблеми. Для управління підприємствами торгівельної галузі 

в сучасних умовах господарювання необхідна своєчасна, достовірна, повна та 
якісна інформація про формування доходів від реалізації товарів. Управління 
діяльністю торгівельних підприємств напряму залежить від рівня інформації, яка 
наводиться в первинних та зведених облікових документах. Водночас, первинний 
облік є основним джерелом економічної інформації, як про діяльність торгівельного 
підприємства в цілому, так і про діяльність окремих підрозділів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 
питання первинного обліку здійснили такі вчені як Ф. Ф. Бутинець, А. Василенко,  
І. Г. Волошан, А. М. Кузьмінський, М. Б. Кулинич, В. С. Лень, О. В. Лишиленко,  
І. Д. Лазаришина, Р. А. Марценюк, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, Т.О. Тарасова, 
А.В. Янчев та інші. Однак, стан первинного обліку усіх суб’єктів господарювання, у 
тому числі торгівельних підприємств не в повній мірі відповідає рівню розвитку 
господарської діяльності, має низький рівень комп’ютеризації та залишається 
досить трудомістким. Всі ці фактори обумовлюють подальші дослідження вказаної 
проблеми. 

Метою статті є дослідження сутності організації документування доходів 
від реалізації товарів торгівельного підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Як елемент методу бухгалтерського 
обліку документування є складовою бухгалтерського спосмтереження – збору 
інформаційних даних про факти господарського життя та їх реєстрації у первинних 
документах. Первинною дією та рехультатом процесу документування є складання 
документу. 

Документ – це письмове свідоцтво, що фіксує та підтверджує господарські 
операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх 
проведення. У свою чергу, документація, являє собою спосіб суцільного і 
безперервного відображення об’єктів бухгалтерського обліку шляхом використання 
бухгалтерських документів [1]. 

Особливість первинного обліку полягає в тому, що він прямо пов’язаний з 
джерелом інформації, а саме господарськими операціями. На думку 
Р.А.Марценюка, первинний облік – складова загальної системи обліку, яка формує 
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первинні документи на підставі здійснення господарської операції і забезпечує 
ефективний контроль й управління за діяльністю суб’єкта господарювання [2]. 

Можна виділити наступні цілі документування товарних операцій: 
забезпечення розуміння товарної операції; забезпечення основ для аналізу та оцінки 
торгівельного процесу; передавання знань у часі [4].  

Реалізовуючи свої товари підприємство вступає у взаємовідносини з 
юридичними та фізичними особами - покупцями і замовниками, а отже здійснює з 
ними у певному порядку розрахунки. Взаємовідносини з покупцями (замовниками) 
пов’язані з укладанням договорів, контрактів на продаж своєї продукції (товарів). У 
цих договорах відображаються зобов’язання  підприємства-продавця про обсяги і 
терміни відвантаження продукції (товарів) і зобов’язання покупця про приймання 
продукції (товарів). Особлива увага в договорах приділяється ціні товару, термінам 
поставки, порядку розрахунків, терміну оплати, оскільки ці умови договору є 
істотними і необхідні у разі вирішення спору у претензійно-позовному порядку. 

Факт відпуску продукції (товарів) має бути належним чином оформлений 
документами. Підставою для відпуску продукції (товару) зі складу підприємства є 
доручення, яке пред’являється представником покупця і яке повинне містити 
відповідні реквізити. Підпис представника покупця на дорученні повинні бути 
ідентичними підпису одержувача на відвантажувальних документах про приймання 
продукції. 

В більшості випадків накладна є документом при продажу, на основі якого 
складають решту документів. В даному документі зазначаються реквізити сторін, 
між якими виникли розрахункові взаємовідносини, дані про осіб, через яких 
здійснюється операція купівлі – продажу, номер і серія довіреності на отримання 
цінностей від постачальника, підстава здійснення операції. В табличній частині 
накладної зазначаються найменування товарів, одиниці виміру, кількість, ціна, сума 
без ПДВ, сума ПДВ та загальна сума. В кінці документу проставляються підписи 
осіб, які приймали участь у здійсненні господарської операції. 

Обов’язковим документом при реалізації має бути податкова накладна (за 
умови, що продавець є платником ПДВ), яка надходить до підприємства в оригіналі 
і містить такі обов’язкові реквізити: дату складання, номер, назви організацій або 
прізвища, ім’я та по-батькові (для фізичних осіб) покупця і продавця, їх 
індивідуальні податкові номери, номери свідоцтва про реєстрацію платника 
податку на додану вартість, юридичні адреси місцезнаходження, номенклатуру та 
кількість товарів, ціну поставки без ПДВ, ставку податку та його суму, загальну 
суму, що підлягає сплаті з ПДВ.  

У разі доставки продукції покупцеві автотранспортом підприємства важливе 
значення має товарно-транспортна накладна, в якій повинні бути наявні записи з 
підписами і відбитком печатки одержувача, які засвідчують доставку продукції. 
Товарно-транспортна накладна призначена для обліку поставок запасів та 
розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Використовується для 
якісного та кількісного приймання запасів. Залежно від типу товарів, що 
перевозяться ТТН мають специфічні форми. В ТТН записують відомості про місця 
відправки і прибуття вантажу, назву організації-перевізника, марку та номер 
автомобіля, прізвище водія, клас вантажу, його масу, час відправлення і прибуття 
до пункту призначення тощо. 
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Рахунок-фактура – це документ, що поєднує в собі дві частини: рахунок, 
який є вимогою оплатити товар і накладну, що підтверджує поставку товару. Він 
може бути виписаний лише за умови наступної оплати. В іншому випадку разом з 
накладною окремо виписується рахунок. Рахунок або рахунок-фактура містять 
інформацію про покупця, реквізити обслуговуючих їх банків, назви товарів, їх 
кількість, ціну, суму до оплати. 

Реалізація товарів в роздріб може здійснюватись як за готівку, так і з 
застосуванням банківських платіжних карток, як із використанням реєстраторів 
розрахункових операцій, так і без них. Це обумовлює відмінність в 
документальному оформленні таких операцій. 

Оприбуткування виручки в касі підприємства проводиться за прибутковим 
касовим ордером з видачею квитанції матеріально відповідальній особі про 
прийняття виручки. Сума оприбуткованої виручки фіксується у звіті касира і 
звіряється з відповідним показником видаткової частини товарного звіту 
матеріально відповідальної особи відділу. В роздрібній торгівлі при реалізації 
товарів кінцевим споживачам податкова накладна не виписується і покупцям не 
видається. 

При розрахунках через банківські установи використовуються платіжні 
доручення і платіжні вимоги-доручення. Платіжні доручення – це розпорядження 
обслуговуючого банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого 
підприємства. Використовується для розрахунків між підприємствами за одержані 
товарно-матеріальні цінності, при авансових платежах тощо, яке банк приймає до 
виконання протягом 10 днів від дня його виписування і лише в сумі, яка може бути 
оплачена, виходячи з наявності коштів на рахунку або за рахунок кредиту. 

При реалізації товарів кінцевим споивачам з використанням ре\страторів 
розрахункових операцій (РРО), первинним документом є чек, отриманий з РРО з 
обмеженою кількістю реквізитів: назва підприємства, дата операції, зміст 
господарських операцій, одиниці виміру та обсяг господарської операції. 

Поряд з паперовими формами первинного обліку на підприємствах торгівлі 
використовують інформаційні повідомлення про господарські процеси у вигляді 
електронних документів. Первинні документи в електрооному вигляді 
застосовуються за умови дотримання вимог законодавства, а саме:  

- наявність обов’язкових реквізитів документу, склад і порядок розміщення 
яких визначаються законодавством;  

- можливість створення, передачі, збереження та перетворення 
електронного документу електронними засобами у візуальну форму;  

- накладання електронного підпису [3].  

