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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

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

У статті розглянуто сутність планування аудиту сільськогосподарської 
продукції, виділено послідовність та основні етапи його проведення. Визначено 
основні завдання, які необхідно виконати для формування стратегії аудиту 

сільськогосподарської продукції. Запропоновано концептуальну модель аудиту 

сільськогосподарської продукції.  
Ключові слова: планування, аудит, сільськогосподарська продукція, план 

аудиту, програма аудиту, аудиторські процедури 

 

Постановка проблеми. Збільшення обсягів виробництва та насичення 
ринку сільськогосподарською продукцією є одним з найважливіших завдань 
аграрної галузі України на етапі розвитку ринкової економіки. Тому основним 
завданням аудиту в сучасних умовах є активний вплив на процеси виробництва з 
метою забезпечення споживачів високоякісною продукцією. 

Організація та методика обліку і аудиту сільськогосподарських підприємств 
визначаються загальними правилами та принципами, закріпленими на 
законодавчому рівні. Однак діяльність підприємств агропромислового виробництва 
відрізняється від інших сукупністю галузевих, природних, нормативних факторів, 
якими, як доводилось науковцями неодноразово, не варто нехтувати на всіх етапах 
обліково-контрольного процесу [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації та 
методики аудиту сільськогосподарської продукції присвячено багато наукових 
праць, серед яких найбільш відомими є розробки М. Білика, С. Голова, Н. Іванової, 
О. Ролінського, Л. Панченка, М. Огійчука та ін. 

Метою статті є визначення основних напрямків проведення аудиту 
сільськогосподарської продукції на підприємстві та формування методики і 
розробки концептуальної моделі аудиту.  

Викладення основного матеріалу. Відповідно до П(с)БО 30 «Біологічні 
активи» сільськогосподарська продукція – актив, одержаний в результаті 
відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або 
внутрішньогосподарського споживання [3]. 

Основні завдання аудиту сільськогосподарської продукції та операцій з її 
реалізації є: 

- перевірка правильності та своєчасності оформлення документів про рух 
сільськогосподарської продукції у матеріально-відповідальних осіб; 

- контроль за відвантаженням сільськогосподарської продукції та 
розрахунками з покупцями відповідно до укладених контрактів; 

- контроль за операціями з продажу сільськогосподарської продукції; 
- перевірка правильності оформлення операцій у бухгалтерському і 
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податковому обліку та точності визначення результату з реалізації 
сільськогосподарської продукції. 

Основними джерелами інформації аудиту сільськогосподарської продукції та 
операцій з її реалізації є: 

- акти здавання-приймання, здавальні накладні, накладні; 
- вантажні декларації, рахунки-фактури, митні декларації; 
- матеріали інвентаризацій; 
- картки складського обліку,  
- сортові оборотні відомості; 
- картки кількісно-сумового обліку, 
- матеріальні звіти; 
- оборотні відомості (у розрізі матеріально відповідальних осіб і 

номенклатурних номерів); 
- журнали реєстрації доручень; 
- відомості аналітичного обліку з покупцями та замовниками; 
- головні книги; 
- форми звітності. 

Специфіка діяльності аграрних підприємств вимагає визначення чіткої 
послідовності виконання етапів при проведенні аудиту сільськогосподарської 
продукції. Для того, щоб якісно та своєчасно виконати аудит сільськогосподарської 
продукції, необхідно здійснити продумане та всебічне планування аудиту. 
Планування аудиту складається із розробки плану очікуваних робіт та складання 
відповідної до плану та найбільш оптимальної програми аудиту [1]. 

Планування аудиту складається із ряду елементів, а саме, складання графіку 
здійснення аудиту, визначення терміну виконання аудиторських процедур та 
обговорення їх з керівництвом підприємства, проведення інструктажу з особами, 
які будуть виконувати аудиторську перевірку, організація взаємозв'язків з 
підрозділами підприємства, обговорення стратегії та підготовка аудиту [2]. 

Згідно плану аудиторської перевірки сільськогосподарської продукції 
пропонуємо здійснювати перевірку у наступній послідовності (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Етапи проведення аудит сільськогосподарської продукції 
 

1. Формування непрямих витрат на 
виробництво сільськогосподарської продукції. 

