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Н.Г. Базилюк, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ 
ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ 

 

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

Досліджуються питання формування вартості робочої сили. Аналізуються 
основні проблеми відображення окремих складових вартості робочої сили на 
рахунках бухгалтерського обліку. Запропоновано концептуальні підходи до 
формування витрат на робочу силу в системі інформаційних ресурсів рахунків 
бухгалтерського обліку 

Ключові слова: облікова політика, витрати, робоча сила, рахунки 
бухгалтерського обліку, вартість робочої сили 

 

Постановка проблеми. Головне багатство підприємства – робоча сила з її 
індивідуальними цінностями, знаннями, відповідною кваліфікацією та надбаннями, 
що є основою забезпечення розширеного відтворення благ та послуг, розвитку 
сучасного ринку праці та найбільш важливою умовою економічного розвитку 
суб’єктів господарювання. Людський фактор нині стає стратегічним та одним з 
найважливіших аспектів виживання підприємства в нестабільних умовах розвитку 
ринкових відносин. Сучасний стан відтворення робочої сили засвідчує наявність 
великої кількості проблем. Однією з них є низький рівень її вартості. За 
розрахунками науковців вартість робочої сили в Україні занижена як мінімум в 2,5-

3 рази [1]. Тому, вітчизняна система обліково-інформаційного забезпечення 
управління робочою силою потребує ретельного перегляду, наукового осмислення 
та методологічної модернізації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загалом, категорія ―вартість 
робочої сили‖ є досить складною. Питання сутності та структури вартості робочої 
сили знайшли місце у невеликій кількості наукових дискусій. Зокрема, в 
дослідженнях Ю.Ю. Мороз, І.Д. Півоварчука, Ю.М. Павлючука,  А.А. Козлова, О.В. 
Захарової. 

Проте, в економічній літературі практично зовсім не висвітлюються питання 
інформаційного забезпечення управління витратами підприємства на робочу силу, а 
також проблема оптимізації їх структури. 

Метою дослідження є уточнення об’єктів обліку витрат на робочу силу та 
обґрунтування підходів до їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Вартість робочої сили – це сукупність витрат 
підприємства, пов'язаних з використанням робочої сили, забезпеченням необхідних 
для нормальної життєдіяльності людини, тобто для підтримування її 
працездатності, професійно-кваліфікаційної підготовки, утримання сім'ї і виховання 
дітей, духовного розвитку тощо. На вартість робочої сили також впливають 
результати праці власника робочої сили і господарської діяльності підприємства. 

На нашу думку, інформаційну систему для потреб управління витратами на 
робочу силу як складову доданої вартості необхідно будувати за наступними 
елементами: 
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 основна оплата праці; 
 додаткова оплата праці; 
 заохочувальні виплати; 
 компенсаційні виплати; 
 соціальні виплати; 
 інвестиційні доходи; 
 виплати, що формуються поза фондом оплати праці; 
 витрати підприємства на соціальне страхування працівників; 
 податки, що відносяться до витрат на робочу силу. 
Головним критерієм для класифікації тих чи інших виплат як доходу фізичних 

осіб підприємства (крім того, що він виплачується працівнику) має бути їх зв'язок із 
результатами діяльності особи. 

Основна заробітна плата повинна включати нарахування винагороди за 
виконану роботу відповідно до встановлених розцінок за виконаний обсяг робіт 
(відпрацьований час, виробіток, обслуговування, посадові обов’язки). Нараховані 
доходи відображаються за дебетом аналітичних рахунків, де формуються витрати 
на створення об’єктів діяльності підприємства (рахунки 15 ―Капітальні інвестиції‖, 
23 ―Виробництво‖, 91 ―Загальновиробничі витрати‖, 92 ―Адміністративні витрати‖, 
93 ―Витрати на збут‖, 94 ―Інші витрати операційної діяльності‖) і кредитом рахунку 
66 ―Розрахунки за виплатами працівникам‖. Витрати на основну оплату праці є 
основною частиною фонду доходів фізичних осіб підприємства і безпосередньо 
входять у собівартість виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг. 

Доходи працівників, нараховані за розрахунками основної заробітної плати 
безпосередньо пов’язані з ефективністю праці: чим більший обсяг виконаних робіт і 
одержаних від них результатів,, тим більший дохід працівників за прямими або 
прогресивними розцінками. Основна заробітна плата є базою нормального 
відтворення робочої сили. 

Додаткова заробітна плата формується як матеріальна зацікавленість 
працівників у підвищенні ефективності створення об’єктів діяльності, зростання 
обсягів реалізації, поліпшення якості, збільшення величини елементів доданої 
вартості, зростання вартості підприємства. 

Для забезпечення стимулюючого впливу систем додаткової заробітної плати на 
ефективність праці працівників треба додержуватися деяких вимог: 

 визначитися з метою преміювання, яка може полягати у підвищенні 
технічного рівня та якості продукції, ефективності праці та обсягів реалізації, 
зниженні собівартості продукції через економію усіх видів ресурсів; 

 встановлювати показники преміювання, які залежать від результатів праці 
тих або інших груп і категорій працівників. 

Витрати на додаткову оплату праці повинні бути пов’язані безпосередньо з 
діяльністю працівника по створенню об’єктів господарювання (виконанням 
обов’язків) підприємства і відображатися разом з основною оплатою праці на 
відповідних аналітичних рахунках. 

Заохочувальні виплати формуються як засіб матеріального стимулювання 
працівників у підвищенні власних якісних характеристик (класність водіїв 
транспортних засобів, висока професійна майстерність, знання та використання в 
роботі іноземної мови; науковий ступінь; додаткові відпустки; винагороди за 
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вислугу років; премії за сприяння винахідництву та раціоналізації; інші заохочення, 
не пов’язані з конкретними результатами праці). 

В бухгалтерському обліку заохочувальні виплати пропонується відображати як 
загальногосподарські витрати на дебеті рахунку 92  ―Адміністративні  витрати‖ за 
окремою статтею витрат та кредиті рахунку 66 ―Розрахунки за виплатами 
працівникам‖. Заохочення є закономірним результатом позитивної оцінки дій 
працівника та результатів його праці. 

Компенсаційні виплати – це винагорода працівникам з метою відшкодування їх 
витрат, які виникають поза процесом створення об’єктів господарської діяльності 
або відповідно з умовами виконання технологічного процесу на підприємстві. Для 
ведення обліку цих витрат необхідно використовувати рахунок 92 ―Адміністративні 
витрати‖. 

Соціальні виплати в трудових правовідносинах забезпечують загальний та 
спеціальний соціальний  захист працівників підприємства за рахунок коштів 
роботодавця. Витрати на соціальні виплати можливо формувати за дебетом рахунку 
978 ―Соціальні виплати підприємства‖ (після внесення змін до складу його 
субрахунків) і кредитом рахунку 663 ―Розрахунки за іншими виплатами‖. 

Інвестиційний дохід – найважливіша категорія ринкової економіки, яка 
передбачає виплати працівникам за участь у статутному капіталі підприємства та 
формуванні його земельних ресурсів, або колективне стимулювання персоналу 
через розподілення між ним певної частини чистого прибутку. Справедливий, 
чіткий і зрозумілий для всіх розподіл частини прибутку може набирати форми 
грошових виплат або передавання працівникам певної кількості акцій підприємства. 

Нарахування інвестиційного доходу працівникам відображається за дебетом 
рахунку 970 ―Виплати працівникам підприємства інвестиційного  доходу‖ (рахунок 
97 необхідно доповнити додатковим субрахунком) з виділенням рахунків 9701 
―Виплати доходів від участі у власності підприємства працівників і осіб, які не 

перебувають в трудових відносинах‖ і 9702 ―Виплати працівникам і особам, які не 
перебувають в трудових відносинах з підприємством за земельні і майнові паї‖ та 
кредитом рахунків, відповідно, 671 ―Розрахунки за нарахованими дивідендами‖ і 
672 ―Розрахунки за іншими виплатами‖. 

Водночас, нормативні документи не розмежовують в обліковому процесі 
виплати за оренду майнових і земельних паїв та їх використання на правах спільної 
часткової власності [7]. Нарахування доходів (орендної плати) рекомендується 
відображати за кредитом рахунку 685 ―Розрахунки з іншими кредиторами‖ та 
дебетом рахунків: 

23 ―Виробництво‖ – на суму орендної плати за земельні ділянки та земельні 
частки (паї) та за виробничі необоротні активи, що прямо включається до 
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); 

91 ―Загальновиробничі витрати‖, 92 ―Адміністративні витрати‖, 93 ―Витрати на 
збут‖ – на суму орендної плати, що відноситься до загальновиробничих та 
адміністративних витрат і витрат на збут. 

Безумовно, таке відображення доходів ―орендної плати‖ на рахунках 
бухгалтерського обліку не може вважатися обґрунтованим. Так, по-перше, оренда 
земельних і майнових паїв – це процес формування ресурсів, а облік витрат 
пов’язаних з їх запозиченням ведеться на рахунку 95 ―Фінансові витрати‖, по-друге, 
якщо плата за землю (фіксований сільськогосподарський податок) не формує 
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виробничої собівартості, а зменшує фінансовий результат, то чому необхідно 
відносити до виробничих витрат орендну плату, по-третє, принциповим питанням 
слід вважати можливість розподілу орендної плати на аналітичні рахунки 
виробництва і визначення впливу на її величину працівників, що створюють 
об’єкти діяльності за центрами витрат. 

Якщо земельні й майнові паї використовуються працівниками та особами, які 
не перебувають в трудових відносинах з підприємством на праві участі у власності, 
то виникають відносини розподілу створеного чистого прибутку. 

Таким чином, нарахування орендної плати необхідно відображати за дебетом 
рахунку 9702 і кредитом рахунку 684 ―Розрахунки за нарахованими відсотками‖. 

Нарахування доходів від участі у власності підприємства працівників і осіб, які 
не перебувають в трудових відносинах з підприємством, за рахунок використання 
майнових і земельних паїв відображають за дебетом рахунку 9702 і кредитом 
рахунку 672 ―Розрахунки за іншими виплатами‖. 

Висновки. Дослідивши підходи щодо відображення витрат на робочу силу 
підприємства, варто відзначити, що зі зростанням економіки, заснованої на знаннях, 
практика відображення об’єктів обліку, пов’язаних з формуванням, використанням, 
розвитком робочої сили перестала бути адекватною дійсності. В зв’язку з цим, 
пропонуємо деталізувати аналітичну інформацію про витрати на робочу силу 
відповідно до переліку бухгалтерських рахунків. 

Водночас, обґрунтування порядку відображення окремих елементів витрат на 
робочу силу в системі управлінського обліку та фінансовій звітності є напрямом, 
що потребує подальшого дослідження. 
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АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Паламарчук Т.М.) 
 

Дослідженню питання організації аналізу витрат виробництва в 
промислових підприємствах. Проведено аналіз статистичних показників витрат 
на виробництво продукції (товарів, послуг) промислових підприємств за 2016-2017 

рр. Визначено значення системи формування витрат виробництва промислових 
підприємств. 

Ключові слова: витрати виробництва, аналіз, промислове підприємство, 
інформація, статті витрат. 

 

Постановка проблеми. Для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень необхідно володіти достовірною інформацією щодо формування витрат на 
виробництво промислової продукції. Надзвичайно важливим завданням для 
підприємств стає формування такої інформації про витрати виробництва, яка б 
об'єктивно й оперативно відображатиме господарську ситуацію в рамках 
підприємства. Аналіз є одним з найважливіших елементів системи управління 
витратами. Головною метою його є інформаційне забезпечення, детальна оцінка 
досягнутих результатів та обґрунтування управлінських рішень щодо їх подальшої 
раціоналізації.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми аналізу витрат на 
виробництво промислової продукції в різних аспектах досліджували науковці 
України і зарубіжжя. Серед них можна назвати Л. Белих, А. Ветрова, Т. Воронаєва, 
Ф. Котлера, Ж. Ламбена, Р. Сайфуліна, П.Темпорала, Дж. Траута, М. Чумаченка, А. 
Шеремета та ін. 

Метою статті є дослідження сутності організації аналізу витрат виробництва 
в промислових підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Глибина й ефективність економічного 
аналізу залежить від обсягу та якості інформації, що використовується в процесі 
аналітичних досліджень, тому наступним етапом є визначення обсягів 
інформаційного забезпечення та підготовка аналітичних показників до 
безпосередньо аналізу. 

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.  

Операційний аналіз витрат виробництва в сучасних умовах набуває 
особливого значення. Він допомагає виявляти відхилення в рівні витрат на 
виробництво від прогнозних або нормативних величин у процесі самого 
виробництва та формування собівартості випущеної продукції.  
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Аналіз витрат виробництва є важливим елементом системи аналізу суб’єкта 
господарювання загалом. І тому важливо провести аналіз витрат на виробництво 
продукції промислових підприємств за статтями витрат (табл. 1) [6]. 

Таблиця 1 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) промислових підприємств 
України за 2016-2017 рр., млн. грн. 

Статті витрат 

Роки 2017 р. до 2016 р. 
+/- 2016 2017 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Матеріальні ви-

трати та витрати 
на оплату послуг, 
використані у ви-

робництві 

1195143,8 79,8 1509485,8 80,3 314342 126,3 

Амортизація 93983,2 6,3 100314,9 5,3 6331,7 106,7 

Витрати на оплату 
праці 150162 10,0 190349,4 10,1 40187,4 126,8 

Відрахування на 
соціальні заходи 

31903,5 2,1 40151,2 2,1 8247,7 125,9 

Інші витрати 27394,3 1,8 39364,8 2,1 11970,5 143,7 

Витрати на ви-

робництво про-

дукції (товарів, 
послуг) – в цілому 

1498586,8 100,0 1879666,1 100,0 381079,3 125,4 

 

За даними табл. 1. загальна сума витрат на виробництво продукції (товарів, 
послуг) промислових підприємств, упродовж 2017 року збільшилась на 25,4 % і 
становила на кінець року 1879666,1 млн. грн. У 2017 р. в порівнянні з 2016 р. 
спостерігається зростання величини витрат. Так, сума матеріальних витрат та 
витрати на оплату послуг, які використані у виробництві зросла на 314342 млн. грн, 
або на 26,3 %, сума амортизації зросла на 6331,7 млн. грн, або на 6,7 %, сума витрат 
на оплату праці зросла на 40187,4 млн. грн, або на 26,8, сума відрахувань на 
соціальні заходи зросла на 8247,7 млн. грн, або на 25,9 % та сума інших витрат 
зросла на 11970,5 млн. грн, або на 25,4 %. 

В структурі витрат найбільша частка припадає на матеріальні витрати та 
витрати на оплату послуг, які використані у виробництві, зокрема: 79,8 % у 2016 р. 
та 80,3 % у 2017 р., відповідно частка витрат на оплату праці становила 10,0 % у 
2016 р. та 10,1 % у 2017 р., відповідно частка амортизації – 6,3 % у 2016 р. та 5,3 % 
у 2017 р. 

Мокроусова Т. О. в своїх дослідженнях важливим напрямом аналізу в 
системі управління витратами вважає 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 вартості товарної 
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продукції; – собівартість реалізованої продукції на 1 грн доходу; – загальні 
операційні витрати на 1 грн доходу [3].  