Таким чином, метою документообігу є прискорення руху носіїв інформації, а 
чим коротше і швидше організованим буде процес документообігу, тим він буде 
ефективнішим для користувачів, які зможуть вчасно отримати інформацію й 
ефективно впливати на ситуацію управлінськими рішеннями та здійснювати 
постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю.  

Ефективність документообігу товарних операцій торгівельного підприємства 
залежить від оптимальної кількості підрозділів і виконавців, через які проходить 
кожен первинний документ та мінімальний термін його перебування у підрозділі. 
Тому основним напрямом вдосконалення первинного документообігу торговельних 
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підприємств вважаємо розробку методичних засад розрахунку норм часу зі 
складання первинних облікових документів з товароруху для облікового персоналу. 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження, можна зробити 
висновок, що первинні документи і рахунки бухгалтерського обліку є носіями 
інформації про доходи від реалізації товарів. Використовуючи інформацію, що 
формується у системі первинного обліку, керівний склад підприємства має 
можливість вибирати управлінські рішення з типових альтернативних і приймати 
для виконання і впровадження найбільш ефективне рішення. 
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АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА В 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
 

У статті досліджено сутність аналізу поточних біологічних активів. 
Визначено завдання аналізу оборотних активів. Проведено аналіз оборотних 
активів в Україні за 2015-2017 рр. та безпосередньо поточних біологічних активів 
у  СТОВ «Печанівське». 

Ключові слова: сільське господарство, оборотні активи, поточні біологічні 
активи, аналіз, тваринництво. 

 
Постановка проблеми. Оскільки біологічні активи відіграють велику роль в 

забезпеченні продовольчої безпеки країни та виробничого процесу 
сільськогосподарських підприємств, організація їх аналізу є важливим напрямом 
удосконалення облікової-аналітичної системи в умовах глобальних трансформацій. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності проведення аналізу  
поточних біологічних активів сільськогосподарського підприємства. 

Важливе місце в вдосконаленні економічної системи управління та 
підвищення рівня економічної роботи посідає економічний аналіз, якому властивий 
потужний арсенал способів та прийомів дослідження господарських процесів за 
будь-який відрізок часу, що сприяє підвищенню оперативності управління і 
прийняттю оптимального управлінського рішення [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Питання аналізу оборотних 
активів, в тому числі і поточних біологічних активів розкриваються у роботах таких 
вітчизняних науковців, як Г.М. Мельничук, Ю.Ю. Миронова, В.Я. Попович,  
Ю.О. Смислова, В.М. Соколо ті ін.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Тваринництво є однією з 
провідних галузей виробництва, яке має свої особливості, однією з яких є 
використання біологічних активів. Водночас, необхідно відмітити, що 
функціонування в сільському господарстві різних організаційно-правових форм 
підприємницької діяльності вимагає нових підходів до організації обліково-

аналітичного забезпечення, яке повинно враховувати тенденції біологічних 
перетворень у  тваринництві. Щоб правильно і раціонально організувати систему 
аналізу необхідно мати:  

- досконалу нормативно-правову базу; методичні рекомендації з обліку 
біологічних активів;  

- статистичну, фінансову та управлінську звітність в сфері 
сільськогосподарського виробництва;  

- фахових бухгалтерів, які повинні  досконало знати особливості діяльності 
сільськогосподарського виробництва та елементів облікової політики щодо 
поточних біологічних активів. 
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Оборотні активи беруть одноразову участь у виробничому процесі, 
кардинально змінюючи при цьому свою натурально-речову форму. Водночас 
вартість оборотних активів повністю переноситься на новостворений продукт. 
Згідно з НС(П)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" під оборотними 
активами слід розуміти гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 
також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного 
циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2]. 

Завданнями аналізу оборотних активів підприємства є вивчення змін, які 
відбулися в: 

– складі, структурі та динаміці оборотних активів; 
– співвідношенні темпів зростання оборотних активів та доходу від 

реалізації; 
– якості оборотних активів та ефективності їх використання. 
Поточні біологічні активи тваринництва складають особливу групу 

оборотних активів. За своїм економічним змістом тварини на вирощуванні та 
відгодівлі як складова поточних біологічних активів є незавершеним виробництвом 
галузі тваринництва, тому що вони в результаті біологічних перетворень постійно 
змінюють свою масу й оцінку. Ці зміни пов’язані з витратами на утримання тварин і 
їх годівлю до моменту реалізації, забою, переведення до основного стада. 
Відповідно важливе значення в сучасних умовах господарювання має і 
забезпечення збереженості поголів’я, запобігання його розкраданню й незаконному 
списанню, падежу і вимушеному забою [1].  

Аналіз оборотних активів на підприємствах України за 2015-2017 рр. 
представлено в табл. 1 [2]. 

Таблиця 1 

Аналіз оборотних активів підприємств галузі сільського, лісового та рибного 
господарства України за 2015-2017 рр., млн. грн. 

Показники  Роки  Відхилення 2017 
до 2015 рр. , +/- 2015 2016 2017 

Запаси 114924,9 160251,5 203408 88483,1 

Поточні біологічні активи 14259 16972,2 18448,5 4189,5 

Дебіторська заборгованість 342782,5 1092111,3 365703,9 22921,4 
Поточні фінансові 
інвестиції 1396,4 2122,9 2160,9 764,5 

Грошові кошти 16770,9 19475,9 20093,6 3322,7 

Витрати майбутніх періодів 4540,4 5820,8 6794,8 2254,4 

Інші оборотні активи 19950,5 21912,6 22415,5 2465,0 

Разом оборотних активів 514624,6 1318667,2 639025,2 124400,6 

 

Схему аналізу оборотних активів підприємств галузі сільського, лісового та 
рибного господарства України за 2015-2017 рр. представлено на рис. 1. 

Провівши аналіз оборотних активів на підприємствах галузі сільського, 
лісового та рибного господарства України у 2015-2017 рр., можна відмітити, що їх 
вартість збільшилась на 124400,6 млн,. грн. 2017 рр. Необхідно відмітити, що це 
відбулося за рахунок збільшення суми запасів на 88483,1 млн. грн, поточних 
біологічних активів на 4189,5 млн. грн. дебіторської заборгованості на 22921,4 млн. 
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грн., грошових коштів на 3322,7 млн. грн., інших оборотних активів на 2465,0 млн. 
грн.  та витрат майбутніх періодів на 2254,47 млн. грн. 

 

 
Рис. 1. Аналіз оборотних активів підприємств галузі сільського, лісового та 

рибного господарства України за 2015-2017 рр. 
 

Проведемо аналіз поточних біологічних активів СТОВ «Печанівське» за 
результатами функціонування у 2015-2017 роках (табл. 2).  

Таблиця 2 

Аналіз поточних біологічних активів тваринництва в СТОВ «Печанівське» за 
2015-2017 рр., тис. грн. 

Показники 
Рік  Відхилення 2017 до 

2015 рр. 
2015 2016 2017 тис. грн. % 

Тварини на вирощувані на 
відгодівлі       

Залишок на початок року  346 347 722 376 У 2,1 р. 
Надійшло за рік  661 983 639 -22 96,7 

Вибуло за рік 660 608 1089 429 165,0 

Залишок на кінець року  347 722 272 -75 78,4 

 

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що показника вартості 
тварин на вирощуванні та відгодівлі змінилися. Так, первісна вартість тварин на 
вирощуванні та відгодівлі збільшилася на 376 тис. грн, або у 2,1 р. Водночас, 
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зменшилась вартість тварин що надійшли на підприємство за досліджуваний період 
на 22 тис. грн, або на 3,3 %. За 2017 рр., з підприємства вибуло тварин на загальну 
вартість 1089 тис. грн, що на 429,0 тис. грн, або на 65,0 %  більше за показник 
2015 р. 