2. Формування прямих витрат на 
виробництво сільськогосподарської продукції  

3. Оцінка незавершеного виробництва 
аграрного підприємства. 

Етап 2. 
Формування 

підсумків 
проведення аудиту 

Перевірка даних облікових регістрів у частині 
обліку сільськогосподарської продукції  та 

відображення інформації про сільськогосподарську 
продукцію у фінансовій звітності. 

Етап 1. Підготовка 
та збір 

аудиторських 
доказів  
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Для формування внутрішніх документів щодо проведення аудиту 
сільськогосподарської продукції доцільно сформувати концептуальну модель 

аудиту. В процесі проведеного дослідження нами була сформована концептуальна 
модель аудиту сільськогосподарської продукції (рис. 2) Дана модель надає 
можливість здійснювати планування та виконання програми аудиту. 

 

 
 

Рис 1. Концептуальна модель аудиту сільськогосподарської продукції на 
підприємстві  

Джерело: узагальнено за [2] 
 

Таким чином, організація аудиту сільськогосподарської продукції має бути 
спрямована не лише на задоволення інформаційних потреб управлінського 
персоналу і власників суб’єкта господарювання з метою прийняття відповідних 
рішень, але й для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.. 
Організація планування аудиту, послідовність здійснення процедур, сприяють 

Висловлення незалежної думки щодо відповідності 
відображення в бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності доходів та витрат, пов’язаних з 
виробництвом сільськогосподарської продукції  

Об’єкти аудиту  
Операції щодо обліку доходів і витрат від 

первісного визнання сільськогосподарської 
продукції  

Перевірка первинних документів; 
вибіркове та суцільне спостереження;  

інвентаризація; 
економічний аналіз і економіко-математичне 

моделювання; 
експертна оцінка та лабораторний аналіз. 

Методичні прийоми 
аудиту  

Попередній. 
Поточний. 

Заключний. 

Нормативно-законодавчі акти; 
засновницькі (установчі документи); 

матеріали попередніх перевірок та результати 
внутрішньогосподарського контролю; 

фінансова звітність; 
первинна документація та облікові регістри; 

рахунки бухгалтерського обліку доходів і витрат 
від сільськогосподарської діяльності. 

Форми аудиту  

Інформаційні 
джерела аудиту 

Методичні прийоми 
аудиту  
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формуванню незалежної оцінки системи управління сільськогосподарською 
продукцією та обґрунтуванню пропозицій, напрямків щодо підвищення 
ефективності виробництва сільськогосподарського підприємства. 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що аудит сільськогосподарської продукції є невід’ємною частиною 
загального аудиту підприємства, інструментом оперативного контролю прийнятих 
рішень, дієвим засобом запобігання неефективній господарській діяльності і 
виявленню внутрішньогосподарських резервів.  
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Г.А. Величук, магістр  
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ  
 

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

Досліджено та охарактеризовано основні елементи системи контролю 
доходів бюджетних установ. Розглянуто методичні прийоми контролю доходів. 
Визначено об’єкти, суб’єкти та джерела інформації для проведення контролю 
доходів бюджетної установи. 
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Постановка проблеми. Бухгалтерський облік доходів в бюджетних 
установах є найбільш специфічним та трудомісткою ділянкою  обліку та 
контролю, за наявністю та рухом бюджетних та позабюджетних коштів. 
Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує такі функції як: 
управлінська, контрольна та інформаційна, а найбільш специфічними об’єктами 
обліку є доходи і видатки установи та результати виконання кошторису. Такі 
об’єкти обліку як доходи і видатки бюджетних установ та організацій потребують 
детального опрацювання. 

На сьогоднішній день однією з головних проблем функціонування 
бюджетних установ є те, що вони працюють в умовах недостатнього фінансування з 
бюджету держави. Це зумовлює необхідність не тільки планувати, здійснювати та 
контролювати доходи і видатки бюджетних програм, але і керувати результатами їх 
виконання. Тому, одним із ефективних напрямів удосконалення системи управління 
бюджетними установами є впровадження ефективної системи внутрішнього 
контролю загалом, так і доходів зокрема. 