Ефективність функціонування підприємства залежить від економічно 
грамотного використання усіх видів ресурсів, що зумовлює необхідність переходу 
до єдиної системи управління витратами. Питання зниження витрат виробництва на 
підприємствах є важливим, оскільки витрати є внутрішнім чинником 
функціонування підприємства, а від величини виробництва залежить рівень 
ефективності функціонування господарювання будь-якої структури [2]. Динаміка 
витрат характеризує споживання усіх видів ресурсів, які використовує 
підприємство для досягнення своїх цілей. У процесі управління витратами 
здійснюється вибір між альтернативними варіантами управлінських рішень щодо 
номенклатури товарів та послуг, виробництва та реалізації продукції [4].  

На думку Шутько Т.І. управління витратами – це процес цілеспрямованого 
формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня 
витрат і стимулювання їхнього зниження. Це є важлива функція економічного 
механізму будь-якого підприємства [8].  

На думку Дощич Г.А. основними принципами управління витратами є: 
− застосування системного підходу до управління витратами; 
− взаємозв’язок окремих елементів підсистем із завданнями системи 

загалом; 
− відповідність системи обліку завданням управління витратами; 
− аналіз і виявлення альтернативних шляхів досягнення мети; 
− повнота і аналітичність інформації щодо рівня витрат; 
− застосування ефективних методів зниження витрат; 
− стимулювання і мотивація працівників до зниження витрат; 
− оцінка і контроль результатів діяльності підрозділів; 
− забезпечення та реалізація останніх досягнень економіки, математики та 

практики для подальшого удосконалення [1]. 
Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать, що постановка 

системи багатоаспектного аналізу й оцінки виникає не тільки із суб’єктивних 
положень щодо необхідності збору, узагальнення і розмежування витрат у різних 
галузях господарської діяльності підприємства, але й з ряду об’єктивних 
закономірностей, зумовлених особливостями технології й організації певного виду 
промислового виробництва.  

В умовах ринкових відносин проблема раціонального використання ресурсів 
стає все актуальнішою. Витрати та оптимізація їх рівня на одиницю продукції є 
важливим чинником підвищення ефективності діяльності промислового 
підприємства. Від рівня витрат залежить рівень технічного, соціально-

економічного, інноваційного розвитку промислового підприємства. В процесі 
проведеного дослідження визначено, що особливу роль в управлінні витратами 
промислових підприємством займає їхнє аналізування, яке є інформаційною базою 
для прийняття раціональних управлінських рішень.  
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ВИТРАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

(Представлено к.е.н., ст. викл. Василенко С.В.) 
У статті досліджено економічну сутність витрат. Систематизовано 

погляди окремих дослідників щодо сутності поняття «витрати». Із наведених 
визначень з’ясовано, що вчені по-різному трактують це поняття: і як сукупність 
понесених витрат для виготовлення продукції; і як кошти, які потрібно сплатити 
за придбані оборотні та необоротні активи. Також виділено основні ознаки та 
види за якими класифікують витрати. 

Ключові слова: витрати, ресурси, вартість, класифікація витрат, види 
витрат. 

 

Постановка проблеми. В умовах постійних змін зовнішнього 
конкурентного середовища виникає потреба у забезпеченні системи управління, яка 
б сприяла досягненню основної мети бізнесу – отримання прибутку, його 
збільшення та збереження стабільного рівня. Зацікавленість підприємств в 
постійному зростанні прибутків, їх самостійність та відповідальність за результати 
своєї діяльності в умовах конкуренції на ринку м’ясопродукції, обумовлюють 
необхідність зниження витрат виробництва, систематичного їх аналізу і 
прогнозування, що можливо тільки за умови чітко налагодженої системи 
бухгалтерського обліку.  

Для чіткого розуміння економічних процесів, в тому числі формування 
витрат виробництва виникає необхідність дослідити економічну сутність витрат. 
Актуальність вищезазначених питань обумовили вибір теми дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню питань сутності та 
класифікації витрат приділяли увагу провідні вітчизняні та зарубіжні вчені: 
И.А. Бланк, Глен А. Велш, Деніел Г. Шор., Зайдель Х., Т.Д. Костенко, 
С.А. Котляров, В.В. Кулішов, Л.Г. Мельник, В.С. Савчук, Ю.С. Цал-Цалко та ін.  

Мета статті: дослідити сутність категорії витрати та її ознаки. 
Викладення основного матеріалу. Поняття «витрати» дістало широке 

відображення в працях теоретиків і практиків. Вчені по різному трактують це 
поняття, зокрема Бланк И.А. сформулював дане визначення так: витрати – виражені 
в грошовій формі поточні витрати трудових, матеріальних, фінансових і інших 
видів ресурсів на виробництво продукції [1, с. 19].  

За висловом Котлярова М.Д. та Тітаренко Г.Б. витрати – це вартість ресурсів, 
використовуваних надалі для одержання прибутку чи досягнення інших цілей 
організації. До витрат відносяться вартість матеріальних і трудових ресурсів, 
необхідних для виробництва тієї чи іншої продукції чи послуг [5, с. 45] 

Існує тлумачення інших вчених: Витрати – це сукупність виражених у 
грошовій формі витрат підприємства, пов’язаних з виробництвом продукції, 
наданням послуг, виконанням робіт й їхньою реалізацією [4 с. 179]. 

Витрати – це обсяг використаних ресурсів підприємства у грошовому вимірі 
для досягнення певної мети [3, с. 26]. 
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Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. зазначають, що витрати – грошове 
вираження використання виробничих ресурсів, у результаті якого здійснюється 
виробництво і реалізація продукції [7, с. 132] 

Витрати, відповідно до визначення Кулішова В.В. – це зменшення 
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що 
призводить до зменшення власного капіталу [6, с.76] 

Цаль-Цалко Ю.С. зазначає, що витратами визнаються або зменшення 
активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного 
капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення 
або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені 
[8, с.17]. 

Із наведених визначень з’ясовано, що вчені по-різному трактують це 
поняття. Узагальнюючи підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо сутності 
поняття «витрати», варто приділити увагу визначенню сутності та мети аналізу 
«витрати – обсяг – прибуток», де В.В. Борковська стверджує, що це метод 
системного дослідження взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та її результатів з 
метою визначення: обсягу продажу, що забезпечить відшкодування витрат і 
отримання бажаного прибутку; величини прибутку за певного обсягу продажу; 
впливу зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства; 
оптимальної структури витрат. В основі використання вказаного методу лежить 
класифікація витрат на змінні та постійні. При цьому, головним фактором витрат 
виробництва м’ясопереробних підприємств виступає обсяг реалізованої продукції. 
Тоді до змінних витрат відносять витрати, які змінюються залежно від зміни обсягу 
реалізації. До постійних витрат підприємства відносять витрати, розмір яких не 
залежить від обсягу продукції. Водночас, досліджуючи теорію та практику обліку 
витрат харчової переробки продукції тваринництва, доцільно стверджувати про 
наявність скоріше умовно-змінних та умовно-постійних витрат м’ясопереробного 
виробництва [2, с. 961]. 

Витрати не є однорідними ні за своїм складом, ні за значенням в діяльності 
підприємства, тому для їх обґрунтування важливим є формування науково 
обґрунтованої класифікації. Визначальними факторами, які впливають на 
складність встановлення класифікації витрат підприємства, є масштаб виробництва, 
різні технології та різноманітність самих витрат.  

Класифікація витрат підприємства (табл. 1), дозволяє виявити витрати 
відповідно до видів діяльності, розрахувати собівартість виготовленої та 
реалізованої продукції, спростити управління витратами, визначити фінансові 
результати діяльності тощо, що безумовно ставлять собі за мету всі господарюючі 
суб’єкти. 

Висновки. Безумовно, кожне трактування відомими дослідниками поняття 
«витрати» вірне. На нашу думку витрати як економічна категорія – це показник 
ефективності діяльності підприємства, що потребує нових підходів управління 
ними через значні зміни, що відбуваються останнім часом в технологічній та 
збутовій діяльності підприємств. Сучасне економічне становище, яке склалося на 
великих підприємствах, вимагає від управлінців пошуку так званих прихованих 
резервів, що стане сферою подальших наукових розробок. 

 



14 

 

Таблиця 1 

Класифікація витрат підприємства 

№ п/п Ознаки Види витрат 

1  Місце виникнення на  
підприємстві  
 

Зведені по: підприємству, структурних підрозділах, 
цехах, дільницях, центрах витрат, центрах 
відповідальності  

2  Об’єкти господарської  
діяльності  
 

За об’єктами господарської діяльності (продукція,  
роботи, послуги, господарські процеси, деталі,  
замовлення)  

3  Характер виробництва  Основне виробництво  
Допоміжне виробництво  
Обслуговуюче виробництво  

4  

 

Зв’язок з обсягами  
господарської  
діяльності  

Постійні Змінні  
Умовно постійні  
Умовно змінні  

5  

 

Спосіб перенесення  
витрат на об’єкт  

Прямі  
Непрямі  

6  

 

Час виникнення  Витрати минулого періоду  
Витрати звітного періоду  
Витрати майбутніх періодів  

7  

 

За калькуляційними  
ознаками  

За елементами витрат  
За статтями калькуляції  

8 По відношенню до  
джерел покриття  
 

Вхідні витрати ( залишок готової продукції на 
початок звітного періоду)  
Поточні витрати (виробнича собівартість готової  
продукції звітного періоду)  
Вихідні витрати (собівартість реалізованої 
продукції)  

9  

 

Місце здійснення  
контролю  

За місцями формування  
За центрами відповідальності  

10  

 

Можливість регулювання  Повністю регульовані  
Частково регульовані  
Слабко регульовані  

11  

 

Мета формування  Визначення прибутку  
Визначення собівартості  
Оцінка альтернативного варіанту  

12  

 

За єдністю складу  
витрат  

Одноелементні  
Комплексні 

13  

 

За календарними  
періодами  

Поточні. Довгострокові. Одноразові  

14  Вид діяльності  Звичайні. Основні. Операційні. Інвестиційні  
  Фінансові. Надзвичайні. Виробничі. Адміні-

стративні. Збутові. Постачання. Невиробничі. 
15  

 

За доцільністю  
витрачання  

Продуктивні. Непродуктивні  

16  

 

За визначенням 
відношення до  
собівартості продукції  

Витрати на продукцію  
Витрати періоду  

17  

 

Відповідно до функцій  
підприємства  

Виробничі витрати. Витрати на збут. Адмініст-

ративні витрати. Інші операційні витрати  
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ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 

МАСЛОЗАВОД» 

(Представлено к. е. н., доц. Чугаєвська С.В.) 
 

У статті досліджено організаційно-аналітичні показники оцінювання 
економічної ефективності ПАТ «Житомирський маслозавод». Розроблено бізнес-

прогнозування прибутку на молокопереробному підприємстві, запропоновано 
рекомендації стосовно покращення ефективності виробничої діяльності в умовах 
сучасного бізнес-середовища. 

Ключові слова: молочна продукція, економічна ефективність, виробництво. 
 

Постановка проблеми. Необхідність оцінки ефективності виробничої 
діяльності підприємства зумовлюється потребами формування нових цілей, 
принципів та засад господарювання орієнтованих на задоволення потреб 
споживачів та вимог ринку. Оцінка ефективності виробничих процесів являє собою 
інтегровану чacтинy комплексної системи цiлей poзвиткy пiдпpиємcтвa, якa 

oxoплює ряд факторів та заходів, що визначають рівень opганiзацiї виpoбництвa 

[4]. З огляду на вищесказане питання вивчення ефективності виробництва 
молокопереробних підприємств є надзвичайно актуальним. 

Аналіз останніх досліджень. Над теоретичними і практичними аспектами 
оцінки ефективності виробничої діяльності працювало багато зарубіжних та 
вітчизняних вчених, серед яких: А.В. Шегда, Е.В. Градоедов , Г.О. Швиданенко, 

П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк , І.В. Ковальчук , І.Н. Герчикова, С.Ф. 
Покропивний. Проте, варто зазначити, що питання щодо вдосконалення методів 
оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства, його реалізації, а також 
необхідності актуалізації його складових у процесі стратегічного управління 
підприємством залишаються досить дискусійними. 

Метою дослідження стало вивчення організаційно-економічних механізмів 
підвищення показників ефективності виробництва молокопереробних підприємств. 

Результати досліджень. Основними видами продукції маслозаводу є 
морозиво, сухе знежирене молоко, продукція із незбираного молока та молоко 
охолоджене, частки виробництва яких у 2017 р. склали відповідно 70%, 9%, 9% та 
8%. Впродовж 2015-2017 рр. підприємство поступово нарощує обсяги виробництва 
сухого знежиреного молока (СЗМ), значення якого у 2015 р. склало 4423 т., а у 2017 
р. - зросло на 9,90 % і сягнуло 4861 т. Дане позитивне явище обумовлено 

зростанням експортних цін на даний товар та збільшенням попиту на нього на 
зовнішніх ринках. В аналізованому періоді спостерігається тенденція до збільшення 
обсягів виробництва морозива з 2015 р. (23,5 тис. т) до 24, 7 тис. т у 2017 р. (на 
5,17%). Скорочення обсягів виробництва масла на 29,90% і продукції з незбираного 
молока на 5,73% пов’язане з направленням основних потужностей  на виробництво 
і реалізацію морозива, асортимент якого значно розширився. 
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Ефективність виробничої діяльності підприємства є узагальнюючим 
показником ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів. Із 
аналізу показників господарської діяльності підприємства випливає, що чистий 
прибуток у 2017 році, порівнюючи з 2016 р, зменшився на 11,395 тис. грн. Це 
пов’язано із  зростанням собівартості реалізованої продукції на 112,143 тис. грн. 
Також в аналізованому періоді мало місце підвищення ставки оподаткування і 
збільшення витрат на збут, фінансових та адміністративних витрат, але відносно 
2015 р. – чистий прибуток у 2017 р. підвищився на 29,60 тис. грн.  

На досліджуваному підприємстві спостерігається негативна динаміка до 
зниження всіх досліджених показників рентабельності у 2017 році, порівнюючи з 
2015 р.  Рівень ефективності використання активів, яка характеризує ефективність 
використання всього наявного майна підприємства, зменшилася у звітному році 
порівняно із базисним на 3,8%. Рентабельність основних засобів, що визначає 
ступінь прибутковості вартості необоротного капіталу, що забезпечує виробництво 
продукції, зменшилася у 2017 р. до 2015 р. на 3,7%. Рівень рентабельності власного 
капіталу, що слугує для визначення ефективності використання капіталу та формує 

загальну оцінку доходності вкладеного в виробництво капіталу, як власного так і 
залученого, зменшилася в аналізованому періоді на 2,0%. Отже індикатори 
рентабельності підприємства за аналізований період значно погіршилися. 

Показники ефективності виробничої дiяльностi ПАТ «Житомирський 
маслозавод» за період 2015-2017 рр., вказують на ряд істотних проблеми, якi 
впливають на діяльність досліджуваного підприємства. Тому для підтримки 
фінансово-економічного стану ПАТ «Житомирський маслозавод» доцільним є:  

 здійснення жорсткого державного контролю за якістю молока-сировини – 

для чого необхідно привести у відповідність стандарти із вимогами СОТ;  
 стабілізація закупівельних цін на молоко – доцільно створити єдине 

фермерське агентство з продажу молока, що врахує інтереси всіх його 
виробників, а не кожного окремо;  

 запровадження пільгового кредитування учасників ринку молока та 
молочних продуктів – доцільно розробити дієві програми на основі 
встановлення партнерських зв’язків із банками;  

 встановлення чіткого контролю за здійсненням інвестування – доцільно 
створення на молокопереробних підприємствах інженерних груп, які 
відповідатимуть за впровадження інвестицій та інновацій. 
Об’єктивний результат з оцінки ефективності виробничої діяльності можна 

отримати шляхом використання методу економіко-математичного моделювання, а 
саме: прогнозування розвитку економічних систем [3]. 