Висновки. Методика аналізу поточних біологічних активів повинна 
задовольняти вимогам системності, комплексності, оперативності та точності. 
Тільки на підставі виконання цих вимог забезпечується дослідження стану 
сільськогосподарського підприємства і тенденцій його розвитку, а також 
цілеспрямоване підвищення ефективності господарської діяльності за результатами 
аналізу поточних біологічних активів.  

Узагальнення результатів аналізу є дуже важливим етапом роботи, так як на 
цій стадії роблять відповідні висновки та приймають управлінські рішення щодо 
формування оцінки поточних біологічних активів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА 

ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

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

 

Стаття зосереджена на дослідженні організації внутрішнього контролю 
розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві. В статті розкривається 
сутність та мета здійснення внутрішньогосподарського контролю розрахунків з 
покупцями та замовниками, наводяться джерела інформації для проведення 
контролю. Розглянуто етапи проведення контролю розрахунків з покупцями та 
замовниками.  

Ключові слова: контроль, розрахунки, покупці, замовники, бухгалтерський 
облік, дебіторська заборгованість. 

 

Постановка проблеми: Контроль розрахунків з покупцями та замовниками 
є процесом перевірки правильності відображення в обліку дебіторської 
заборгованості, вчасності отримання оплати дебіторської заборгованості та звіряння 
її з даними боржників. Розрахунки з покупцями та замовниками мають динамічний 
характер та складають значну частину оборотних активів підприємства, а отже 

потребують впливу з боку управлінського персоналу та чітко організованої системи 

контролю з метою його забезпечення ефективного та стабільного функціонування 

підприємства.  
Аналіз основних досліджень і публікацій. Методологічні та організаційні 

аспекти внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками в своїх 
дослідженнях розглядали такі вітчизняні вчені як Гуцаленко Л. В., Дорош Н. І., 
Коцупатрий М. М., Москалюк Г. О., та інші. 

 Метою статті є  дослідження особливостей внутрішнього контролю 
розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Здійснення внутрішньогосподарського 
контролю є необхідним для підприємств, оскільки дає змогу дослідити економічну 
доцільність та правильність господарських операцій, дотримання законності їх 
здійснення. Завдяки результатам контролю керівництво має можливість вчасно та 
швидко визначити шляхи вирішення проблем та упередити їх виникнення в 
майбутньому. 

 Гуцаленко Л. В. зазначає, що внутрішньогосподарський контроль є 
основним джерелом інформаційного забезпечення управління підприємства, який 
розробляється власником (керівництвом підприємства) та спрямований на: 
забезпечення дотримання законності й економічної доцільності здійснення 
операцій; збереження майна; попередження, виявлення і виправлення суттєвих 
помилок та викривлень інформації; належне формування облікових даних та 
фінансової звітності [1]. На думку Коцупатрого М. М., внутрішньогосподарський 
контроль є системою безупинного спостереження за ефективністю використання 
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майна суб’єкта, законністю і доцільністю господарських операцій і процесів, 
збереження грошових коштів і матеріальних цінностей [3].  

Контроль розрахунків з покупцями та замовниками нерозривно пов’язаний з 
обробкою великих потоків економічної інформації, яка істотно залежить від 
ефективності системи обліку на підприємстві. Адже для нормального управління і 
функціонування потрібна достовірна і своєчасна інформація про стан дебіторської 
заборгованості, законність господарських операцій. 

 Гуцаленко Л. В. визначає, що метою контролю розрахунків з покупцями та 
замовниками є: 

– забезпечення систематичного спостереження за достовірністю облікових 
та звітних даних про наявність і зміну сум дебіторсько-кредиторської 
заборгованості;  

– своєчасністю перерахування коштів кредиторам і відшкодування 
належних боргів із дебіторів;  

– правильністю пред'явлення претензій і вчасністю їх погашення, 
дотриманням розрахунково-платіжної дисципліни на рівні її впливу на 
платоспроможність підприємства, що забезпечує його нормальну фінансово-

господарську діяльність [1]. 
 Джерелами інформації при здійсненні контролю розрахунків з покупцями 

та замовниками є: первинна документація підприємства, що включає в себе: 
договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-здачі виконаних 
робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, 
виписки банку, прибуткові касові ордери, розрахунки бухгалтерії; облікові регістри: 

Журнал № 3 та Відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями 3.1, 
аналітичного обліку розрахунків з дебіторами 3.2, аналітичного обліку виданих і 
отриманих авансів 3.4 та аналітичного обліку розрахунків за виданими операціями 
3.5; фінансова звітність підприємства: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про 
рух грошових коштів (за непрямим методом) та Примітки до річної фінансової 
звітності.  

Серед етапів контролю розрахунків з покупцями та замовниками можна 
виділити такі:  

1.  Контроль виконання договірних зобов’язань. Контроль розрахунків з 
покупцями та замовниками доцільно розпочинати з контролю за виконанням 
договірних зобов’язань. Укладений між сторонами договір є основою для 
проведення розрахунків. Він підписується сторонами та скріплюється печатками. 
При укладанні господарського договору сторони мають чітко узгоджувати всі 
необхідні умови, що включають предмет, ціну та строк дії договору.  

2.  Класифікація заборгованості та її аналіз. Контроль за дебіторською 
заборгованістю за товари, роботи і послуги доцільно здійснювати в розрізі таких її 
видів: дійсна, сумнівна та безнадійна. При здійсненні внутрішнього контролю 
дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги необхідно звернути увагу 
на створення та використання резерву сумнівних боргів, оскільки він виступає в 
ролі інструмента коригування оцінки дебіторської заборгованості.  

3.  Контроль своєчасності проведення інвентаризації розрахунків з 
покупцями та замовниками. Інвентаризація дебіторської заборгованості полягає у 
звірці документів і записів у реєстрах обліку і перевірці обґрунтованості сум, 
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відображених на відповідних рахунках, та оформлюється актом інвентаризації. При 
проведенні інвентаризації всім покупцям та замовникам надсилаються виписки з 
аналітичних рахунків про їх заборгованість для підтвердження реальності цієї 
заборгованості. Обов’язковим є проведення інвентаризації один раз на рік перед 
складанням річної фінансової звітності, однак для своєчасного виявлення сумнівної 
заборгованості та вжиття заходів щодо її стягнення, доцільним є проведення 
інвентаризації розрахунків з покупцями та замовниками щоквартально.  

4.  Оцінка правильності та достовірності сум дебіторської заборгованості. 
Особливо детально під час контролю перевіряють реальність і достовірність кожної 
суми виникнення розрахунків та підтвердження їх документальної обґрунтованості. 
Для цього необхідно перевірити, в якому стані знаходиться аналітичний облік цих 
розрахунків та відповідність його даним первинних документів, а саме накладними 
та актами виконаних робіт. Це пояснюється тим, що організація розрахунків із 
покупцями та замовниками багато в чому залежить від стану їх обліку і 
документального забезпечення. Несвоєчасне виявлення помилок у розрахункових 
документах в окремих випадках призводить до виникнення спірної заборгованості, 
порушення термінів пред’явлення за нею претензій [4]. З метою покращення 
репрезентативності результатів контролю розрахунків з покупцями та замовниками 
можуть складатися різноманітні аналітичні таблиці, які б узагальнювали 
найважливішу інформацію, отриману під час перевірки. Це дає змогу визначити 
структуру дебіторської заборгованості за термінами виникнення, а також виявити 
покупців та замовників, що мають найбільшу заборгованість та не здійснюють 
своєчасної оплати. За цими результатами керівництво підприємства може приймати 
управлінські рішення щодо продовження чи припинення співпраці з відповідними 
покупцями та замовниками, залежно від виконання ними договірних умов та 
дотримання строків оплати. Розподіл сум дебіторської заборгованості за термінами 
її існування потрібно складати не на підставі фінансових звітів підприємства, а на 
підставі даних, отриманих з бухгалтерських книг дебіторських заборгованостей, 
тобто з первинних документів [2].  