Задачі прогнозування в економіці й управлінні актуальні, оскільки можуть 
бути використані для передбачення майбутніх прибутків або тенденцій продажу. 
Одним з найбільш поширених засобів прогнозування є побудова ліній тренду у 
електронних таблицях MS Excel на основі точкової діаграми за фактичними даними 
минулих періодів: 2011 р. – 34,15; 2012 р. – 65,18; 2013 р. - 48,56; 2015 р. – 94,34; 

2016 р. – 135,34; 2017 р. – 123,34 млн. грн. Після побудови ліній тренду на базі 
теоретично придатних залежностей, кожний результат оцінюється шляхом 
ранжування за критеріями, що характеризують достовірність та загальну похибку 
прогнозу [1].  
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Остаточний результат оцінки за розглянутими параметрами відображається у 
вигляді сумарного рангу, отриманого шляхом додавання часткових рангів. 
Мінімальна сума рангів відповідає максимально прийнятній моделі за всіма 
критеріями, що брали участь в оцінці. Загальні оцінки наводяться у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Ранги прогнозних моделей прибутку ПАТ «Житомирський маслозавод» 

Вид апроксимації Регресійна модель 

Зн
ач

ен
ня

 
R

2
 

Ра
нг

 1
 

За
га

ль
на

 
по

хи
бк

а 

Ра
нг

 2
 

С
ум

а 
ра

нг
ів

 

Поліноміальна 2-

го ступеню 

y = 0,898x2 + 9,083x + 

+27,579 
0,88 1 12,83 1 2 

Лінійна y = 16,267x + 16,803 0,87 2 13,21 2 4 

Експонентна y = 31,471e0,214x 0,86 3 13,36 3 6 

Степенева y = 32,975x0,6646 0,84 4 13,54 4 8 

Логарифмічна y = 48,088Ln(x) +23,305 0,76 5 18,26 5 10 

 

Таким чином, з наведених вище розрахунків видно, що у даному прикладі 
найбільш прийнятна для прогнозування є поліноміальна модель 2-го ступеню: y = 

0,898x2 + 9,083x + 27,579. На основі даної регресійної моделі побудовано прогноз 
прибутку на 2018-2020 рр. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Бізнес-прогнозування прибутку ПАТ «Житомирський маслозавод»,  

2018-2020 рр. 
 

Висновки. Порівнюючи 2018 р. по відношенню до 2017 р., планується 
збільшення прибутку ПАТ «Житомирський маслозавод» на 27,3%, при цьому 
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спостерігається зростання прибутку майже у 2 рази у 2020 р. відносно 2017 р. Це 
може бути досягнуто за рахунок збільшення обсягів виробництва і реалізації 
продукції, винайдення способів зменшення собівартості продукції, встановленні 
адекватної ринкової ціни, розширення асортименту можливих видів морозива або 
молочної продукції, зростання попиту, підвищення якості продукції. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЧИСТОГО ДОХОДУ 
ПІДПРИЄМСТВ  

 

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

Висвітлено результати факторного аналізу формування чистого доходу 
підприємства. Здійснено інтегральну оцінку впливу на формування чистого доходу 
цін, обсягу реалізованої продукції та змін у структурі. Запропоновано напрями 
збільшення чистого доходу підприємств  

Ключові слова: чистий дохід, ціна, асортимент реалізованої продукції, 
структура реалізованої продукції, фактори формування чистого доходу 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки основним показником 
ефективності діяльності підприємства є чистий дохід підприємства, як джерело 
прибутку. Чистий дохід відіграє ключову роль у діяльності підприємства і 
соціально-економічного розвитку держави в цілому та її територіальних громад. 
Для підприємницької структури він одночасно є і метою, і результатом, і стимулом, 
і чинником економічної безпеки. Оскільки чистий дохід – основний результативний 
показник діяльності підприємства, тому важливо виявити його залежність від 
різноманітних факторів та оцінити їх вплив на формування його величини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиткові теорії і практики 
формування та використання чистого доходу підприємства присвячено праці таких 
вітчизняних вчених, як М. Білик, І. Бланк, Г. Кірейцев, В. Мец, А. Поддєрьогін, Г. 
Савицька, Ю. Цаль-Цалко та інших. При цьому недостатньо уваги приділяється 
питанням оцінки впливу факторів на процес формування чистого доходу на 
підприємстві.  

Мета статті полягає у висвітленні результатів факторного аналізу формування 
чистого доходу підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Всі процеси та явища господарської діяльності 
взаємозв’язані, взаємозалежні та взаємообумовлені. Тобто кожний результативний 
показник залежить від чисельних і різноманітних факторів. Тому важливим 
методологічним дослідженням є вивчення та вимірювання впливу чинників на 
досліджуваний показник. Під факторним аналізом розуміють методику 
комплексного та системного вивчення та вимірювання впливу факторів на величину 
результативних показників. 

Чистий дохід підприємства безпосередньо одержують після реалізації 
продукції як винагороду за вкладені активи і ризики підприємницької діяльності.  

Чистий дохід  від  реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг) – дохід, що 
визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів,  робіт, 
послуг (у тому числі платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) 
наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за 
договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і  зборів.  
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Кількісно він становить добуток цін на продукцію підприємства і обсяги 
реалізації. Обсяг чистого доходу залежить від виробничої, постачальницької, 
маркетингової, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. Тому цей 
показник характеризують усі сторони господарської діяльності підприємства. 

Основну частину чистого доходу підприємства одержують від реалізації 
продукції і послуг. Чистий дохід від реалізації продукції залежить від таких 
факторів: обсягу реалізації продукції, її структури і рівня середньореалізаційних цін 
[1; 2]. 

Обсяг реалізації продукції може справляти позитивний і негативний вплив на 
суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до 
пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при 
збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку, отриманого 
від реалізації рентабельної продукції. 

Структура товарної продукції також може по-різному впливати на суму 
чистого доходу. Якщо збільшиться частка більш вартісних видів продукції в 
загальному обсязі її реалізації, то сума чистого доходу зросте, і навпаки, при 
збільшенні частки менш вартісної продукції загальна сума чистого доходу 
зменшиться. 

Зміна рівня середньореалізаційних цін і величина чистого доходу перебувають 
у прямо-пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума чистого доходу 
зростає, і навпаки. 

Використовуючи прийом елімінування, визначимо вплив двох факторів на 
чистий дохід від реалізації продукції на основі даних ДП «Малинське лісове 
господарство» (табл. 1).  

Таблиця 1 

Факторний аналіз чистого доходу за показниками звіту про фінансові 
результати діяльності ДП «Малинське лісове господарство» 

(тис.грн.) 
№ 
п/п Показники 

Роки Зміни, +,- 
2015 2017   

1 

Виробнича собівартість реалізованої 
продукції, товарів, робіт і послуг 62213 83248 21035 

2 

Рівень окупності виробничої 
собівартості реалізованої продукції 
чистим доходом (грн.коп.) 1,528 1,347 -0,181 

3 

Чистий дохід від реалізації продукції, 
товарів, робіт, послуг 95080 112141 17061 

4 

Відхилення чистого доходу за рахунок 
зміни:     

4.1. 

виробничої собівартості реалізованої 
продукції, товарів, робіт і послуг   32148 

4.2. 

рівня окупності виробничої собівартості 
реалізованої продукції чистим доходом   -15087 

 

Елімінувати означає усунути, вилучити вплив усіх чинників крім одного на 
величину результативного показника. 
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Для інтегрального розрахунку впливу факторів на чистий дохід підприємства 
використаємо показники: 

 виробнича собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг; 
 рівень окупності виробничої собівартості реалізованої продукції чистим 

доходом. 
Виробнича собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг 

характеризує обсяги реалізованої продукції в оцінці одиниці продукції за 
виробничою собівартістю. 

Рівень окупності виробничої собівартості реалізованої продукції чистим 
доходом свідчить за якою ціною були продані ресурси, які використані при 
виробництві продукції і формували її виробничу собівартість. 

РОВ = ЧОП / ВСР 

де РОВ – рівень окупності виробничої собівартості реалізованої продукції 
чистим доходом; ЧОП – чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, 
послуг; ВСР – виробнича собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт і 
послуг. 

При проведенні факторного аналізу чистого доходу від реалізації продукції, 
товарів, робіт, послуг, насамперед, розраховують вплив кількісного фактору, тобто, 
виробничої собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг, яка свідчить 
про обсяги реалізації на підприємстві. 

Для розрахунку впливу кількісного фактору необхідно зміну показника 
виробничої собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг помножити 
на рівень окупності виробничої собівартості реалізованої продукції чистим доходом 
у базовому періоді. 

ЧСР = ВВС х РОБ 

де ЧСР – відхилення чистого доходу за рахунок відхилення виробничої 
собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг; ВВС – відхилення 
виробничої собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг; РОБ – 

рівень окупності виробничої собівартості реалізованої продукції чистим доходом у 
2015 році. 

ЧРС =  21035 х 1,528 = 32148 тис.грн. 
Для розрахунку впливу цінового фактору необхідно зміну показника рівня 

окупності виробничої собівартості реалізованої продукції чистим доходом 
помножити на виробничої собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт і 
послуг у звітному періоді. 

ЧРО = ВРО х ВВЗ  
де ЧРО – відхилення чистого доходу за рахунок відхилення рівня окупності 

виробничої собівартості реалізованої продукції чистим доходом; ВРО – відхилення 
рівня окупності виробничої собівартості реалізованої продукції чистим доходом; 
ВВЗ – виробнича собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг у 2017 
році. 

ЧРО =  -0,181 х 83248 = -15087 тис.грн. 
Таким чином, за рахунок збільшення обсягів реалізації ДП «Малинське лісове 

господарство» збільшило чистий дохід на 32148 тис.грн., а за рахунок погіршення 
рівня окупності, тобто, якості чистого доходу зменшило чистий дохід на 
15087 тис.грн.  
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Загальний результат – було збільшено чистий дохід на 17061 тис.грн. (32148 - 
15087). 

Висновки. Таким чином, за результатами факторного аналізу можна оцінити 
вплив окремих факторів на чистий дохід. Якість чистого доходу від основної 
діяльності вважається високою, якщо його збільшення зумовлене зростанням 
обсягу продажів і рівня окупності собівартості реалізованої продукції чистим 
доходом. Низька якість чистого доходу характеризується зниженням обсягів 
реалізації за рахунок зниження цін на продукцію та зниженням рівня окупності 
собівартості реалізованої продукції чистим доходом. 

Отже, збільшення чистого доходу можливе за рахунок: 
 нарощення обсягів виробництва і реалізації продукції; 
 здійснення заходів щодо підвищення продуктивності праці працівників 

підприємства; 
 кваліфікованого здійснення цінової політики, оскільки на ринку діють 

переважно вільні (договірні) ціни; 
 грамотної побудови договірних відносин з безпосередньо з покупцями і 

посередниками; 
 покращення системи маркетингу на підприємстві, тобто виробляти тільки  

те, що безумовно буде купуватися, тому потрібно згрупувати свою продукцію за 
ознакою можливості продажу і зосередити увагу на тій продукції, яка 
реалізовується з більш високими цінами; 

 удосконалення структури асортименту продукції з середнім рівнем 
окупності витрат, а з низьким рівнем окупності витрат зняти з виробництва; 

 організації виробничого процесу таким чином, щоб він був пристосований 
до швидкої зміни асортименту; 

 постійного проведення досліджень аналізу ринку, поведінки споживачів і 
конкурентів. 
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ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПОКУПЦЯМ 
ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ З 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

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

Здійснено дослідження положень МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з 
клієнтами» щодо визнання доходу від основної діяльності за договорами з 
покупцями. Розкрита причина спільної розробки Радою з МСФЗ та Американською 
радою зі стандартів фінансової звітності стандарту щодо доходу одержаного від 
покупців. Визначено, які нові поняття та керівництва вводяться МСФЗ 15. 
Розглянута сфера застосування даного стандарту. Детально досліджена 
п'ятикрокова модель аналізу договорів з клієнтами, яку слід використовувати для 
цілей визнання доходів.  

Ключові слова:  договір, визнання, дохід, облік, клієнти, покупці 
 

Постановка проблеми. Одним з ключових показників, що цікавить 
користувачів облікової інформації є фінансовий результат, на який суттєвий вплив 
має дохід від реалізації продукції покупцям підприємства. Обліку доходу 
присвячено декілька міжнародних стандартів та інтерпретацій, а саме: МСБО (IAS) 
18 «Дохід», МСБО (IAS) 11 «Договори на будівництво», КТМФЗ (IFRIC) 13 
«Програми лояльності клієнтів», КТМФЗ (IFRIC) 15 «Договори на будівництво 
нерухомості», (IFRIC) 18 «Отримання активів від клієнтів», ПКТ 31 (SIC 318 
"Виручка: бартерні операції, які включають рекламні послуги" [1]. 

З 1 січня 2018 року вступає в силу новий стандарт МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від 
договорів з клієнтами» [2], який замінює вищезгадані стандарти та інтерпретації та 
вводить нову концепцію обліку доходу, передбачає підвищення вимог до розкриття 
інформації. Тому актуальним питанням є розгляд методологічних питань визнання 
для цілей обліку та відображення у звітності доходу від договорів з клієнтами у 
відповідності до МСФЗ 15. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню методологічних 
аспектів обліку відповідно до МСФЗ присвячено багато наукових робіт та 
публікацій у спеціалізованих виданнях як вітчизняних авторів, серед 
яких  Голов С.Ф., Костюченко В. М., Чалий І.Г. та ін., так і зарубіжних дослідників, 
як от: Грюнінг Х., Коен М., Паркер Х., Фокт Е. та ін. [3] 

Проте враховуючи останні зміни у Законі «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», що передбачають розширення сфери застосування 
МСФЗ та набранням чинності МСФЗ 15 з початку 2018р., важливим є більш повне 
дослідження нових підходів до визнання доходу, адже від його достовірної та 
своєчасної оцінки залежить правильність визначення сукупного прибутку чи 
збитку, зобов'язань з податку на прибуток, показників фінансового аналізу тощо [3]. 

Метою статті є дослідження нових принципів та підходів щодо визнання 
доходу та розкриття інформації щодо нього на рахунках бухгалтерського обліку та 
у фінансовій  звітності згідно з МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/fz000636
http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/fz000636
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Виклад основного матеріалу. Спільний проект Ради з МСФЗ та 
Американської Ради зі стандартів фінансової звітності щодо розвитку та створення 
нового стандарту з визнання виручки тривав більше десяти років. Європейські, 
американські та інші міжнародні засновники стандартів працювали над кожною 
суперечністю та недоліком, які містили вже існуючі стандарти.  

Новий стандарт «Дохід від договорів з клієнтами» запроваджує єдину та 
всеосяжну основу для розуміння того, як визнавати дохід і коли. Основним 
принципом стандарту є те, що продавець має визнавати доходом, відображаючи 
передачу обіцяних товарів або послуг покупцю в сумі, що відображає 
відшкодування, яке покупець розраховує отримати в обмін на ці товари або 
послуги. 

Згідно з МСФЗ 15 для вирішення питання коли і в яких сумах визнавати дохід 
від договорів з клієнтами, підприємства застосовують послідовну модель аналізу 
договорів  (рис. 1.) 