5.  Оцінка стану обліку та звітності за розрахунками з покупцями і 
замовниками. Під час проведення контролю обов'язково досліджується дотримання 
правильності відображення господарських операцій в обліку за допомогою 
перевірки типових кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, що дозволяє 
виявляти спотворення облікових даних. 

Загалом, для покращення ефективності контролю розрахунків з покупцями 
та замовниками на підприємстві необхідно:  

- здійснювати контроль за часткою дебіторської заборгованості в загальній 
величині оборотних активів;  

- здійснювати постійний контроль за дебіторською заборгованістю з 
розподілом її за строками непогашення для своєчасного реагування та вжиття 
заходів щодо її погашення; 

- систематично проводити інвентаризацію розрахунків з покупцями та 
замовниками для підтвердження реальності сум заборгованостей.  

Висновок. На сьогоднішній день підприємства України мають дуже великі 
обсяги дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги, що 
значно погіршує їх платоспроможність та фінансову стабільність. Контроль 
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розрахунків з покупцями та замовниками є невід’ємною складовою системи 
внутрішнього контролю підприємства.  

Створення чіткої та дієвої системи контролю здатне забезпечити ефективне 
функціонування підприємства. Першочерговими завданнями при здійсненні 
контролю розрахунків з покупцями та замовниками є аналіз заборгованості за 
кожним дебітором та визначення причин її виникнення, перевірка обґрунтованості 
кожної суми заборгованості, здійснення заходів щодо стягнення заборгованості, 
регулярне проведення інвентаризації розрахунків. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ НІМЕЧЧИНИ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
Розглянуто систему оподаткування господарської діяльності підприємств в 

Німеччині. Визначено особливості формування податку на доходи підприємств. 
Наведено порядок відображення податку на прибуток в системі рахунків 
бухгалтерського обліку.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, бухгалтерські рахунки, податки, валовий 
дохід, витрати  

 

Постановка проблеми. Досвід Німеччини як провідної країни ЄС вартий 
аналізу з багатьох боків, передусім з економічних позицій для оцінки вітчизняної 
системи оподаткування, обліку і звітності на критерій так званої «європейськості». 
Характерною ознакою німецької системи оподаткування є її складність, яка не 
завжди підходить до економік, які розвиваються. Непростою є також система 
бухгалтерського обліку на підприємствах, яка дає змогу застосовувати як 
міжнародні, так і національні стандарти фінансової звітності. Відсутність закону 
про бухгалтерський облік в Німеччині компенсується нормами Торгового кодексу 
(HGB: Handelsgesetzbuch), який регулює господарські відносини економічних 
суб’єктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості обліку і звітності в 
контексті оподаткування прибутку підприємств Німеччині у вітчизняній літературі 
не досліджувалися. У пострадянських та українських джерелах німецький 
бухгалтерський досвід розглядається в цілому, як правило, в навчальних посібниках 
для студентів в серії «бухгалтерський облік у зарубіжних країнах» та окремих 
статтях авторів – О. Малишкін [1], Н.Ю. Степанова [2]. 

Німецькі бухгалтерські правила налаштовані на норми податкового 
законодавства ФРН. Аналогічна ситуація щодо деяких податків складається і в 
нашій країні. 

Мета статті – проаналізувати обліково-звітні аспекти податку на прибуток 
підприємств Німеччини як одного з варіантів континентальної моделі обліку. 

Виклад основного матеріалу. Усі податки Німеччини можна розділити на три 
основні групи: податки на доходи; податки на майно; податки на угоди і 
споживання.  

Специфікою Німеччини є те, що податкова система передбачає два види 
податків на доходи підприємств: промисловий податок – Gewerbesteuer (GewSt) i 

податок на доходи корпорацій – Körperschaftsteuer (KSt).  
Сутність промислового податку полягає у встановленні збору з підприємств на 

користь місцевих органів влади для фінансування додаткових витрат на утримання 
муніципальних комунальних служб, на території яких розташоване підприємство – 

платник податку. Ставки промислового податку встановлюють місцеві органи 
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влади, вони коливаються в розмірі від 5 до 20%. Податок надходить до місцевих 
бюджетів. 

Податку на доходи корпорацій підлягає прибуток корпорацій, таких як GmbH 
(аналог українського ТОВ ) або AG ( український аналог – ПАТ и ПрАТ). З точки 
зору німецького оподаткування корпорації є самостійними податковими суб'єктами 
та несуть власну відповідальність за обчислення та сплату податків. 

Правовою базою виступає Закон про податок на доходи корпорацій. Тобто в 
Німеччині відсутній податковий кодекс як узагальнюючий законодавчий документ. 
Базою оподаткування корпорацій є прибуток від їх діяльності, який розраховують 
вирахуванням з суми отриманих доходів суми понесених витрат на комерційну 
діяльність. Доходи і витрати формуються на рахунках поточного обліку відповідно 
до принципів бухгалтерського обліку. Проте певна частина з них підпадає під вплив 
податкових норм, наприклад, амортизація необоротних активів [2, с. 15]. 

Діюча ставка податку на прибуток корпорацій – 15% плюс податок на 
солідарність (5,5%), плюс муніципальна бізнес-надбавка. У результаті ефективна 
норма оподаткування німецьких підприємств (корпорацій) сягає 25–33%. Бізнесова 
надбавка зменшує суму  оподатковуваного  прибутку   корпорації   [1,  с. 44]. 

Прибуток після відрахувань на сплату податку за рішенням товариства може 
бути розподілений між акціонерами. Отримані акціонерами дивіденди відносяться 
до особистих доходів, які вони враховують у своїх регістрах і особистих податкових 
деклараціях. При цьому податковий тягар переноситься на акціонера – на відміну 
від українського законодавства. Проте подвійного оподаткування не відбувається. 

Базою оподаткування корпорації є прибуток/збиток, який визначається за 
двома варіантами: згідно з податковим балансом («Steuerbilanz») або за даними 
торговельного балансу підприємства («Handel- bilanz»). Останній складається за 
правилами бухгалтерського обліку і включається до складу фінансової звітності 
підприємства. Натомість перший складається виключно з метою оподаткування. За 
МСБО/МСФЗ такий підхід є неприйнятним і компанії Німеччини, які їх 
застосовують, вимушені дотримуватися правил саме міжнародних стандартів. 
Такий підхід є характерним для публічних компаній. Інші підприємства ведуть 
облік, як правило, за національним законодавством у варіанті єдиного податкового 
балансу або за двома балансами. 

Вочевидь, потребує пояснення терміни «податковий баланс». В практиці 
компанії застосовують певну форму регістра під назвою «податковий баланс». При 
аналогічних зовнішніх ознаках із торговельним балансом він складається з активів і 
пасивів, які формуються з урахуванням податкових правил. Отже, в поточному 
обліку формуються доходи і витрати за правилами податкового законодавства. 

Форма декларації про корпоративний податок дає змогу відобразити прибуток 
як з податкового, так і з торговельного балансу. 

Специфікою німецької обліково-бухгалтерської практики є: по-перше, те, що 
регістри бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності вважаються базовими 
документами для цілей оподаткування; по-друге, з метою оподаткування компанії 
ведуть форму регістра під назвою «податковий баланс». У разі його не ведення 
компанія має право використовувати дані торговельного балансу (дані 
бухгалтерського обліку). При такому варіанті у формі декларації наводять суму 
коригувань як різницю у сумах прибутку за цими двома балансами; по-третє, 
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фінансова звітність в електронному вигляді подається до податкових органів разом 
з податковими деклараціями. 

Всі правила, що регулюють питання ведення обліку та складання 
індивідуальної фінансової звітності в Німеччині, відображені в так званому 
Торговельному кодексі Німеччини (HGB: Handelsgesetzbuch). Натомість закон про 
бухгалтерський облік відсутній. У цьому Кодексі міститься повний обсяг вимог, що 
пред'являються до індивідуальної фінансової звітності підприємства, та основні 
вимоги, пропоновані до консолідованої фінансової звітності. Розробка доповнень і 
пояснень до основних правил складання консолідованої звітності, рекомендацій і 
створення нових, а також зміна старих стандартів – це прерогатива Німецького 
комітету зі стандартів фінансової звітності (DRSC). 

У Німеччині, як і в Україні, непублічні компанії (так звані HGB) ведуть облік, 
як правило, за національними стандартами бухгалтерського обліку. В німецьких 
професійних колах точиться дискусія, яка є актуальною і для України: складання 
фінансової звітності за МСФЗ у нинішньому вигляді для малого та середнього 
бізнесу є не ефективним і не потрібним. Тому участі в обговоренні нових проектів 
стандартів МСФЗ для малого та середнього бізнесу приділяється особлива увага. 

Для відображення податків за планом рахунків для виробничих підприємств  
передбачено рахунки: 292 «Податок на додану вартість на отриманий аванс»; 380 
«Відрахування на податки» (як резерв); 480 «Податок на додану вартість» (як 
зобов’язання перед бюджетом); 70 «Виробничі податки» (на капітал, майно, землю, 
автомобіль тощо); 77 «Податки на доходи та виручку» (промисловий податок, 
корпоративний податок, податок на дохід з капіталу). 

Отже, податки на прибуток відображують на рахунку 77. Загальна нарахована 
сума таких податків зменшує дохід підприємства. Напроти, в українській практиці 
такі нарахування збільшують витрати (дебет рахунку 98). 

Вважається, що єдина для підприємств усіх форм власності номенклатура 
рахунків має низку переваг: 

 можливість точного уявлення всіх існуючих рахунків підприємства; 
 порівнянність аналогічних витрат і доходів як всередині окремого 

підприємства, так і між іншими підприємствами; 
 можливість порівняння даних у міжнародному масштабі (в рамках 

Європейського Союзу). 
На основі вивчення сучасної схеми обліку та розрахунку фінансового 

результату німецьких корпорацій з метою фінансової звітності і з урахуванням 
податкових витрат наведемо алгоритм розрахунку прибутку/збитку (табл. 1) [1, с. 
50]. 

Таблиця 1 

Алгоритм розрахунку прибутку (збитку) німецької корпорації з урахуванням 
податкових витрат 

Показники 

1 2 

+ Umsatzerlöse (валовий дохід, виручка) 
– Materualaufwand (витрати на сировину і матеріали) 
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Продовження табл. 1 

1 2 

– Sonstige betriebliche Erträge (інші виробничі витрати) 
– Personalaufwand (персональні витрати на заробітну плату, 

соціальні відрахування тощо) 
– Absreibungen SAV (амортизаційні відрахування) 
– Betriebliche Steuern (господарські податки, рахунок 70) 
= Betribsergebnis (Виробничий результат) 
+ Zinsen u.ä. Erträge (відсотки та інші доходи) 
– Zinsen u.ä. Aufwendungen (відсотки та інші витрати) 
– Steuerruckstellungen (резерв на податки, рахунок 38) 
= Finanzergebnis vor Steuern (фінансовий результат до сплати податків) 
– Steuern vom Eincommen und 

Ertrag 

(податки з прибутку, рахунок 77) 

= Geschäftsergebnis nach Steuern (фінансовий результат після сплати податків) 
 

Висновки. Отже, витрати підприємства на податки розподіляються на три 
частини: господарські податки (рахунок 70 «Виробничі податки»); резерв на 
податки (рахунок 38 «Резерв на податки»); податки з прибутку (рахунок 77 
«Податки на дохід і виручку»). До категорії господарських податків відносять усі 
майнові податки, крім ПДВ та податку на прибуток. Аналогічний порядок 
застосовують і в Україні. Тому в цій частині можна говорити про схожість цих 
систем відображення податків за джерелами їх покриття на рахунках 
бухгалтерського обліку. 
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(Представлено доц. Гайдучок Т.С.) 

 

У статті розкрито сутність аналізу фінансових результатів діяльності 
лісогосподарських підприємств. Проведено аналіз фінансових результатів 
діяльності підприємства на прикладі ДП «Коростишівське лісове господарство». 
Доведено, що від тогo, наскільки якіснo буде прoведений аналіз фінансових 
результатів, зaлежить майбутнє діяльності підприємствa. 

Ключові слова: облік, фінансовий результат; прибуток; доходи; витрати. 
 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки узагальнюючим 
показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств є 
прибуток. Він є необхідною умовою для інвестування в підприємство, тому що 
придбання нової техніки чи обладнання за умови відсутності прибутку означає 
«проїдання» обігових коштів, і це негативно відіб’ється в майбутній діяльності. 
Крім того, прибуток служить своєрідним гарантом фінансової незалежності 
підприємства, забезпечує стабільність його функціонування. Для підвищення 
ефективності управління прибутковістю підприємствам потрібно систематично 
здійснювати аналіз фінансових результатів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню проблем аналізу 
фінансових результатів приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні вчені-
економісти: Баканова М. І., Борщевський П. П., Бутинець Ф. Ф., Волкова Н. А., 
Герасимович А. М., Дем’яненко М. Я., Житня І. П., Івахненко В. М., Купалова Г. І., 
Кужельний М. В., Мних Є.В., Олійник О. В., Попович П. Я., Прокопенко І. Ф., 
Савчук В. К., Чумаченко М.П., Швець В.Г., Шеремета А.Д. та інші. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних та прaктичних aспектiв наявної 
системи аналiзу фiнансових результатiв діяльності лісогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. На сучасному етапі господарювання 
лісогосподарські підприємства характеризується нестабiльними тенденцiями, 
причиною яких переважнo залишається складна економічна ситуацiя в країнi. Саме 
тому aктуальним є питання аналiзу фiнансових результатiв дiяльностi 
лісогосподарських пiдприємств. 

Аналiз фінансових результатiв діяльностi – це комплекс дiй, які спрямовані 
на вивчення результатiв діяльності підприємства за певний перiод часу, з метою 
визначення ефективностi використання всiх ресурсiв, виявлення можливих 
недолікiв в управлiнні цього пiдприємства та надання необхiдної інформації для 
оперативного керiвництва для підвищення результaтивностi дiяльності 
пiдприємства [1, с. 8-12]. 

Джерелaми аналітичної iнформації для анaлізу дiяльнoсті лісогосподарських 
пiдприємств є фiнансовий плaн, бiзнес-плaн, дані бухгалтерськогo облiку за 
розрахунками результатів діяльності, показники фiнансовoї звiтності ф. № 1 «Звiт 
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прo фінaнсoвий стaн», ф. № 2 «Звiт про сукyпний дохiд», ф. № 3 «Звiт прo рyх 
грошoвих коштiв», ф. № 4 «Звiт прoвлaсний кaпiтaл», ф. № 5 «Примiтки дo рiчної 
фінaнсовoї звiтностi», дaні статистичнoї звiтності, покaзники внутрiшньої 
управлiнської звітності. 

Проаналізуємо насамперед рівень динаміки фінансових результатів 
ДП «Коростишівське лісове господарство» в таблиці 1. 

Таблиця 1  
Аналіз рівня динаміки фінансових результатів ДП «Коростишівське 

лісове господарство» за 2015-2017 рр. 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 
Відхилення 

2017 р. до 2015 р. 