 
Рис. 1. Модель аналізу договорів для визнання доходу за МСФЗ (IFRS) 15 

 

Розглянемо більш детально кожен з 5 етапів. 
Крок 1. Підприємство повинно враховувати договір з покупцем, який 

потрапляє до сфери застосування цього стандарту, виключно при дотриманні всіх 
критеріїв: 

(a) сторони за договором затвердили договір (у письмовій формі, усно або 
відповідно до іншої звичайної ділової практики) і зобов'язуються виконувати 
передбачені договором зобов'язання; 

(б) підприємство може ідентифікувати права кожної сторони стосовно товарів 
або послуг, які будуть передані; 

(в) підприємство може ідентифікувати умови оплати товарів або послуг, які 
будуть передані; 

(г) договір має комерційний зміст (тобто ризики, розподіл у часі або величина 
майбутніх грошових потоків організації, як очікується, зміняться внаслідок 
договору); та  

(г') отримання підприємством відшкодування, право на яке вона отримає в 
обмін на товари або послуги, які буде передано покупцю, є вірогідним. 

Підприємство має об'єднати два або більше договори, укладені одночасно або 
майже одночасно з одним покупцем (або пов'язаними сторонами покупця), і 
обліковувати такі договори як один договір у разі дотримання одного чи декількох 
критеріїв: 

Модель аналізу договорів з покупцями 

 

Крок 1 

Ідентифікація 
договорів  

Крок 2 

Визначення 
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договором  

 

Крок 3 

Визначення 
ціни  

договору 
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(a) договори погоджувалися як пакет з однією комерційною метою; 
(б) сума відшкодування до сплати за одним договором залежить від ціни або 

виконання іншого договору; чи 

(в) товари або послуги, обіцяні за договорами (або деякі товари чи послуги, 
обіцяні за кожним договором), становлять один обов'язок до виконання. 

Крок 2. Під час укладання договору підприємство повинно оцінити товари або 
послуги, обіцяні за договором з покупцем, та ідентифікувати як обов'язок до 
виконання кожну обіцянку передати покупцю: 

(a) товар або послугу (або пакет товарів чи послуг), які відрізняються; або 

(в) низку товарів або послуг, що відрізняються, які є практично однаковими та 
передаються покупцю за однаковою схемою. 

Крок 3. Підприємство повинно аналізувати умови договору й свою звичайну 
ділову практику при визначенні ціни операції. Ціна операції – це сума 
відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу 
обіцяних товарів або послуг покупцю, за виключенням сум, отриманих від імені 
третіх сторін (наприклад, деякі податки з продажів). Відшкодування, обіцяне за 
договором з покупцем, може містити в собі фіксовані суми, змінні суми або і ті, і 
інші. 

Крок 4. Метою розподілу ціни операції є розподіл організацією ціни операції на 
кожний обов'язок до виконання (або товар чи послугу, що відрізняються) у сумі, яка 
відображає величину відшкодування, право на яке організація очікує отримати в 
обмін на передачу обіцяних товарів чи послуг покупцю. 

Крок 5. Дохід визнається в момент, коли кожне зобов'язання задоволено. 
Зобов'язання вважаються виконаними, коли організація передає контроль над 
обіцяними товарами або послугами покупцю. Це відбувається, коли покупець 
отримує пряме володіння над товарами або послугами або може отримати від них 
всі вигоди, що залишилися. МСФЗ 15 надає індикатори для оцінки моменту, коли 
контроль над товарами або послугами переходить від підприємства до покупця. 

Стандарт також містить керівництво, пов'язане з деякими додатковими темами, 
такими як: витрати за договорами; продаж із правом повернення; гарантії; роль 
принципала та агента; опціони відносно додаткових товарів або послуг, надані 
покупцю; нереалізовані права покупців; первинний платіж, що не відшкодовується 
(та деякі пов'язані витрати); ліцензування договорів зворотної купівлі; 
консигнаційні угоди; угоди про продаж з виставлянням рахунка й відкладеним 
постачанням; прийняття покупцем. 

Разом з тим, стандарт містить нове керівництво щодо доходу від франчайзингу. 
Метою вимог до розкриття інформації за МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів 

з клієнтами» є розкриття підприємством достатньої інформації, яка дозволяє 
користувачам фінансової звітності зрозуміти характер, величину, розподіл у часі та 
невизначеність доходу і грошових потоків, обумовлених договорами з покупцями. 
Для досягнення цієї мети підприємство має розкривати якісну та кількісну 
інформацію про: 

(a) договори з покупцями; 
(б) значні судження та зміни в судженнях, які використовувалися при 

застосуванні цього стандарту стосовно таких договорів; та 
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(в) активи, визнані у зв'язку з витратами на укладення або виконання договору 
з покупцями. 

Висновки. Наслідки впровадження нового стандарту МСФЗ 15 будуть різними 
для різних підприємств. Так, на підприємствах, які здійснюють продаж власної 
продукції та послуг, які будуть  використовувати єдині загальні договори, або в тих, 
які займаються розробкою, крупних проектів, наприклад в сфері комунікацій, 
програмного забезпечення, будівництва, можуть значно змінитися строки визнання 
доходу. В інших підприємствах зміни будуть відчуватися не так сильно. Однак усім 
підприємствах слід оцінити масштаб впливу нових вимог, які зокрема, можуть 
вимагати внесення змін в процеси збирання та інтерпретації облікової інформації 
щодо доходів від договорів з клієнтами. 

Нова концепція визнання доходу потребуватиме від бухгалтерських служб 
підприємств здійснення ґрунтовного аналізу умов контрактів, в тому числі з 
юридичної точки зору. Тому перспективними напрямами подальших досліджень в 
даному питанні є розгляд практичних аспектів впливу застосування МСФЗ 15 на 
систему обліку, звітність і бізнес-процеси підприємств різних сфер економіки [3]. 

 

Список використаної літератури.  
1. Міністерство фінансів України. Веб-портал. URL: https://www.minfin.gov.ua/ 

news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti--pereklad-ukrainskoiu-movoiu---

rik?category=bjudzhet&subcategory=mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 15 «Дохід від договорів з 
клієнтами». URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-

compressed.pdf 

3. Гузєєва, В. О. Нова концепція обліку доходу відповідно до МСФЗ 15 
"Виручка за договорами з клієнтами". Ефективна економіка. 2017. № 12. 

References 

Ministerstvo finansiv Ukrayini [Ministry of Finance of Ukraine]. Veb-portal. URL: 

https://www.minfin.gov.ua/ news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti--

pereklad-ukrainskoiu-movoiu---rik?category=bjudzhet&subcategory=mizhnarodni-

standarti-finansovoi-zvitnosti 

2. Mizhnarodniy standart finansovoyi zvitnosti 15 «Dohid vid dogovoriv z 

klientami» [International Financial Reporting Standard 15 «Revenue from contracts with 

customers»]. URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS 15_ukr-

compressed.pdf 

3. Guzeeva, V. O. (2017). Nova kontseptsiya obliku dohodu vidpovidno do MSFZ 15 

"Viruchka za dogovorami z klientami" [The new concept of income accounting in 

accordance with IFRS 15 "Revenue from contracts with customers"]. Efektivna 

ekonomika. (12). 

 

 

ЗІНЕВИЧ Інна Іванівна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси: 
- бухгалтерський облік доходів від реалізації продукції підприємства 

 

https://www.minfin.gov.ua/
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=681595
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=681595


28 

 

Р.В Кухар, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Микитюк В.М.) 
 

У статті досліджено економічну сутність аналізу витрат на виробництво 
продукції рослинництва. Визначено роль обліку в процесі проведення аналізу 
витрат виробництва продукції рослинництва. Проведено аналіз формування 
витрат на виробництво продукції рослинництва на прикладі ПОСП «Іванківське».  

Ключові слова: аналіз, витрати виробництва, продукція рослинництва, 
бюджетування, облікова інформація. 

 

Постановка проблеми. Галузі рослинництва відіграють винятково важливу 
роль у формуванні продовольчої безпеки України, оскільки вони забезпечують 
населення продуктами харчування, тваринництво - кормами, харчову, переробну і 
легку промисловість - сировиною, зовнішню торгівлю - експортними товарами. 
Рослинництво охоплює цілий ряд галузей: зернове господарство, цукрово-бурякове 
виробництво, вирощування олійних культур, картоплі, овочів, кормових та інших 
культур. Проте на сьогоднішній день багато рослинницьких галузей перебувають у 
досить важкому стані, є низько прибутковими, що й потребує опрацювання заходів 
і підвищення їх ефективності у сільськогосподарських підприємствах [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам аналізу витрат 
виробництва продукції у сільському господарстві присвячені праці багатьох 
українських вчених-економістів: Ю.П. Воскобойніка, М.В. Зубця, Г.Г. Кірейцева, 
М.Ф. Кропивка, О.Є. Лугідіна, Ю.О. Лупенка, А.Г. Мармози, Є.В. Мниха та ін. 

Метою статті є дослідження системи аналізу витрат на виробництво 
продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Облік та аналіз витрат займає одне з 
центральних місць під час визначення фінансових результатів діяльності аграрних 
підприємств і є найважливішим розділом внутрішньогосподарського обліку. Це 
одна з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок обліково-аналітичної 
роботи, що вимагає концентрації уваги безпосередньо на організації та плануванні 
виробництва. У сучасних умовах господарювання оперативна інформація про 
витрати на виробництво тих чи  інших культур відіграє надзвичайно важливу роль. 
Тому проблеми ефективної організації проведення аналізу витрат в рослинництві 
сільськогосподарських підприємств, підвищення достовірності, оперативності й 
аналітичності формування інформації є актуальними в умовах сьогодення.  

Система витрат на підприємстві, що працює в умовах ринку, є основою всієї 
системи її управління, оскільки саме тут накопичується вся інформація про 
фактичні витрати, а значить, створюються основи для визначення фактичного 
прибутку. Методика виявлення виробничого результату (прибутку або збитку) від 
реалізації (продажу) продукції (робіт, послуг) визначається методикою обліку 
витрат і калькулювання собівартості. Тому ефективна господарська діяльність 
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неможлива без раціональної організації бухгалтерського обліку та системи аналізу 
формування витрат виробництва. У системному бухгалтерському обліку збирається 
й відображається інформація, що є достовірною завдяки документальній 
обґрунтованості кожної господарської операції, за допомогою якої можна всебічно 
охарактеризувати фінансово-господарську діяльність організації, визначити 
відповідальність за здійснені витрати [3].  

Головним завданням періодичного аналізу витрат підприємства є виявлення 
основних напрямків найраціональнішого використання виробничих ресурсів, 
внутрішньовиробничих резервів зниження витрат.  

Аналіз витрат діяльності підприємства полягає у всебічній оцінці рівня, 
динаміки та структури витрат та обґрунтуванні управлінських рішень щодо 
подальшої оптимізації витрат. Аналіз структури витрат підприємства є найбільш 
інформативним для оцінки ефективності діяльності підприємства та розроблення 
перспективних планів його розвитку, оскільки дає змогу виявити резерви зниження 
собівартості і відповідно підвищення рентабельності компанії. Розглянемо 
структуру витрат на виробництво продукції сільського господарства у 
сільськогосподарських підприємствах України представлено в табл. 1 [2]. 

Таблиця 1  
Динаміка структури витрат на виробництво продукції сільського 
господарства у сільськогосподарських підприємствах України, % 

Елементи витрат 

Роки  Відхилення 
2016 до 

2014 рр., +/- 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Усього витрат  100 100 100 0 

Витрати на оплату праці  7,2 5,5 5,5 -1,7 

Відрахування на соціальні 
заходи 

2,7 1,9 1,2 -1,5 

Матеріальні витрати – всього 70,4 

100 

73,6 

100 

71,9 

100 
1,5 

у тому числі     

насіння і посадковий матеріал  12,9 12,0 12,0 -0,9 

корми 20,7 20,7 20,0 -0,7 

інша продукція сільського 
господарства  1,8 2,0 1,8 0 

мінеральні добрива 14,1 19,0 20,0 5,9 

пальне і мастильні матеріали  15,4 12,9 11,3 -4,1 

електроенергія 1,9 1,5 1,6 -0,3 

паливо і енергія  1,6 1,5 1,1 -0,5 

запасні частини, ремонтні і 
будівельні матеріали для 
ремонту  

7,4 8,0 8,3 0,9 

оплата послуг і робіт 
виконаних сторонніми 
організаціями та інші 
матеріальні витрати 

24,2 22,4 23,9 -0,3 

Амортизація 5,4 4,4 4,9 -0,5 

Інші операційні витрати  14,3 

100 

14,6 

100 

16,5 

100,0 
2,2 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 

З них орендна плата за 
земельні частки (паї) 57,8 60,2 62,4 4,6 

Майнові паї 0,5 0,7 0,4 -0,1 

 

Як видно з таблиці, основна частина витрат припадає на матеріальні витрати, 
оплату праці та амортизацію основних засобів. За період з 2014 по 2016 рр. у 
структурі витрат сільськогосподарських підприємств України відбулися деякі 
зміни. В умовах агарної нестабільності збільшилась частка матеріальних витрат ( з 
70,4 % у 2014 р. до 71,9 % у 2016 р.), мінеральних добрив ( з 14,1 % у 2014 р. до 20,0 
% у 2016 р.). За цей час зменшились витрати на оплату праці на 1,7 %, пальне і 
мастильні матеріали на 4,1 %, оплату послуг (0,3 %), амортизацію основних засобів 
(0,5%) і деякі інші витрати. Збільшення питомої ваги матеріальних витрат на 
виробництво сільськогосподарської продукції значною мірою пояснюється 
зростанням цін на оборотні засоби промислового характеру (добрива, 
отрутохімікати, нафтопродукти та ін.) і на виробничі послуги. Що стосується самої 
структури матеріальних витрат (без амортизації основних засобів), то її динаміка 
свідчить про зростаючий диспаритет цін на продукцію промисловості та сільського 
господарства. За 2014-2016 рр. частка витрат сільгосппідприємств на мінеральні 
добрива зросла на 5,9 %, а на запчастини – на 0,9 %. 

Найбільш повно дані про витрати виробництва продукції рослинництва і 
тваринництва відображаються у формі № 50-сг «Звіт про основні економічні 
показники  роботи  сільськогосподарських підприємств» (містить узагальнені 
відомості про структуру витрат за видами продукції, елементами витрат та статтями 
калькуляції, купівлю матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб тощо). 
Так, на основі даного звіту проведемо аналіз складу витрат понесених на 
виробництво продукції рослинництва в ПОСП «Іванківське» (табл. 2)  

Таблиця 1 

Склад витрат на виробництво продукції рослинництва 

ПОСП «Іванківське» за 2015-2017 рр., тис. грн. 

Показник 

Роки  Відхилення 
2017р. до 2015 

р. 
2015 2016 2017 тис. 