2015 2016 2017 
+/-,  

тис. грн. % 

1. Чистий дохід (виручка) 
від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)  

82295 90862 103684 21389 126,0 

2. Валовий прибуток 35571 37821 25767 -9804 72,4 

3. Прибуток (збиток) від 
операційної діяльності 1716 2638 804 -912 46,9 

4. Прибуток (збиток) від 
звичайної діяльності до 
оподаткування 

1694 2638 812 -882 47,9 

5. Чистий прибуток 1406 2160 660 -746 46,9 

 

Як бачимо з даних табл. 1, фінансовий результат ДП «Коростишівське 
лісове господарство» за досліджуваний період значно знизився (з 1694 тис. грн. 
прибутку в 2015 році до 812 тис. грн. у 2017 році). В цілому прибуток зменшився на 
53,1%, або на 746 тис. грн.). Крім того, з 2015 р. по 2017 р. спостерігаємо зростання 
обсягів чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 
21389 тис. грн., або на 26,0 % та зменшення валового прибутку на 9804 тис. грн., 
прибутку від операційної діяльності на 912 тис. грн., або на 53,1 %, прибутку від 
звичайної діяльності до оподаткування та чистого прибутку на 882 та 746 тис. грн. 
відповідно, або на 52,1 та 53,1%. 

Якість прибутку від основної діяльності вважається високою, якщо її 
збільшення зумовлене зростанням обсягу продажів, зниженням собівартості 
продукції. Низька якість прибутку характеризується зростанням обсягів реалізації 
за рахунок росту цін на продукцію без збільшення фізичного обсягу продажів і 
зниження витрат на гривню продукції. 

Збільшення прибутку можливе за рахунок: нарощення обсягів виробництва і 
реалізації товарів; здійснення заходів щодо підвищення продуктивності праці своїх 

працівників; зменшення витрат на виробництво продукції; кваліфікованого 
здійснення цінової політики; грамотної побудови ділових відносин з 
постачальниками, посередниками, покупцями; покращення системи маркетингу на 
підприємстві; удосконалення продукції з середнім рівнем рентабельності, а 
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низькорентабельну зняти з виробництва; постійного проведення наукових 
досліджень аналізу ринку, поведінки споживачів і конкурентів. 

У формуванні прибутків значну роль відіграють доходи та відрахування від 
доходів, прибутків. Для аналізу структури доходів підприємства розглянемо 
наступну аналітичну таблицю (табл. 2). 

Таблиця 2  

Аналіз структури доходів ДП «Коростишівське лісове господарство» 

за 2015-2017 рр. 
 

Показники 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017р. в 

% до 
2015р. тис. грн. % 

тис. 
грн. % 

тис. 
грн. % 

Дохід (виручка) від 
реалізації продукції  82295 92,8 90862 97,1 103684 96,6 126,0 

Інші операційні 
доходи  

6271 7,1 2663 2,8 3510 3,3 56,0 

Інші доходи  16 0,1 9 0,1 8 0,1 50,0 

Усього доходів  88582 100,0 93534 100,0 107202 100,0 121,0 

 

Дані таблиці 2 свідчать про те, що в структурі підприємства найбільшу 
питому вагу становить дохід (виручка) від реалізації продукції, який у 2017 році 
збільшився на 26,0 % в порівняні з 2015 роком. 

Структуру витрат і відрахувань можна проаналізувати за допомогою табл. 3. 

Таблиця 3. 
Аналіз структури витрат і відрахувань ДП «Коростишівське лісове 

господарство» за 2015-2017 рр. 

Показники 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017р. в 
% до 

2015р. 
тис. 
грн. % 

тис. 
грн.  % тис. грн. % 

Собівартість 
реалізованої 
продукції  

46724 53,8 53041 58,3 77917 73,2 166,8 

Адміністративні 
витрати  

3676 4,2 4220 4,6 4618 4,3 125,6 

Витрати на збут  29752 34,2 29181 32,1 18998 17,8 63,8 

Інші операційні 
витрати  

6698 7,7 4445 4,9 4857 4,6 72,5 

Усього витрат і 
відрахувань  

86850 100,0 90887 100,0 106390 100,0 122,5 

 

З даних таблиці 3 видно, що в структурі витрат ДП «Коростишівське лісове 
господарство» найбільшу питому вагу становить собівартість реалізованої 
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продукції. Собівартість реалізованої продукції у 2017 році порівняно з 2015 роком 
збільшилась на 66,8 %. Щодо адміністративних витрат, то вони збільшились на 25,6 
%, а витрати на збут та інші операційні витрати  відповідно зменшились на 10754 та 
1841 тис. грн. відповідно. 

Одержання прибутку забезпечується умовами беззбиткової діяльності 
підприємства, при якій споживча вартість (чистий дохід) об'єкта господарювання: 

 збільшується, а витрати на його створення зменшуються; 
 збільшується, а витрати на його створення не змінюються; 
 збільшується більшими темпами, ніж витрати на його створення; 
 не змінюється, а витрати на його створення зменшуються; 
 зменшуються меншими темпами, ніж витрати на його створення. 
У процесі фінансового аналізу використовують різні показники фінансових 

результатів, які формуються за фінансовою звітністю. 
Виходячи з наявних доходів і витрат визначається прибуток підприємства. 

Чистий прибуток формується наступним чином: фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування мінус податок на прибуток від звичайної діяльності, 
плюс дохід від надзвичайної діяльності, мінус податок на прибуток від 
надзвичайної діяльності, мінус втрати від надзвичайних подій, плюс зменшення 
податку на прибуток через збитки від надзвичайних подій. 

Висновки. Таким чином, різні фактори відіграють різну роль і мають 
неоднакове значення для зростання прибутку підприємства. В цілому можна 
відмітити, що всі чинники, які впливають на прибуток, є важливими для 
ефективного функціонування підприємства. Тільки з їх допомогою підприємство 
може одержати максимальний прибуток. А для цього необхідно розробити механізм 
організаційно-економічного впливу факторів на його виробничо-фінансові 
результати.  

Від тогo, наскільки якіснo прoведений аналіз фінансових результатів, 
визначенo оснoвні чинники, які йогo забезпечують, зaлежить майбутнє діяльності 
підприємствa. 
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(Представлено д.е.н., професор Цаль-Цалко Ю.С.) 

 

В статті визначено мету, основні елементи та завдання 
внутрішньогосподарського контрою розрахунків з постачальниками на 
підприємстві.  Обґрунтовано основні етапи здійснення контролю розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. Розглянуто джерела інформації для 
внутрішнього контролю розрахунків. 

Ключові слова: постачальники, розрахунки з постачальниками, 
внутрішньогосподарський контроль. 

 

Постановка проблеми. Розрахунки з контрагентами є важливою складовою 
фінансово-економічної діяльності будь-якого підприємства. Вони нерозривно 
пов’язані з вхідними та вихідними грошовими потоками, які складають основу 
процесу забезпечення безперервної діяльності суб’єктів господарювання. 
Важливою складовою управління підприємством є організація детального обліку 
необхідної інформації про стан розрахунків, що формується в системі 
бухгалтерського обліку та контроль за станом розрахунків, зокрема з 
постачальниками. Забезпечення контролю розрахунків з постачальниками на 
підприємстві здатне суттєво підвищити ефективність діяльності підприємства, його 
конкурентоспроможність. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми 
внутрішньогосподарського  контролю розрахунків з постачальниками в своїх 
працях розглядали такі провідні вчені-економісти: Н. М. Бразілій, Н. С. Брохун, Л. 
В. Гуцаленко, А.І. Глумаченко, Л.В. Городянська,  В.С. Кладієв, О. І.Коблянська, Д. 
Колдуелл, Г. М. Давидов, Н. Я. Зарудна, І.Б. Садовська, Я. В. Соколов, К.В. 
Сурніна, О. М. Петрук, Н. М. Ткаченко, В. М. Шарманська, В. Г. Швець та інші. 
Проте існує багато суперечностей щодо методики здійснення 
внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками, що потребує 
подальших досліджень. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних та організаційних аспектів 
внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками на 
підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Процес постачання як об’єкт обліку 
складається із закупівлі та організації зовнішнього надходження матеріалів, 
компонентів чи готових продуктів від постачальника на підприємство, склади чи 
роздрібні магазини. 

Метою внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками 
підприємства є:   

–  забезпечення систематичного спостереження за достовірністю облікових 
та звітних даних про наявність і зміну сум кредиторської заборгованості;   
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–  своєчасність перерахування коштів кредиторам;   
– правильність пред’явлення претензій і вчасність їх погашення, дотримання 

розрахунково-платіжної дисципліни на рівні її впливу на платоспроможність 
підприємства, що забезпечує нормальну фінансово-господарську діяльність [1]. 

Система внутрішньогосподарського контролю визначається внутрішніми 
правилами та процедурами контролю, які запроваджуються власником 
підприємства для досягнення поставленої мети. На ефективність контролю 
господарської діяльності, зокрема, операцій щодо розрахунків з постачальниками та 
підрядниками підприємства впливає його організація та чіткість сформованої 
методики, яка повинна складатись з послідовного переліку етапів, методів та 
прийомів контролю та відповідного пакету розроблених робочих  документів 
контролера для проведення внутрішньогосподарського контролю обраного об’єкта і 
базується на визначеному переліку систематизованих джерел інформації [3].   

Основними елементами контролю операцій із забезпечення здійснення 
розрахунків з постачальниками підприємства та фактів їх зміни є: 

- об'єкти - договори, укладені підприємством; розрахункові операції; записи 
в первинних документах, облікових регістрах та звітності; господарські операції з 
обліку фактів зміни зобов’язань в контексті розрахунків з постачальниками; 
інформація про порушення та зловживання у веденні обліку, які знайшли 
документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів, 
постановах правоохоронних органів; 

- суб'єкти – власник та підрозділи підприємства, які виконують контрольні 
функції за формуванням розрахунків з постачальниками (юридичний відділ, відділ 
постачання, бухгалтерія, відділ економічного аналізу, планово-фінансовий відділ, 
відділ маркетингу). 

Основні завдання контролю розрахунків з постачальниками можна 
сформувати наступним чином: 

– наявність і правильність оформлення первинних документів, які є 
підставою для відображення в бухгалтерському обліку заборгованості з 
постачальниками; 

– правильність оцінки відображення заборгованості з постачальниками у 
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності; 

– відповідність даних синтетичного і аналітичного обліків; 
– своєчасність розрахунків з постачальниками підприємства; 
– оцінка стану внутрішнього контролю й аудиту з постачальниками тощо. 
Можна виокремити декілька етапів обліку контролю зобов’язань перед 

постачальниками: формування методики облікових процедур контролю 
зобов’язань; визначення основних елементів контролю операцій із забезпечення 
здійснення розрахунків з постачальниками підприємства та фактів їх зміни; 
забезпечення формування інформаційної бази для здійснення контролю розрахунків 
з постачальниками; перевірка правильності та повноти документального 
забезпечення оприбуткування товарно-матеріальних цінностей; встановлення 
обґрунтування та правильності відображення в обліку фактів зміни зобов’язань та їх 
причини; перевірка своєчасності та обґрунтованості списання та припинення 
зобов’язань; проведення інвентаризації операцій щодо виконання зобов’язань 
підприємством перед постачальниками (рис. 1). 
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Рис.1. Етапи внутрішньогосподарського контролю розрахунків  з 
постачальниками [4] 

 

Джерелами інформації для внутрішнього контролю є:  
– первинні документи (наказ про облікову політику, бухгалтерські 

документи з обліку розрахунків, робоча документація контролера, аналітичні 
документи);  

– форми фінансової звітності (ф. № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), ф. 
№2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), ф. №3 «Звіт про рух 
грошових коштів», ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»);  

–  рахунки бухгалтерського обліку (головна книга, журнал-ордер №3 В, 
відомість аналітичного обліку 3.3, облікові регістри);  

–  інші джерела інформації (законодавча база, інформаційні повідомлення 
про курси іноземних валют та ін.) [2]. 

Отже, ефективна система внутрішнього контролю розрахунків з 
постачальниками повинна забезпечувати та сприяти формуванню позитивного 
результату діяльності підприємства, раціональному використанню усіх елементів 
його ресурсного потенціалу та запобігати порушенню вимог чинного законодавчого 
поля. 

Висновки. Для ефективного функціонування всіх ланок суб’єкта 
господарювання потрібно мати достовірну інформацію про фінансовий стан 
підприємства, зокрема, про наявну кредиторську заборгованість, в якій значну 
частку займають численні розрахунки з постачальниками. Контроль за здійсненням 

Етапи внутрішньогосподарського контролю розрахунків з 
постачальниками 

Поточний контроль законності укладання контрактів та дотримання 
умов договорів на постачання матеріалів для виробництва 

Аналіз динаміки заборгованості за операціями з придбання 
виробничих запасів і замовлення робіт та послуг 

Контроль повноти та своєчасності проведення інвентаризацій 
розрахунків з постачальниками 

Оцінка стану первинного, аналітичного, синтетичного обліку 
та звітності за розрахунками з постачальниками 

Контроль розрахунків претензійного характеру 

Контроль своєчасності погашення заборгованості перед 
постачальниками 
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розрахунків із постачальниками є запорукою платоспроможності та майбутнього 
розвитку підприємства.  
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВ НА ПРИКЛАДІ ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ 

ЗАЙНЯТОСТІ 
 

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

У статті досліджено сутність аналізу та контролю видатків бюджетних 
установ. Розглянуто завдання та джерела налізу видатків бюджетної установи. 
Проведено аналіз видатків Ємільчинського районного центру зайнятості . 

Ключові слова: аналіз, контроль, видатки, витрати, бюджетна установа, 
кошторис. 

 

Постановка проблеми. Загальновідомо, що згідно із теорією управління, 
аналіз та контроль є важливими функціями управління, при цьому для ефективної 
діяльності будь-якої системи вони є необхідним на всіх етапах її функціонування. 
Водночас, необхідно відмітити, що не є винятком й реалізація аналізу та контролю 
у сфері бюджетних відносин, адже від того, наскільки чітко та якісно буде 
проведений аналіз та поставлений фінансовий контроль у державному секторі, 
настільки і залежатиме ефективність здійснення відповідних функцій бюджетної 
установи.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми аналізу діяльності 
бюджетних установ присвячені дослідження Ф.Ф. Бутинця, С.В. Івахненкова, 
А.П. Заросило, І.Д. Лазаришиної, Є.В. Мниха, О.В. Олійник, А.Н. Романова,  
В.К. Савчука, Г.Н. Соколової, Н.І. Сушко та ін.  

Метою статті є дослідження системи аналізу та контролю видатків 
бюджетної установи на прикладі Ємільчинського районного центру зайнятості. 

Викладення основного матеріалу. Постійний контроль за відображенням 
видатків в обліку бюджетної установи сприяє якісному, цільовому виконанню 
кошторису доходів та видатків установи, ефективному використанню бюджетних 
коштів загального та спеціального фонду 

Внутрішній контроль у Ємільчинському районному центрі занятості є 
постійним управлінським процесом, що охоплює всі операції кожної структурної 
одиниці бюджетної установи, забезпечуючи визначення й аналіз ризиків його 
діяльності з метою їх попередження (недопущення) чи обмеження. 

Підвищення ефективності внутрішнього контролю досягається завдяки 
періодичному перерозподілу обов’язків між працівниками, які в ньому задіяні. Це 
сприяє постійному підтриманню персоналом високого рівня теоретичної і 
практичної підготовки за різними напрямами діяльності бюджетної установи, 
наданню гнучкості у використанні трудових ресурсів, усуненню монотонності в 
роботі та уникненню можливих зловживань з їх боку. Такий перерозподіл особливо 
важливий щодо працівників, задіяних в обліку і контролі за рухом фінансових 
ресурсів тривалий період часу. Кваліфікаційні вимоги до фахівців внутрішнього 
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контролю повинні відповідати сучасним вимогам і бути визначені в посадових 
інструкціях. 