грн. % 

1 2 3 4 5 6 

Витрати на оплату праці  340,0 315,0 298,0 -42 87,6 

Відрахування на соціальні заходи  89,0 78,0 66,0 -23 74,2 

Матеріальні витрати – всього  1940,0 1815,0 1617,0 -323 83,4 

Насіння та посадкові матеріали 352,0 306,0 273,0 -79 77,6 

Мінеральні добрива 300,0 270,0 250,0 -50 83,3 

Пальне та мастильні матеріали 630,0 600,0 558,0 -72 88,6 

Електроенергія  75,0 54,0 40,0 -35 53,3 

Запасні частини, ремонтні та 
будівельні матеріали для ремонту 

43,9 39,6 35,0 -8,9 79,7 

Оплата послуг і робіт, що виконані 
сторонніми організаціями 

545,0 523,0 461,0 -84 84,6 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 

Інші операційні витрати 302,5 278,0 239,0 -63,5 79,0 

Орендна плата за земельні паї 311,0 256,0 201,0 -110 64,6 

Разом  4298,4 3684,6 2220,0 -890,4 81,9 
 

З даних таблиці видно, що витрати на виробництво продукції рослинництва 
в ПОСП «Іванківське» протягом 2015-2017 рр. змінили своє значення. Так, загальна 
величина витрат зменшилась на 890,4 тис. грн. або на 18,1 %. При цьому  
спостерігається зменшення за всіма показниками витрат, матеріальні витрати – на 
323 тис. грн., витрати на оплату праці - на 42 тис. грн., насіння та посадкові 
матеріали – 79 тис. грн. 

Водночас, необхідно відмітити, що більш деталізована інформація міститься 
в первинних документах бухгалтерського обліку сільськогосподарських 
підприємств. Зокрема, у них формуються первинні записи про трудові, матеріальні 
та фінансові витрати на виробництво, проводиться їх групування і систематизація 
за калькуляційними статтями й елементами витрат, здійснюється первинне 
статистичне спостереження і контроль за виконанням норм витрат на продукцію. 

Висновки. Діяльність підприємств аграрної 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 сільськогосподарських підприємств повинна 
приділятися системі аналізу витрат, тому інформація щодо формування витрат 
повинна бути повною, доступною і достовірною.  
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ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКОГО МАСЛОЗАВОДУ» ПРИ 

АУДИТІ І АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО 
БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА 

 

(Представлено к. е. н., доц. Чугаєвська С.В.) 
У статті досліджено організаційно-аналітичні показники оцінювання 

якості молочної продукції молокопереробних підприємств України. Детальний 
аналіз здійснено на підставі опрацювання матеріалів діяльності ПАТ 
«Житомирський маслозавод». Вивчено сучасний стан аудиту та адміністрування 
податків на молокопереробному підприємстві, запропоновано рекомендації 
стосовно організації проведення внутрішнього аудиту в умовах сучасного бізнес-

середовища.. 
Ключові слова: молочна продукція, якість продукції, аудит і 

адміністрування. 
 

Постановка проблеми. Сучасний стан євроінтеграційного вектору 
економіки України характеризується рішучим поворотом до інтенсивних методів 
управління на фоні досягнення значної економічної ефективності виробництва та 
рентабельності продукції. Особливу актуальність в умовах ринкової економіки 
набуває вимога поліпшення якості продукції у відповідності до міжнародних 
стандартів. 

У господарській діяльності молокопереробної промисловості зусилля 
спрямовуються на розвиток виробництва нових видів молочної продукції. 
Завданнями, які стоять перед підприємствами в умовах сучасного бізнес-

середовища, є: найповніше використання харчових речовин, ферментів та вітамінів, 
які знаходяться у молоці, підвищення якості молочної продукції, зменшення втрат 
та відходів, в цілому підвищення ефективності господарювання. Однією з важливих 
умов досягнення цієї мети є організація аналізу і контролю оцінки якості продукції 
при аудиті і адмініструванні податків в умовах сучасного бізнес-середовища. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання організації аналізу і 
контролю оцінки якості продукції на промислових підприємствах нині набули 
значної актуальності та привертають увагу як науковців, так і практиків. Показники 

аналізу і контролю оцінювання якості продукції на промислових підприємствах 
висвітлюються у працях багатьох вчених, зокрема значну увагу приділяють Валуєв 
Б. І., Голов С. Ф., Жилкіна Л. В., Гуцайлюк З. В., Кужельний М. В., Ємець О.І., 
Єфіменко В. І., Кірейцев Г. Г., Лінник В. Г., Панкратова Л. Л., Ткаченко Н. М., 
Сопко В. В., Смоленюк П. С., Ціхановська В. М. Вагомий внесок у розвиток ме-

тодологічних питань обліку витрат зробили зарубіжні вчені: Білобжецький І. А., 
Марченко О. К., Маргуліс А. Ш., Кондраков Н. П. Проте питання аналізу і 
контролю оцінювання якості продукції на підприємствах молокопереробної 
промисловості в умовах наближення української продукції до міжнародних 
стандартів залишаються актуальними та потребують нагального вирішення. 
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Метою статті є дослідження організаційно-аналітичних особливостей та 

контролю за якістю продукції на молокопереробних підприємствах в умовах 
сучасного бізнес-середовища на прикладі ПАТ «Житомирський маслозавод». 

Викладення основного матеріалу. Публічне акціонерне товариство 
"Житомирський маслозавод" – торгівельна марка "Рудь" є лідером серед 
українських виробників морозива, фасованого вершкового масла, заморожених 
продуктів, а також головним постачальником кисломолочної продукції на ринку 
Житомирської області. Продукція підприємства не лише задовольняє потреби, а й 
перевищує сподівання споживачів. Секрет успіху ПАТ "Житомирський маслозавод" 
простий - висока якість, оригінальність і постійне оновлення асортименту, який би 
відповідав сучасним тенденціям ринку, поєднуючи в собі передові технології і 
традиції.. 

Виходячи з аналізу таблиці 1 можна зробити висновки про господарсько-

економічну діяльність ПАТ "Житомирський маслозавод" за 2015-2017 роки. З 
таблиці видно, що виручка від реалізації товарів (послуг) за 3 роки суттєво 
змінювалася [1]. Найбільшою вона була у 2017 році. Виручка від реалізації 
продукції у 2017 році склала 276879,6 тис. грн., що на 30,2% (64169,9 тис. грн.) 
більше ніж за попередній рік. Значення чистого доходу від реалізації продукції у 
2017 році збільшилося до 242828,2 тис. грн. (на 60,7%) порівняно з 2015 роком. 

Таблиця 1 

Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства  
ПАТ "Житомирський маслозавод" за період 2015-2017 рр., тис. грн 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Абсолютне 
відхилення 
2017/2015 

(+/-) 

Відносне 
відхилення 
2017/2015, 

% 

А 1 2 3 4 5 

Дохід (виручка 
від реалізації 
продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

174235,5 212709,7 276879,6 102644,1 58,9 

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

151121,2 187178,5 242828,2 91707 60,7 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

124782,4 154849,1 201483,6 76701,2 61,5 

Валовий 
прибуток 

26339,1 32329,4 41344,6 15005,5 57,0 
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Продовження таблиці 1 

А 1 2 3 4 5 

Адміністративні 
витрати 

3994,1 5193,2 7802,0 3807,9 95,3 

Витрати на збут 5257,5 8730,7 14063,9 8806,4 167,5 

Прибуток від 
звичайної 
діяльності до 
оподаткування 

14232,7 15494,5 17024,6 2791,9 19,6 

Чистий  прибуток 8581,5 11083,0 11550,5 2969 34,6 

 

З проведеного аналізу основних показників діяльності за даними Звіту про 
фінансові результати, можна побачити значне покращення фінансового стану 
підприємства у 2017 році порівняно з 2016 та 2015 роком, отже ПАТ 
"Житомирський маслозавод" є прибутковим. 

У процесі поліпшення якості продукції та пошуку своєї ніші на ринку 
підприємство випускало різні види молочної продукції в залежності від позитивної 
чи негативної реакції споживачів, не рідко вдаючись навіть до експериментів. 
Зокрема, за останні 5 років на ПАТ «Житомирський маслозавод» вироблялись такі 
види продукції: молочні та кисломолочні продукти, сирки солодкі в глазурі, 
вершкове масло, сухе і цільне молоко (як для власної потреби, так і для деяких 
замовників), йогурти та ін. Водночас, пріоритетними видами продукції, що 
випускає завод є морозиво, сухе молоко та масло. Обсяги виробництва основних 
видів продукції ПАТ ―Житомирський маслозавод‖ за останні роки збільшилися у 
сторону такої асортиментної групи, як кисломолочні продукти (сирки 
глазуровані/неглазуровані, кефіри (з/без солодкими добавками, йогурти, сирна маса 
тощо).  

Підприємство з кожною гривнею, що надходить від покупців, одержує 
10,9 коп. прибутку. Зниження цього показника свідчить про наявні резерви у 
використанні основних засобів, виробничих запасів і трудових ресурсів у 
господарській діяльності, зниження собівартості і формуванні цін на продукцію, 
товари, роботи і послуги підприємства. Рівень рентабельності активів показує на 
оптимальну наявність і структуру залучених активів для господарської діяльності 
підприємства, збільшення обсягів чистого доходу та поліпшення його ділової 
активності. 

Контроль за якістю готової продукції та веденням фінансової документації 
здійснюється службами внутрішнього та зовнішнього аудиту. Служба внутрішнього 
аудиту вирішує широкий спектр завдань. Проте на практиці існує потреба також у 
результатах зовнішнього аудиту. Насамперед, внутрішній аудит надає інформацію 
вищому рангу управління підприємства про його фінансово-господарську 
діяльність. По-друге, сприяє створенню ефективної системи обліку та внутрішнього 
контролю, що запобігають порушенням. І останнє, аудит підтверджує достовірність 
звітів структурних підрозділів. В процесі аудиту рівень ризику не виявлення 
помилок можна знизити за умов професійно розробленого плану перевірки, 
адекватно обраних процедур, систематизації та відображення аудиторських доказів 
у робочих документах. У зв’язку з цим на підприємстві розроблено методику 



35 

 

проведення внутрішніх перевірок операцій з виробничими запасами на 
молокопереробних підприємствах та запропоновано створити службу внутрішнього 
аудиту. Існуюча система зовнішнього аудиту спрямована, насамперед, на 
підтвердження достовірності звітності. Таким чином, метою внутрішнього аудиту є 
оцінка дотримання економічної політики підприємства та оцінка функцій 
внутрішнього контролю, що здійснюється всіма структурними підрозділами [4]. 

Висновки. Здійснюючи організаційно-аналітичне вивчення ефективності  
діяльності підприємства, доцільно вивчати  показники організаційно-економічного 
стану, динаміки активів, рівня рентабельності, ліквідності та платоспроможності. 
Для детального аналізу оцінювання якості продукції, на молочних підприємствах 
використовують показники жирності, калорійності, наявності домішок, барвників, 
консервантів тощо. Важлива роль в умовах євроінтеграційних перетворень 
промислового сектору належить наявності міжнародної сертифікації відповідно до 
стандартів ISO та HACCP. Контроль за якістю готової продукції та веденням 
фінансової документації здійснюється службами внутрішнього та зовнішнього 
аудиту.  
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ПЕРВОЦВІТ-

ФАРМ») 
 

(Представлено к.е.н., доц. Русак О.П.) 
 

У статті розкрито сутність і поняття аналізу фінансових результатів 
фармацевтичного підприємства. Розглянуто основні завдання аналізу фінансових 
результатів фармацевтичних підприємств. Проведено факторний аналіз 
фінансових результатів ТОВ «Первоцвіт-Фарм». 

Ключові слова: аналіз, факторний аналіз, фінансові результати, прибуток, 
фармацевтичні підприємства. 

 

Постановка проблеми. Основу економічного розвитку підприємства в 
сучасних ринкових умовах господарювання становить прибуток, який являє собою 
вартісний вираз основної частини грошових надходжень, що створюються 
підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує 
фінансовий результат підприємницької діяльності. Таким чином, актуальним є 
дослідження економічного змісту показників, що характеризують прибутковість 
господарюючих суб'єктів та сучасних підходів до їх аналізу. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.  Дослідження проблем аналізу 
фінансових результатів представлені в працях таких відомих вітчизняних вчених-

економістів, Білуха М.Т., Голов С.Ф., Єфіменко В.І., Костюченко В.М.,  
Нападовська Л.В., Нечитайло А.И., Соколов Я.В., Сопко В.В., Ковалев В.В., 
Кужельний М.В., Мних Є.В., Пушкар М.С., Чумаченко М.Г. та ін. 

Метою статті є дослідження організації системи аналізу фінансових 
результатів фармацевтичних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Основними завданнями 
аналізу фінансових результатів діяльності є: 

- вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного 
ресурсного потенціалу підприємства і кон'юнктури ринку; 

- систематичний контроль за процесом формування прибутку і зміною 
його динаміки; 

- визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові 
результати й оцінювання якості прибутку; 

- виявлення резервів збільшення суми прибутку і підвищення рівня 
прибутковості бізнесу; 

- оцінювання роботи підприємства з використання можливостей 
збільшення прибутку і рентабельності; 

- вироблення рекомендацій з підвищення ефективності системи керування 
прибутком [2]. 

Факторний аналіз – це методика комплексного системного вивчення і 
вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Одним із 
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прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінірування. Елімінірувати 
– це значить усунути, виключити вплив всіх факторів на величину результативного 
показника, крім одного. Використовуючи цей прийом, на основі даних табл. 3.2 
визначимо вплив кожного фактора на прибуток від реалізації. 

Таблиця 3.2 

Факторний аналіз прибутку ТОВ «Первоцвіт-Фарм»   
Показники 2016 р.  (Хо) 2017 р. (Х1) Зміни (Δ Х) 

1. Виручка від реалізації 
продукції (В) 133334,1 154902,9 

21568,8 

2. Собівартість реалізованої 
продукції (С) 118995,8 139405,9 20410,1 

3. Інші операційні доходи 
(ІОД) 167,0 782,7 615,7 

4. Інші доходи (ІД) 19,4 0,6 -18,8 

5. Інші операційні витрати (І0В) 11975,8 14936,7 2960,9 

6. Інші витрати (ІВ) 19,1 - - 

7.  Податок на прибуток (ПНП) - 269,3 - 

8. Чистий прибуток (ЧП) 2529,0 1074,3 -1454,7 

 

У нашому випадку вплив факторних показників на прибуток 
(результативний показник) можна представити у вигляді: 

ЧП = В – С + ІОД + ІД – ІОВ – ІВ – ПНП, 
де В – виручка від реалізації продукції; С – собівартість реалізованої 

продукції; ІОД – інші операційні доходи; ІД – інші доходи; IОВ – інші операційні 
витрати; ІВ – інші витрати; ПНП – податок на прибуток; ЧП – чистий прибуток. 

Як відомо, розмір виручки від  реалізації залежить від таких коефіцієнтів, як 
ціна реалізованої продукції, питома вага кожного виду продукції у загальному 
обсязі реалізації і кількість реалізованої продукції. Таку залежність можна 
представити наступною формулою: 

В = N . УД . Ц, 
де УД – показник структури реалізованої продукції; N – обсяг реалізованої 

продукції; Ц – ціна продукції. 
Факторну модель собівартості реалізованої продукції можна представити  

таким чином: 
С = N . УД . Вз, 

де УД – показник структури виробленої продукції; N – обсяг виробництва 
продукції; Вз – змінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість 
одиниці). 

Звіт про фінансові результати не дозволяє визначити вплив всіх 
перерахованих факторів на фінансовий результат з причини відсутності даних 
питомої ваги реалізованої і виробленої продукції, обсягу випуску і реалізації, ціни, 
собівартості одиниці продукції. Однак це можна зробити на основі  середнього 
індексу ціни (визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягу 
реалізованої продукції, обсягу виготовленої продукції). 

За даними Держкомстату України у 2017 р. проти 2016 р. (грудень до 
грудня) індекс цін становив 112,4%.  Визначимо вплив факторів на зміну виручки 
від реалізації. Загальну зміну виручки від реалізації знаходимо за формулою: 
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Δ Взаг. = В1 – В0 = 154902,9 – 133334,1 = 21568,8 тис. грн., 
де: Δ Взаг. – зміна виручки за звітний період; В1 – виручка за звітний період; 

В0 – виручка за базовий період.   
Отже за звітний період виручка від реалізації продукції збільшилася на  

21568,8 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу двох факторів: ціни реалізації і 
обсягу реалізованої продукції (з врахуванням структури). Вплив цих факторів 
можна визначити таким чином: 

Δ ВЦ = В1 – В1 : Іц = 154902,9 – 154902,9 : 1,124 = 17088,93 тис. грн. 
Δ ВNУД = В1 : Іц – В0 = 154902,9 : 1,124 – 133334,1 = 4479,87 тис. грн., 
де: Іц – індекс цін.  
Отже, зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації продукції на 

17088,93 тис. грн., а збільшення обсягу випуску продукції – на 4479,87 тис. грн. Як 
випливає із розрахунків, на підприємстві спостерігається розширення виробництва. 

Аналогічно розраховується вплив факторів на зміну собівартості 
реалізованої продукції: 

Δ Сзаг. = С1 – С0 = 139405,9 – 118995,8 = 20410,1 тис. грн., 
де:  
Δ С – зміна собівартості; С1 – собівартість у звітному періоді; С0 – 

собівартість у базовому періоді.  
Врахуємо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок 

зовнішніх факторів, а саме за рахунок загальної зміни цін, тоді: 
Δ С(Nз пер.) = C1 – С1 : Iц = 139405,9 – 139405,9 : 1,124 = 15379,3  тис. грн. 
Δ СNИУД = C1 : Iц = Δ С(Nз пер.) = Cзаг. – Δ С(ц з пер.) = 20410,1 – 15379,3 = 5030,8 

тис. грн. 
Таким чином, за рахунок збільшення обсягу випуску собівартість продукції 

зросла на 5030,8 тис. грн., за рахунок зміни цін – на 15379,3 тис. грн. 
Як видно із розрахунків, зміна цін вплинула на чистий прибуток через 

виручку і собівартість. Вплив зміни цін на розмір чистого прибутку у складі 
виручки і собівартості носить різнонаправлений характер: зростання виручки від 
реалізації продукції сприяло збільшенню чистого прибутку, а зростання 
собівартості сприяло зменшенню прибутку. Враховуючи це, вплив зміни цін на 
розмір чистого прибутку можна визначити таким чином: 

Δ Пц  = Δ Вц – Δ Сц (з пер.) = 17088,93 – 15379,3 = 1709,63 тис. грн. 
За рахунок збільшення цін чистий прибуток підприємства збільшився на 

1709,63 тис. грн. 
Розрахуємо вплив інших факторів на зміну розміру чистого прибутку. Вплив 

зміни розмірів інших операційних витрат та інших витрат. 
При визначенні впливу даного фактору потрібно врахувати, що це фактор 

зворотного впливу по відношенню до прибутку. У зв’язку з цим у розрахункову 
формулу додається знак ‖–‖. 

Δ Пр = – [ІОВ1 + ІВ1  – ІОВо + ІВ0 ], 

де Пр – зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини вказаних витрат. 
За даними підприємства цей вплив склав: 
Δ Пр. = - [14936,7 – (11975,8 + 19,1) ] =  - 2941,8 тис. грн.  
Це означає, що перевитрати за непрямими витратами призвели до 

зменшення прибутку у звітному році на 2941,8 тис. грн. 
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Вплив зміни доходів на зміну розміру чистого прибутку визначається за 
формулою: 

Δ ПД = (ІОД1 + ІД1 ) – (ІОДо + ІД0 ) , 

де Δ ПД – зміна чистого прибутку за рахунок зміни суми доходів; 
Вплив цього показника  розрахуємо за даними підприємства: 

Δ ПД = (782,7+0,6) – (167+19,4) = 596,9 тис. грн. 
Розмір чистого прибутку збільшився за рахунок збільшення суми доходів на 

596,9 тис. грн.  
Впливу суми сплаченого податку на чистий прибуток можна визначити за 

такою формулою: 
Δ ППП = –(ПП1 – ПП0), 

де Δ ППП – зміна чистого прибутку за рахунок змін величини сплаченого 
податку на прибуток. 

За даними підприємства цей вплив склав: 
Δ ППП = – (269,3 –0) = – 269,3 тис. грн. 

В табл. 3.3 узагальнимо вплив факторів, що впливають на розмір чистого 
прибутку. 

Таблиця 3.3 

Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток звітного періоду в  
ТОВ «Первоцвіт-Фарм» 

Показники  Сума, тис. грн 

Зміна цін 1709,63 

Обсяг реалізованої продукції 4479,87 

Обсяг виробленої продукції -5030,8 

Інші операційні витрати та інші витрати -2941,8 

Інші операційні доходи та інші доходи 596,9 

Податок на прибуток -269,3 

Всього: -1454,7 
 

Збільшення розміру сплаченого податку на прибуток призвів до зниження 
розміру чистого прибутку на 269,3 тис. грн. 
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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

(Представлено д.е.н., проф. Микитюк В.М.) 
 

У статті розкрито економічну сутність аудиту ефективності 
господарської діяльності фармацевтичного підприємства. Визначено завдання 
аудиту ефективності господарської діяльності підприємства. Проаналізовано 
основні етапи проведення аудиту ефективності господарської діяльності. 

Ключові слова: аудит, ефективність, управління; фармацевтичне 
підприємство, фінансовий стан. 

 

Постановка проблеми. Ринок фармацевтичної продукції відноситься до 
числа ринків з розвиненою, інтенсивною конкуренцією, яка обумовлена 
наступними чинниками: досить великим об'ємом та асортиментом представлених на 
ринку лікарських засобів як вітчизняного, так й імпортного виробництва; великою 
кількістю їх постачальників, у тому числі імпортерів, значною взаємозамінністю 
препаратів усередині груп; досить розвиненою аптечною мережею [5].  

В умовах високої конкуренції сучасні фармацевтичні підприємства, щоб 
утримати свої позиції на ринку та забезпечити конкурентоспроможність своєї 
продукції, змушені своєчасно проводити аудит господарської діяльності, що сприяє 
якісному та ефективному прийняттю управлінських рішень та визначення 
реального стану господарської діяльності фармацевтичного підприємства.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання аудиту ефективності в 
Україні є досить актуальним, то йому присвячені роботи значної кількості 
науковців, серед яких: Бадеха О.Л., Гулько Є.М., Карпович А.А., Рубан Н.І., 
Стефанюк І.Б., Сухарева Л.О., Тиквій Н.В., Ткачова А.В., Федченко Т.В. та ін.  

Метою статті є визначення порядку проведення аудиту ефективності 
господарської діяльності фармацевтичного підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» аудит фінансової звітності - 
аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи 
або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який 
подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою 
висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих 
аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам [3]. 

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії 
розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в 
його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять 
податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон’юнктуру. Через це в 
якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані 
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підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються 
зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних 
оцінках та прийнятті управлінських рішень[1]. 

Отже, аудит фінансового стану підприємства досліджує не лише фактичну 

ситуацію на підприємстві, його платоспроможність і ліквідність, а й перспективу 

зростання ділової активності, підвищення ефективності господарювання [2]. 

Тиквій Н.В., стверджує, що послуги аудитора на сьогоднішній день 
виникають у зв’язку з такими обставинами: 

- можливість необ’єктивної інформації з боку її адміністрації в разі 
конфлікту між ними та користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, 
кредиторами); 

- залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже 
важливими) від якості інформації; 

- необхідність спеціальних знань для перевірки інформації; 
- відсутність у користувачів інформації доступу до неї для оцінки її якості 

[4]. 

Аудит відрізняється від інших видів контролю насамперед системним 
підходом до діяльності господарюючих суб’єктів. Визначальну роль при цьому 
відіграє зосередження уваги аудиторів на п’яти найважливіших елементах 
діяльності - активах, зобов’язаннях, власному капіталі, доходах та витратах 
господарюючих суб’єктів незалежно від їх галузі, форми власності. 

Виконання аудиту ефективності діяльності фармацевтичного підприємства є 
процесом збирання, документування та аналізу даних за ланцюгом: 

1) набір даних; 
2) докази (факти); 
3) спостереження (відомості); 
4) висновки; 
5) рекомендації. 
Основною передумовою аудиту ефективності діяльності фармацевтичного 

підприємства є взаємна зацікавленість фірми в особі його власників в забезпеченні 
реальності та достовірності обліку і звітності. Першочерговими завданнями є: 

1. Розкрити суть, значення аудиту ефективності діяльності фармацевтичного 
підприємства. 

2. Розглянути етапи його виконання. 
3. Визначити вплив аудиту ефективності діяльності фармацевтичного 

підприємства на його функціонування. 
Основними джерелами інформації для аудиту ефективності господарської 

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

Аудит ефективності господарської діяльності фармацевтичних підприємств 
рекомендується проводити в такій послідовності : 

1. Організація підготовчої роботи аудитора. 
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2. Оцінювання стану бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та 
системи контролю по об’єктах обліку. 

3. Перевірка правильності оцінки доходів та витрат, їх відображення в 
обліку та фінансових результатах. 

4. Перевірка правильності визначення доходів, витрат та фінансових 
результатів. 

5. Перевірка відповідності даних синтетичного та аналітичного обліків 
доходів та витрат показникам фінансової звітності. 

6. Підготовка аудиторського висновку. 
7. Ознайомлення керівництва клієнта з аудиторським висновком та передача 

документації, яка передбачена договором. 
Водночас, аудит ефективності діяльності фармацевтичного підприємства 

оснований не на фіксації порушень та покаранні винних осіб, а саме на можливості 
попередження будь-якого порушення ще до його виникнення через можливість: 

- здійснити контроль за використанням грошових коштів – аудитор аналізує і 
накопичує інформацію про діяльність суб’єкта господарювання та виявляє її 
недоліки; 

- посилити відповідальність керівництва фармацевтичного підприємства 
щодо організації контролю на всіх стадіях господарської діяльності – за фактами 

порушень, виявлених під час дослідження господарюючого суб’єкту; 
- наданні повної, своєчасної, достовірної та системної інформації для 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності 
господарської діяльності фармацевтичного підприємства; 

- забезпечити впевненість зовнішніх користувачів у достовірності інформації 
про ефективність господарської діяльності і публічне її оприлюднення. 

В умовах сьогодення аудит ефективності господарської діяльності 
фармацевтичного підприємства займає провідне місце серед форм фінансового 
контролю, щодо ефективності діяльності і дозволяє в повній мірі попереджувати всі 
порушення та помилки, які виникають під час діяльності фармацевтичних 
підприємств, а тому відповідно отримувати найкращі результати при використанні 
наявних обсягів фінансових ресурсів. 

Завершальним етапом процесу аудиту ефективності господарської діяльності 
фармацевтичного підприємства є етап звітування, на якому аудитор формує думку з 
таких питань: 

– чи відповідає система бухгалтерського обліку підприємства вимогам 
чинного законодавства; 

– чи відповідають показники бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
принципам облікової політики суб’єкта господарювання; 

– чи ефективна система внутрішнього контролю клієнта; 
– чи достовірно відображається в обліку та у фінансовій звітності інформація 

про активи, зобов’язання, власний капітал доходи, витрати і фінансові результати 
клієнта. 

Отже, аудиту ефективності діяльності фармацевтичного підприємства – це 
надання практичної допомоги керівництву й економічним службам 
фармацевтичного підприємства щодо ведення справ і управління його фінансами, а 
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також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, 
надання різних консультацій. 

Висновки. В процесі поведеного дослідження можна зробити висновок, що 
суть аудиту ефективності діяльності полягає в системному дослідженні процесів на 
основі аналізу співвідношень між внесками, продуктами та результатами на шляху 
досягнення програмних цілей, а також аналізу впливу цієї діяльності на вирішення 
суспільно важливих проблем. 

Підвищенню ефективності діяльності фармацевтичних підприємств також 
повинно сприяти інтегрування аудиту з управлінським обліком та функціонально-

вартісним аналізом, що спільно мають утворити систему, покликану вишукувати та 
мобілізувати резерви економії ресурсів, використання фінансових ресурсів за 
цільовим призначенням, зменшення собівартості та підвищення 
конкурентоспроможності продукції. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Русак О.П.) 
 

У статті охарактеризовано первинні документи з обліку основних засобів в 
лісогосподарському підприємстві. Розглянуто основні наукові дослідження 
українських вчених щодо значення та ролі первинних документів. Проаналізовано 
основні первинні документи щодо обліку основних засобів. 

Ключові слова: первинний облік, первинні документи, основні засоби, 
облікова інформація, лісогосподарське підприємство. 

 

Постановка проблеми. Облікова інформація, як складова економічної, є 
одним із видів даних, що характеризують виробничо-господарську діяльність 
лісогосподарського підприємства. Вона відрізняється великим обсягом і 
різноманітністю. Облікова інформація на відміну від загальноекономічної є 
повнішою, точнішою й оперативнішою, всеохоплюючою і достовірнішою. Вона 
моделює, як зв’язки підприємства з оточуючим середовищем, так і його внутрішню 
структуру, дає можливість розподіляти права виконавців та їхню відповідальність 
за економічну ефективність. Відомо, що головною передумовою здійснення будь-

якої господарської діяльності підприємства [7]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми документального 
оформлення обліку основних засобів висвітлювалися в працях А. Бєлоусова,  
М.І. Бондара, М.М. Зюкової, С.В .Хоми, М.В. Півторака, О.Ю. Омельченко, В.П. 
Карєва та ін. Метою статті є дослідження системи аналізу основних засобів в 
лісогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Для управління лісогосподарськими 
підприємствами необхідна своєчасна, достовірна, повна та якісна інформація про 
наявність, стан та рух основних засобів. Основним джерелом такої інформації є 

первинний облік.  

Невід’ємною умовою бухгалтерського обліку є оформлення кожної 
господарської операції документом. Господарські операції відображаються у 
бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. 
Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів. 

Для визначення сутності первинного документу розглянуто наукову та 
довідкову літературу (табл. 1).   

Особлива роль у системі управління основними засобами 
сільськогосподарського підприємства належить бухгалтерській службі, 
основоположними завданнями якої в цій системі є: 

– правильна класифікація об’єктів основних засобів, що купуються 
(будуються), при введенні їх в експлуатацію, залучення для цих цілей компетентних 
фахівців технічних служб; 

– організація оптимальної облікової політики відносно основних засобів; 



45 

 

Таблиця 1  
Визначення поняття “первинний документ” у науковій та довідковій 

літературі 
№ 
з/п  Джерело  Визначення поняття ―первинний документ‖  

1.  

Агеева Ю.Б.   
Агеева А.Б. [1, с. 
103]  

Первинні облікові документи – виправдовувальні 
документи, якими оформлюються усі господарські операції, 
які здійснюються організацією. На основі первинних 
документів здійснюється бухгалтерський облік   

4.  

Білуха М.Т. [2, с. 
108]  

Первинний документ – це письмова фіксація достовірності 
виконання господарської операції, складений у момент її 
здійснення, який має обов’язкові реквізити, встановлені 
нормативними актами, що надають їм юридичної сили; 
підписаний особами, які дали дозвіл на її виконання, та 
безпосередніми виконавцями   

6.  