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

Основна мета здійснення державного контролю за бюджетними коштами – 

це забезпечення стабільного економічного розвитку країни. Основними цілями 
державного фінансового контролю видатків бюджету є: збільшення доходної 
частини державного бюджету; економія видаткової частини бюджету; зниження 
рівня корупції у державі; скорочення кількості порушень у фінансовій сфері.  

В процесі проведеного дослідження можна визначити, що основними 
джерелами  інформації для проведення контролю за видатками бюджетних установ 
є: положення про бюджетні організації, кошторис доходів та видатків, наказ про 
облікову політику, внутрішні розпорядження бюджетної установи; первинні 
документи, облікові регістри; фінансова звітність бюджетної установи; акти 
попередніх ревізій і перевірок бюджетних установ різними відомствами державного 
контролю, а також підрозділами внутрішньогосподарського контролю. Напрямками 
здійснення контролю видатків установи є перевірка стану розрахунків з оплати 
праці та відрахувань на соціальні заходи; стану збереження державного майна та 
матеріальних ресурсів; розрахунки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв 
тощо.  

Аналіз – невід'ємна частина процесу прийняття рішень у системі управління 
бюджетною установою. Спираючись на облікову, статистичну та оперативну 
інформацію, економічний аналіз уможливлює одержання кількісної та якісної 
оцінки змін, які відбуваються в бюджетній установі, згідно із заданою стратегічною 
програмою дій. Основними завданнями виконання кошторису видатків бюджетних 
установ є:  

 оцінювання дотримання кошторису в цілому і за економічними 
елементами видатків;  

 характеристика складу і структури видатків, їх зміни;  
 визначення факторів, що викликали відхилення фактичних видатків від 

кошторисних;  
 виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів 

установи;  
 відпрацювання заходів для використання виявлених резервів [1].  
Завдання аналізу конкретизуються у процесі вивчення видатків бюджетних 

установ за окремими видами і напрямами. Інформаційним підґрунтям 
управлінських рішень щодо витрат державного і місцевих бюджетів слугує 
інформація звіту про результати діяльності. Метою розкриття інформації у 
названому звіті є порівняння доходів і видатків бюджету та визначення фінансового 
результату виконання бюджету (дефіциту/профіциту) [3] 

Проведемо аналіз видатків за обмінними операціями Ємільчинського 
районного центру зайнятості за станом на 01 липня 2017 р. та 01 липня 2018 р.. 
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Таблиця 1 

Аналіз елементів витрат за обмінними операціями Ємільчинського районного 
центру зайнятості за 2017-2018 рр. 

Стаття 

Станом на 01 липня 
2017 р. 

Станом на 01 
липня 2018 р. 

Відхилення 
2018 до 2017 

рр. 
грн % гнр. % +\- 

Витрати на оплату 
праці 545342 71,0 617656 69,4 72314 

Відрахування на 
соціальні заходи  106272 13,8 123281 13,8 17009 

Матеріальні витрати  112230 14,6 142020 16,0 29790 

Інші витрати 4457 0,6 7413 0,8 2956 

Всього 768301 100,0 890371 100,0 122070 

 

Структуру витрат за обмінними операціями Ємільчинського районного центру 
зайнятості за 2017-2018 рр. представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура витрат за обмінними операціями Ємільчинського районного 

центру зайнятості за 2017-2018 рр. 

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що загальна сума витрат 
з обмінними операціями у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. збільшилась на 122070 грн. 
За досліджуваний період спостерігається збільшення за всіма статтями витрат, так 
сума витрат на оплату праці збільшилась на 72314 грн, сума матеріальних витрат 
збільшилась на 29790 грн., сума відрахувань на соціальні заходи збільшилась на 
17009 грн. та сума інших витрат – на 2956 грн. Найбільше в структурі витрат 
займають витрати на оплату праці (71,0 % у 2017 р. та 69,4 % у 2018 р.), матеріальні 
витрати (14,6 % у 2017 р. та 16,0 % у 2018 р.) та відрахування на соціальні заходи 
(13,8 % у 2017 р. та 13,8 % у 2018 р.). 

Водночас, в своїх дослідженнях Заросило А.П. стверджує, що важливим 
інструментом аналізу динаміки показників доходів і витрат є проведення 
факторного аналізу змін за кожною статтею доходів і витрат. Це дозволить виявити 
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ступінь впливу кожного фактора на результативний показник і пояснити існуючі 
тенденції. Суму негативних впливів конкретних факторів враховують як резерв 
можливого збільшення або зменшення результативного показника. Основними 
методами, що використовуються для розрахунку величини впливу, є методи 
елімінування. Також ефективним інструментом аналізу доходів і витрат є 
коефіцієнтний аналіз. Коефіцієнти дозволяють визначити ефективність 
використання бюджетних коштів шляхом співвідношення доходів і витрат як по 
загальному фонду та спеціальному фонду, так і по діяльності в цілому. Отже, 
розробка методично-понятійного апарату аналізу доходів і витрат розпорядників 
бюджетних коштів дозволить оцінити ефективність використання бюджетних 
ресурсів з метою їх мінімізації та формування відповідних резервних фондів для 
розвитку їх діяльності [2]. 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що видатки є одним із основних об’єктів бухгалтерського обліку 
бюджетних установ, що характеризує результат виконання кошторису доходів та 
видатків. Водночас, необхідно відмітити, що своєчасний аналіз та постійний 
контроль за відображенням видатків в обліку бюджетних установ сприяє цільовому 
виконанню кошторису доходів та видатків, а також ефективному використанню 
бюджетних коштів загального та спеціального фонду. 

 

Список використаної літератури:  
1. Єршова Н.Ю., Стребкова Ю. Методичні підходи до аналізу виконання 

кошторису видатків бюджетними установам. URL: 
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/%d0%3.pdf 

2. Заросило А.П. Особливості аналізу доходів і витрат розпорядників 
бюджетних коштів. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/23416/1/204-205.pdf 

3. Сушко Н.І. Інформаційне підґрунтя бюджетної політики держави: звіт про 
фінансові результати. Молодий вчений. 2017. № 8(48). С. 481-485. 

References: 
1. Yershova N.Yu., Strebkova Yu. (2017) Metodychni pidkhody do analizu 

vykonannia koshtorysu vydatkiv biudzhetnymy ustanovam [Methodical approaches to the 

analysis of the implementation of budget estimates for budget institutions]. Retrieved 

from http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/%d0%3.pdf 

2. Zarosylo A.P. (2010) Osoblyvosti analizu dokhodiv i vytrat rozporiadnykiv 

biudzhetnykh koshtiv [Features of the analysis of incomes and expenditures of spending 

units]. Retrieved from http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/23416/1/204-205.pdf 

3. Sushko N.I. (2017) Informatsiine pidgruntia biudzhetnoi polityky derzhavy: zvit 

pro finansovi rezultaty [Information basis of fiscal policy of the state: report on financial 

results]. Molodyi vchenyi. 2017. (8(48), 481-485. 

 

ШТИЛЬ Наталія Сергіївна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету 

Наукові інтереси: 
- обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку, аналізу та контролю 

видатків бюджетних установ 

 

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/%d0%253.pdf
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/23416/1/204-205.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/%d0%253.pdf
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/23416/1/204-205.pdf


100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 10. Випуск 13. 

 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В 
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Науковий збірник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 30.11.2018 

Формат 60×84/16 

Папір офсетний  
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 5,65 

 

 

Віддруковано в ПП «Рута» 

10014 м. Житомир вул. М. Бердичівська, 17-2 

Реєстраційне свідоцтво серія ДК №3671 від 14.01.2010 р. 
 

 