Завгородній А.Г.,   
Вознюк Г.Л.,   
Партин Г.О. [3, с. 
182]  

Первинний документ – документ, що містить відомості про 
господарську операцію та підтверджує її здійснення. 
Складання первинного документу є початком облікової 
реєстрації господарських операцій   

7.  

Мочерний С.В.,   
Ларіна Я.С.,   
Устинко О.А., 
Юрій С.І.  
[4, с. 71]  

Первинний документ – документ, який складається в період 
проведення господарської операції і підтверджує факт її 
здійснення   

9.  

Сауткин И.В. [6, с. 
21]  

Первинні облікові документи – письмові акти, які фіксують 
здійснені господарські операції відповідно до вимог 
нормативних актів. За допомогою первинного документу 
вперше реєструється господарська операція.   
Ці документи складають основу первинного обліку   

10.  

Россинской Е.Р.,  
Эриашвили Н.Д. 
[5,  

с. 69]  

Первинний документ – бухгалтерський документ, складений 
в момент здійснення господарської операції, що 
підтверджує факт її здійснення, який розкриває її зміст та 
юридично закріплює факт її здійснення.  
Бухгалтерський документ повинен містити достовірні дані   

 

– здійснення найбільш вигідної підприємству амортизаційної політики; 
– визначення (спільно з економічними службами) терміну корисного 

використання об’єктів; 
– постійне приведення облікової вартості основних засобів у відповідність з 

ринковою шляхом проведення переоцінок у встановленому порядку. 
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні 

документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні 
документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо 
це неможливо — безпосередньо після її закінчення. 
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Первинні документи з обліку основних засобів лісогосподарських 
підприємств повинні забезпечити: 

 своєчасне відображення в обліку інформації про рух основних засобів 
підприємства і на її основі підрахунок бухгалтерської і податкової амортизації; 

  інформацію про ремонт, модернізацію та інші поліпшення об'єктів 
основних засобів; 

  контроль за станом і збереженням об'єктів основних засобів у місцях 
їхнього збереження й експлуатації. 

Міністерство аграрної політики затвердило спеціалізовані форми первинних 
документів (Наказ Мінагрополітики від 27.09.2007 р. №701) з обліку основних 
засобів та інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств  
(табл. 2). 

Таблиця 2 

Типові форми первинного обліку основних засобів 

Назва Примітка 

Акт приймання-

передачі 
(внутрішнього 
переміщення) 
основних засобів 

Складається на кожний об’єкт окремо; а на декілька - лише 
коли об’єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті 
одночасно на відповідальність однієї і тієї ж особи. 

Акт приймання-здачі 
відремонтованих, 
реконструйованих та 
модернізованих 
об’єктів ОЗ 

Зазначаються технічна характеристика та первісна вартість 
об’єкта. Актом такої форми оформляються приймання 
завершених робіт після добудови, реконструкції або 
модернізації основних засобів. 

Акт на списання 
основних засобів  

Після ліквідації основних засобів і складання актів на 
списання основних засобів перший примірник передається до 
бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до 
інвентарного списку основних засобів 

Акт на списання 
автотранспортних 
засобів 

Складається в двох примірниках, підписують члени комісії, 
затверджує керівник підприємства або уповноважена на це 
особа 

Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів 

Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які 
надійшли або вибули 

Зведена відомість нарахування амортизації онови засобів та інших необоротних 
активів 

Відомість нарахування амортизації онови засобів за методом, передбаченим 
податковим законодавством 

Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку 

 

Отже, первинний облік являється важливим етапом облікового процесу. На 
цьому етапі організовується рух первинних документів, визначаються об’єкти 
первинного обліку: облікові номенклатури; носії облікової інформації; рух носіїв 
облікової інформації. Відповідальність за своєчасне і якісне складання документа, 
передачу його у встановлені строки, за вірогідність даних у документах, несуть 
особи, які склали й підписали ці документи. 
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Висновки.  Отже, первинні документи і рахунки бухгалтерського обліку є 
носіями інформації про основні засоби лісогосподарського підприємства. 

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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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ 
ЗВІТНОСТІ З ПРАЦІ 

 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
Розкривається сутність і значення облікової інформації для формування 

статистичної звітності підприємства з праці. Визначено місце і роль звітності в 
системі управління підприємством. Розглянуто структуру і зміст статистичної 
звітності підприємства з праці та облікове забезпечення формування її показників. 

Ключові слова: статистична звітність, доходи працівників, 
бухгалтерський облік, оплата праці, облікове забезпечення 

 

Постановка проблеми. Ефективність управління економікою залежить 
передусім від якості одержаної інформації, цінність якої визначається придатністю 
комплексно характеризувати діяльність складних за своєю структурою об’єктів, 
зокрема сучасних підприємств. Для здійснення комплексних досліджень стану 
підприємств одним з головних джерел інформації є статистична звітність, 
невід’ємна складова інформаційної системи, що використовується на всіх рівнях 
управління. Відповідно до потреб користувачів статистичної інформації й 
будуються форми звітності та показники. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом останніх років 
питання формування статистичної звітності й методичних підходів до її складання, 
взаємозв’язку її показників із даними бухгалтерського обліку досліджувалися у 
працях відомих вітчизняних вчених-економістів: М.Я. Дем’яненка, К.П. Дудки, 
В.М. Жука, Н.Л. Жук, О. Жука, Л.І. Лавриненко, В.Б. Моссаковського, А. Озеран, 
П.Я. Хомина та інших.  

Проте науковий аналіз змісту та структури звітності свідчить про 
необхідність вирішення ряду питань, пов’язаних із недосконалістю визначення 
місця і ролі звітності в системі управління підприємством, що призводить до не 
об’єктивності звітної інформації й ускладнює прийняття управлінських рішень 
внутрішніми і зовнішніми користувачами.  

Мета статті – визначення місця і ролі облікової інформації в сфері 
формування показників статистичної звітності з праці. 

Виклад основного матеріалу. Основною статистичною формою 
підприємств щодо праці персоналу є форма державного статистичного 
спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з  праці". ЇЇ подають юридичні особи усіх 
форм власності та організаційно-правовової форми господарювання. 

При заповненні форми статистичної звітності № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з  
праці" підприємства керуються системою показників рахунків бухгалтерського 
обліку, Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження № 1-ПВ  (квартальна)  "Звіт  з  праці" (Наказ Держкомстату від 
26.10.2009 р. № 404) та Роз'ясненням Роз'яснення щодо заповнення форми 
державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" (від 
13.07.2016 р. N 17.4-12/5). 
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Інформаційним забезпеченням при складанні звіту за формою № 1-ПВ 
(квартальна) "Звіт з праці" є первинні облікові документи, документи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи, передбачені 
чинним законодавством.  

Звіт складається з шести розділів:  
Розділ І. Кількість штатних працівників  
Розділ II.  Втрати робочого часу штатних працівників 

Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці штатних працівників  
Розділ ІV. Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати  
Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників 

Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів 

Зміст звіту за формою № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" наведено в табл. 1 

Таблиця 1 

Структура і зміст статистичної форми № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" 

Структура Зміст 

Розділ І. Кількість 
штатних працівників 

Відображаються дані щодо кількості штатних працівників, 
а також їх прийому на роботу та звільнення. 

Розділ II.  Втрати 
робочого часу 

штатних працівників 

Усі показники стосуються категорій працівників, які 
враховуються в середньообліковій кількості штатних 
працівників. 

Розділ IІІ. Склад 
фонду оплати праці 

штатних працівників 

Містить дані про суму нарахованого фонду оплати праці 
штатних працівників, який складається з основної, 
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і 
компенсаційних виплат. 

Розділ ІV. Розподіл 
штатних працівників 

за розмірами 
заробітної плати 

Містяться дані відповідно до відомостей про нарахування 
заробітної плати штатним працівникам за останній місяць 
кожного кварталу. 

Розділ V. Кількість і 
фонд оплати праці 
окремих категорій 

працівників 

Містяться дані про середньооблікову кількість жінок - 

штатних працівників та не включаються дані щодо 
працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з 
вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до 
досягнення нею віку, передбаченого чинним 
законодавством. У графі 2 цього рядка містяться дані про 
фонд оплати праці жінок, уключених до середньооблікової 
кількості штатних працівників, а в графі 3 - кількість 
відпрацьованих ними людино-годин. 

Розділ VІ. Інформація 
про укладання 
колективних 

договорів 

Містить дані про фактичну кількість укладених на звітну 
дату колективних договорів в цілому по підприємству 
(юридичній особі, відокремленому підрозділу), включаючи 
найманих працівників його структурних підрозділів 
незалежно від їх місцезнаходження. 

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовується 
показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці включаються нарахування 
найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому 
вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за 
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виконану роботу, незалежно від джерела фінансування цих виплат. Зазначені суми 
наводяться до утримання прибуткового податку та внесків працівників на 
обов'язкове державне соціальне страхування. 

Фонд оплати праці складається з:  
 фонду основної заробітної плати;  
 фонду додаткової заробітної плати;  
 інших заохочувальних та компенсаційних виплат.  
Фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за 

виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадових обов'язків). 

Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і 
компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з 
виконанням виробничих завдань і функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають винагороди та 
премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й 
матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які 
проводяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

Робочий час працівників підприємства для складання статистичної форми № 
1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" визначається на підставі Табеля обліку робочого 
часу.  

Табель обліку робочого часу – це не тільки форма первинної облікової 
документації, а й документ, необхідний для практичної роботи. Табель потрібен для 
обліку використання робочого часу працівників, а також для контролю над 
дотриманням установленого режиму роботи, розрахунків із працівниками по 
заробітній платі та отримання інформації про відпрацьований час. 

Табель обліку робочого часу – це поіменний список усіх працівників 
відділу, служби чи іншого структурного підрозділу або установи в цілому з 
відмітками про використання робочого часу протягом облікового періоду. 

Ведення Табелю є обов’язковим, зокрема й для малих підприємств (Лист 
Мінпраці від 13.05.2010 р. № 140/13/116-10). Табель, як правило, ведеться в 
електронному та паперовому вигляді. Ведення табелю лише в електронному вигляді 
не допускається. 

Форма Табеля (типова форма № П-5) носить рекомендаційний характер і 
складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм 
державних статистичних спостережень. Рекомендаційний характер полягає в тому, 
що за необхідності вона може бути доповнена іншими показниками, потрібними 
для обліку робочого часу на підприємстві. Водночас слід пам’ятати, що в Табелі 
повинні відображатися всі позиції, які застосовуються на підприємстві для 
працівників. 

Вартісні показники у формі статистичного спостереження № 1-ПВ 
(квартальна) "Звіт з праці" доцільно формувати на підставі рахунку 81 «Витрати на 
оплату праці» з відкриттям необхідних субрахунків та аналітичних рахунків 
відповідно до розділу IІІ «Склад фонду оплати праці штатних працівників» форми 
статистичного спостереження наступних назв: 

- 811 «Фонд основної заробітної плати»; 
812 «Фонд додаткової заробітної плати»; 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/2190
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8121 «Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів»; 
8122 «Премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, 

щоквартальні)»; 
8123 «Виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати»; 
8124 «Компенсація втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням 

термінів її виплати»; 
8125 «Оплата  за невідпрацьований робочий час»; 
813 «Заохочувальні та компенсаційні виплати»; 
8131 «Матеріальна допомога»; 
8132 «Соціальні пільги, що мають індивідуальний характер»; 
8133лата  за невідпрацьований робочий час». 
Висновки. Проведені дослідження визнають незаперечним той факт, що для 

досягнення та забезпечення більш високого рівня адаптації українських 
підприємств до змін, що відбуваються в нашій державі й у світі, необхідно постійно 
переглядати та поліпшувати структуру інформації, яка узагальнюється у всіх видах 
звітності. При цьому основну увагу необхідно звертати на формування 
інформаційного комплексу показників в системі рахунків бухгалтерського обліку 
для формування звітності з праці.  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ 

 

(Представлено доц. Гайдучок Т.С.) 
 

У статті обґрунтувано теоретичні та методичні засади організації 
управлінського витрат обліку як інформаційної системи управління 
підприємством. Розкривається сутність таргет-костінгу як одного з методів 
виробничого контролінгу. Здійснено розробку практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення методичного та практичного забезпечення його організації у 
вітчизняних підприємствах. 

Ключові слова: витрати; управлінський облік; управління; інформація; ЄС 

 

Постановка проблеми. Розвиток економічних та інтеграційних процесів 
останніми роками суттєво змінив характер економічних відносин у країні. 
Прагнення України вступити до Європейського союзу та вступ до Світової 
організації торгівлі передбачає загострення конкурентної боротьби між 
товаровиробниками як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. Особливо 
гостро ця проблема постає перед промисловими підприємствами. Одним із шляхів 
досягнення конкурентних переваг є підвищення ефективності управління витратами 
підприємств, що в свою чергу вимагає вирішення проблеми інформаційного 
забезпечення системи управління. Дієвим засобом вирішення проблеми 
інформаційного забезпечення на сучасному етапі є впровадження в практику 
підприємств системи управлінського обліку. Саме тому питання управлінського 
обліку витрат операційної діяльності в сучасних умовах набуло особливого 
значення і є об’єктом постійної уваги в дослідженнях зарубіжних і вітчизняних 
вчених. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку 
теоретико-методологічних основ управлінського обліку витрат зробили вітчизняні 
вчені-економісти: О. Бородкін, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк, 
О. В.Карпенко, В. Б. Моссаковський, Л. С. Нападовська, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, 
Л. К. Сук, М. Г. Чумаченко, Л. С. Шатковська. Незважаючи на те, що окремі 
інструменти управлінського обліку ґрунтовно досліджені вченими і практиками, 
ускладнення сучасних економічних відносин вимагає додаткової, більш глибокої їх 
розробки.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних та методичних засад організації 
управлінського витрат обліку як інформаційної системи управління підприємством, 
і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення методичного та 
практичного забезпечення його організації у вітчизняних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Однією з підсистем бухгалтерського 
обліку, в якій формується інформація про витрати операційної діяльності, що 
використовується в поточному та стратегічному управлінні, є система 
управлінського обліку. Наявність різних підходів до розкриття змісту категорії 
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«управлінський облік» породжує дискусії серед вчених стосовно правомірності 
його виділення як окремої системи, чиї функції не дублюють функцій управління.  

Вивчення сучасних літературних джерел з управлінського обліку показало, 
що одні науковці вважають управлінський облік складовою бухгалтерського обліку, 
тоді як інші відносять його до окремої системи в управлінні підприємством. Разом з 
тим, між вченими немає однозначності тлумачення управлінського обліку як 
економічної категорії. Так, наприклад, Карпенко О. В. в своїх дослідженнях 
відмічає, що управлінський облік є процесом виявлення, вимірювання, 
накопичення, аналізу, підготовки, інтеграції та передачі інформації, що 
використовується управлінською ланкою для планування, оцінки й контролю 
всередині організації [1, c. 155]. Таке визначення повністю характеризує сутність 
управлінського обліку, тобто за допомогою внутрішньогосподарського обліку 
виконуюється інформаційне підтримання системи управління господарською 
діяльністю. 

Л. В. Нападовська визначає управлінський облік як інтегровану систему 
підготовки й забезпечення різних рівнів управління інтерпретованою відповідним 
чином інформацією для ефективного планування, контролю й прийняття 
управлінських рішень [2, с. 53]. Сучасний управлінський облік забезпечує потреби 
не тільки виробництва, а й маркетингу, управління дослідженнями та інших сфер 
діяльності підприємства. Він охоплює методи отримання інформації про вирішальні 
чинники успіху: витрати, час, якість тощо. 

Основною проблемою управлінського обліку на українських промислових 
підприємствах є те, що він має переважно теоретичний характер та мало 
використовується у практичній діяльності. Це спричинено тим, що більшість 
керівників просто не визнають необхідність його впровадження або ж не мають 
достатніх знань для створення повноцінної та ефективної системи управлінського 
обліку на підприємстві [3]. 

Основною умовою впровадження управлінського обліку на підприємстві є 
те, що він повинен забезпечити мінімізацію витрат на виробництво та одержання 
максимального прибутку. В результаті дослідження встановлено, що облік на 
промислових підприємствах, на відміну від інших виробництв, характеризується 
певними особливостями, що зумовлені технологією виробництва продукції і, 
відповідно, впливають на організацію та методику управлінського обліку. 

В умовах ринкової економіки стратегічною метою будь-якого промислового 
підприємства є досягнення конкурентних переваг. Вказана мета може бути 
реалізована за рахунок диференціації продукції або зниження витрат до мінімально 
необхідного рівня за одночасного збереження якісних властивостей цієї продукції. 
Оптимізація витрат операційної діяльності може бути здійснена за рахунок 
зниження витрат на виробництво продукції (виробнича собівартість), управління та 
реалізацію продукції. Виділення саме цих груп як напрямів зниження витрат 
обгрунтовується тим, що вони відіграють вирішальну роль при формуванні ціни на 
продукцію, а в подальшому також впливають і на розмір прибутку, який здатний 
отримати підприємство. 

За останні роки відбулися численні інновації у сфері методів виробничого 
контролінгу. Зокрема, інтерес і широке обговорення в спеціальній літературі 
викликала концепція управління за цільовими витратами (Target Costing). Таргет-
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костінг вперше був використаний у корпорації Toyota ще в 1965 році. Сьогодні дану 
концепцію впровадили 80% великих японських корпорацій (Toyota, Nissan, Sony, 
Cannon та інші), а також відомі американські і європейські компанії (Procter 
&Gamble, ITT Automotile, Caterpillar та інші). 

Причинами виникнення таргет-костінгу є те, що, сьогодні, коли одним з 
основних чинників успіху підприємства є інноваційна продукція, виробники вже не 
можуть продавати великі партії стандартизованої продукції, покладаючись на 
відносно стабільні ринки та технології. Менеджери вимушені використовувати нові 
підходи до управління, орієнтуючись на поведінку споживачів, і розробляти 
відповідні інструменти планування, обліку і контролю витрат. 

Традиційні методи обліку витрат не відповідають вимогам сучасної 
конкурентної боротьби. Тому одним із найважливіших завдань є модифікація 
методології обліку витрат і калькулювання собівартості нової (інноваційної) 
продукції. 

Основна ідея таргет-костінгу полягає в тому, що традиційна формула 
ціноутворення Ціна = Собівартість + Прибуток була трансформована у рівність: 
Ціна – Прибуток = Собівартість. 

Таким чином, таргет-костінг, на відміну від традиційних методів 
ціноутворення, передбачає розрахунок собівартості продукції, виходячи із ціни 
реалізації, встановленої на основі маркетингових досліджень, що проводяться перед 
початком розробки продукції. 

Цільова ціна – це очікувана ціна продукції, яку потенційні покупці здатні 
заплатити за неї. Вона відображає той рівень, який забезпечить підприємству 
бажаний обсяг реалізації та частку ринку. 

Для визначення цільової собівартості продукції від очікуваної ринкової ціни 
віднімається бажана величина прибутку. Під цільовою собівартістю розуміють 
гранично допустиму (з точки зору ринку збуту) собівартість, яка повинна слугувати 
орієнтиром для забезпечення конкурентноздатності підприємства. Цільова 
собівартість продукції є основою для визначення величини допустимих витрат на 
кожний його структурний елемент. 

Важливим етапом таргет-костінгу є конструювання вартості, тобто системне 
вивчення усіх функцій продукції та факторів витрат з метою зниження елементів 
майбутньої продукції, що забезпечить бажаний рівень витрат і задоволення 
конкретних потреб споживачів. На стадії проектування продукції спеціалісти 
вишукують оптимальну комбінацію рівня витрат і якості, вносять багаторазові 
зміни у пробний проект і лише тоді, коли кошторисна (планова) собівартість не 
буде перевищувати цільову, оформляється остаточний варіант проекту. Для 
досягнення допустимої величини витрат використовується функціонально-

вартісний аналіз, який дозволяє оптимізувати технологічні рішення з 
використанням показників якості і функціонально-необхідних витрат.  

Переваги таргет-костінгу, що роблять його надійним засобом оптимізації 
витрат: 

1. Виробнича діяльність підприємства координується і контролюється 
відповідно до важливого орієнтиру – цільової собівартості, застосовується стратегія 
зниження витрат ще на стадії проектування (планування виробництва продукції). 
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2. Ціна зберігається на запланованому рівні, що особливо актуально для 
України, де ціна є найважливішим чинником при прийнятті рішення про придбання 
через низьку платоспроможність потенційних клієнтів і конкуренцію, що складає 
імпортна продукція вітчизняній. 

3. Заздалегідь можна врахувати модифікації ціни (відмінності в ціні на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, знижки). 

4. Найбільш повно і комплексно враховуються вимоги і виробника і 
покупця, не надаючи переваг жодному з них. 

Щодо застосування описаної системи на вітчизняних підприємствах, то 
впровадження її з технічної точки зору не настільки складне, щоб стати 
неможливим. Основні перепони полягають у тому, що на підприємстві повинна 
бути тісна взаємодія між різними підрозділами і працівниками; колектив повинен 
бути єдиною командою. Розбалансованість внутрішнього механізму, неадекватна 
корпоративна культура – ось основні симптоми неблагополучного підприємства, на 
якому впровадження таргет-костінгу заздалегідь приречене на провал. 

Висновки щодо досліджуваної наукової проблеми зводяться до наступного: 
1. Прийняття ефективних управлінських рішень потребує достовірної і 

оперативної інформації про об’єкти управління, яку забезпечує система 
управлінського обліку.  

2. Дослідження методів обліку витрат показує, що використання лише 
одного з них не забезпечує формування достатньої інформації для вирішення всіх 
завдань, які постають перед менеджерами в процесі роботи. Тому доцільно 
використовувати сукупність різних методів обліку витрат.  
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РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ  
 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

В статті досліджено сутність процесу управління фінансовими 
результатами. Обґрунтовано, що ключовим елементом організації і реалізації 
моделі управління прибутком суб’єкта господарювання є визначення стратегії 
управління. Автором доведено, що основою інформаційної бази управління є 
показники фінансового обліку, на основі яких здійснюється комплексний аналіз, 
прогнозування та поточне планування результатів діяльності підприємства.  

Ключові слова: економічна теорія; облік; фінансові результати; прибуток; 
управління.  

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки для досягнення 
стійкої конкурентоспроможності, вирішення питання модернізації виробництва та 
забезпечення необхідного розміру прибутку потрібно запроваджувати ефективну 
систему управління фінансовими результатами підприємства. Тобто забезпечити 
раціональний і економічно обґрунтований підхід до планування своєї діяльності, 
визначення фінансової і виробничої політики, аналізу оцінки отриманих результатів 
та пошуку способів їх поліпшення. 

Сьогодні однією з основних складових фінансової політики підприємства є 
політика максимізації прибутку. За рахунок платежів з прибутку до бюджету 
формується основна частина ресурсів держави, регіональних і місцевих органів 
влади, тому однією з основних проблем на цьому етапі розвитку економіки є 
ефективне управління прибутком підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 
організації та методології обліку фінансових результатів приділили увагу у своїх 
працях провідні вітчизняні вчені-економісти: Білуха М. Т., Борщевський П. П., 
Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М., Гуцайлюк З. В., Дем’яненко М. Я., Коцупатрий 
М. М., Кужельний М. В., Лінник В. Г., Моссаковський В. Б., Рудницький В. С., 
Сопко В. В., Сук Л. К., Чумаченко М. П. та інші. 

Однак, проведені дослідження вітчизняних та зарубіжних економістів не 
досить повно враховують особливості сучасного стану бухгалтерського обліку. За 
цих умов особливої актуальності набуває дослідження закономірностей 
формування та обліку фінансових результатів за принципами, які не суперечать 
міжнародним і базуються на національних стандартах бухгалтерського обліку, та 
відповідають вимогам їх аналізу і контролю. Важливість цих питань і зумовлює 
актуальність теми. 

Метою статті є дослідження сутності процесу управління фінансовими 
результатами у сучасних умовах функціонування підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Класична економічна теорія 
стверджувала, що головною метою господарської діяльності підприємства є 
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максимізація прибутку. Ця мета випливала з положення А. Сміта, що максимізація 
прибутку деяких суб’єктів господарювання веде до збільшення загального 
добробуту. Проте пізніше це формулювання головної мети господарської діяльності 
підприємства було піддано критиці багатьма економістами. Також була висунена 
теорія відносно того, що максимізація прибутку далеко не завжди забезпечує 
необхідні темпи економічного розвитку підприємства. 

Отриманий високий за сумою і рівнем прибуток може бути повністю 
витрачений для поточного споживання, внаслідок чого підприємство буде 
позбавлено основного джерела формування власних фінансових ресурсів для свого 
майбутнього розвитку. 

Сучасна економічна теорія як головна мета висуває забезпечення 
максимізації добробуту власників підприємства, яке полягає в максимізації 
ринкової вартості підприємства. Це положення поділяється багатьма сучасними 
вченими в галузі управління прибутком, оскільки, на їх думку, воно якнайкраще 
реалізує фінансові інтереси власників підприємства [1, с. 145]. 

Узагальнюючи в собі фінансові результати різних видів діяльності, прибуток 
формує одне з джерел сплати податків та поповнює джерела формування 
фінансових ресурсів підприємства.  

Управління прибутком підприємства розподіляється на дві важливі 
підсистеми:  

– управління формуванням прибутку;  
– управління розподілом прибутку.  
Управління фінансовими результатами можна розглядати щонайменше з 

двох позицій: 1) як функцію фінансового менеджменту; 2) ототожнення з процесом 

управління прибутком підприємства. Управління фінансовими результатами; по 
перше, є значно ширшим поняттям, ніж управління прибутком; по друге, його не 
доцільно ототожнювати з функціями фінансового менеджменту. Вважаємо, що 
процес управління фінансовими результатами входить до сфери предмету вивчення 
фінансового менеджменту [2, с. 86]. 

Процес управління прибутком розглядають як систему принципів і методів 
розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням такого 
стану фінансових ресурсів, їх формуванням і розподілом, яка дозволила б 
підприємству розвиватися на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні 
платоспроможності і кредитоспроможності, а також забезпечення і підтримки 
фінансової рівноваги підприємства [3, с. 67]. 

На основі політики управління прибутком формується система поточного 
планування, формування та розподілу прибутку, що передбачає розробку різних 
видів планів, основою яких є: заплановані обсяги операційної, інвестиційної і 
фінансової діяльності підприємства; цільові показники, розроблені в процесі 
формування політики управління прибутком; діюча система ставок податкових 
платежів; результати аналізу прибутку за попередній період; система розроблених 
на підприємстві норм і нормативів витрат окремих видів ресурсів. 

Основою інформаційної бази управління є показники фінансового обліку, на 
основі яких здійснюється комплексний аналіз, прогнозування та поточне 
планування результатів діяльності. 
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Стандартизований порядок ведення фінансового обліку, встановлені 
нормативні терміни надання показників та високий ступінь їх надійності сприяють 
зростанню величини прибутку та підвищенню його якості. Основним видом 
поточного плану є план доходів і витрат операційної діяльності, метою розробки 
якого є формування суми чистого прибутку від операційної діяльності. 

Чинні нормативні акти визначають, що за рахунок прибутку підприємства 
повинні платити ще і штрафи в таких випадках: за порушення господарських 
договорів з суб’єктами господарювання, за несвоєчасне подання до податкової 
адміністрації необхідних розрахунків; за затримку перерахування коштів до 
бюджету і державних цільових фондів; за прострочені банківські позики. 

В умовах ринкових відносин виникає необхідність резервувати засоби у 
зв’язку з проведенням ризикованих операцій і, як наслідок цього, втратою доходів 
від підприємницької діяльності. Тому при використанні чистого прибутку 
підприємства повинні створювати фінансовий резерв, тобто фонд ризику. 

Всі поточні плани відображають показники формування і використання 
прибутку та розробляються на рік у поквартальному розрізі. Крім системи 
поточного планування, на підприємстві розробляється система оперативного 
планування, призначення якої – розробка системи бюджетів. Бюджет деталізує 
показники поточних планів і є головним плановим документом, що доводиться до 
центрів відповідальності всіх типів. 

Як свідчить практика, ефективне планування є можливим тільки за умови 
врахування наявного досвіду та попередніх результатів, встановлених причинно-

наслідковими зв’язками, які досягаються в процесі аналізу показників прибутку та 
його якості. 

Ключовим елементом організації і реалізації моделі управління прибутком 
суб’єкта господарювання є визначення стратегії управління. У цілому стратегія є 
узагальнюючою сукупністю окремих, взаємозв’язаних дій, реалізація яких є 
необхідною для досягнення встановлених довгострокових цілей шляхом 
координації і розподілу ресурсів. Відповідно, стратегія дозволяє визначити 
особливості і ключові параметри формування і реалізації моделі управління 
прибутком на конкретному підприємстві виходячи із специфіки його фінансово-

господарської діяльності. 
Головним індикатором управління прибутком виступають показники 

прибутковості, які відбивають рівень відносної ефективності результатів фінансово-

господарської діяльності підприємства порівняно з витратами, пов’язаними з 
отриманням таких результатів (наприклад, прибутковість інвестицій; прибутковість 
акцій, прибутковість власного капіталу) [4, с. 88]. 

Якісним критерієм оцінки якості прибутку на стадії його використання є 
умова гармонійного задоволення інтересів власників і працівників підприємства 
через дотримання оптимальних пропорцій у використанні чистого прибутку.  

Досягнення збільшення розміру прибутку можливо лише в разі погодженої 
дії всіх елементів системи і удосконалення існуючих інструментів управління. 
Постійне зростання фінансового результату вимагає дієвого механізму управління 
якістю прибутку, що сприятиме розробці та реалізації високоефективної 
конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємства. 
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Гнучкість у плануванні прибутком також необхідна в умовах кризи, 
оскільки в таких умовах дуже важливо не упустити нові можливості, швидко 
прорахувати наслідки і прийняти ефективні управлінські рішення. 

Система управління фінансовим результатом має враховувати залежність 
суми фінансового результату від розміру здійснених витрат і отриманих доходів. 
Отримані дані вимагають їх аналізу для виявлення чинників, що формують 
кінцевий результат господарської діяльності. Використовуючи дані аналізу, 
керівництво має можливість прийняти відповідні управлінські рішення щодо 
зниження рівня витрат та підвищення доходів для максимізації фінансового 
результату. 

Висновки. Отже, управління фінансовими результатами – це система 
розробки та реалізації управлінських рішень, що пов’язані з процесами 
формування, розподілу і використання прибутку для досягнення стабільного 
фінансового стану та ефективної діяльності підприємств. 
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