Метою статті є дослідження питання формування ефективної системи 

контролю доходів в бюджетних установах. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питанню внутрішнього контролю 

доходів бюджетних установ присвячені наукові прац іП.Й. Атамаса, 
Н.С.Вітвицької, Р.Т. Джоги, І.К.Дрозд, С.О. Левицької, В.О.Шевчука, у яких 
здійснено науковий пошук із розв’язання низки завдань з удосконалення контролю. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Діяльність бюджетних 
установ передусім спрямована на задоволення соціальних та культурних потреб 
суспільства та держави. Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна 
установа – це заклад, установа чи організація, яка створена органами державної 
влади, та здійснює свою діяльність виключно за рахунок коштів, що надходять із 
державного чи місцевого бюджетів [1].  

Більшість бюджетних організацій (установ) мають статус неприбутковості, 
тобто в основній меті їх діяльності не лежить отримання прибутку. Прикладом є  

органи законодавчої влади, заклади охорони здоров’я, заклади освіти, культури, 
різних міністерств та відомств, громадські інституції, професійні спілки, релігійні і 
благодійні організації. Податковий кодекс України зобов’язує впорядкувати свої 
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статутні документи для внесення їх до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій . Некомерційний характер діяльності установ полягає у наданні 
населенню безоплатних послуг, пов’язаних з різними сферами діяльності людини. 
Разом з тим, обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання 
своїх доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої 
неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених її установчими документами. 

Процес надання нематеріальних послуг бюджетними установами є основним 
і відповідно найскладнішим видом діяльності. Даний процес характеризується 
досить високими матеріальними та фінансовими витратами, які виникають і 
накопичуються протягом року; порівнюються із їх доходами (асигнуваннями), і, в 
результаті, визначається результат виконання кошторису за поточний рік.  

Саме тому внутрішній контроль в бюджетних установах є інструментом 
управління, що дає змогу керівництву перевірити стан виконання завдань 

установою. Метою цього процесу є забезпечення достатньої впевненості 
керівництва у досягненні належного рівня економії, ефективності і 
результативності відповідно до завдань установи; достовірності фінансової, 
статистичної і управлінської звітності; у виконанні встановлених законодавством та 
керівництвом норм і правил.  

Отже, організація внутрішнього контролю – це сукупність заходів, що 
здійснюються уповноваженим суб’єктом внутрішнього контролю з метою 
виконання поставлених завдань та досягнення визначеної керівництвом мети. В 
основі організації внутрішнього контролю лежать суб’єкти, об’єкти, види, форми, 
методи, принципи, техніка, технологія внутрішнього контролю, тощо[2]. 

Реалії сьогодення свідчать, що систематичний контроль за використанням 
державних коштів та формуванням доходів мають здійснювати працівники 
установи – бухгалтери, економісти та працівники фінансових інспекцій. Такий 
контроль починається вже на етапі складання кошторису і закінчується аналізом 
його виконання. Тому необхідно організувати цей процес таким чином, щоб 
забезпечити дотримання бюджетного законодавства, ефективне та результативне 
управління державними коштами. 

Метою контролю та ревізії доходів в бюджетних установах є перевірка 
повноти, правильності, правдивості, своєчасності та неупередженості інформації 
про формування доходів бюджетної установи. Основним завданням контролю та 
ревізії доходів в бюджетних установах є перевірка достовірності даних обліку, 
виявлення факторів, які впливають на їх формування, що залежать або не залежать 
від організації роботи установи. 

Основними об’єктами контролю в бюджетних установах є: 

- доходи загального фонду; 
- доходи спеціального фонду; 
- результати фінансово-господарської діяльності; 
- видатки за спеціальним фондом; 
- видатки за загальним фондом. 
Джерелами для проведення контролю доходів є: 
- законодавчі акти, що регулюють фінансово-господарську діяльність; 
- первинна документація з обліку доходів; 
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- звітність бюджетної установи. 
- реєстри синтетичного і аналітичного обліку доходів загального фонду; 
- реєстри синтетичного і аналітичного обліку доходів спеціального фонду; 
Суб’єктами контролю щодо доходів є керівник та бухгалтерська служба 

бюджетної установи. Основою внутрішнього контролю (фінансового управління і 
контролю) є відповідальність керівника за управління та розвиток установи в 
цілому. 

В ході контролю в першу чергу проводять нормативно-правове 
обґрунтування операцій, пов’язаних із доходами. Для цього використовуються 
діючі законодавчі акти, що регулюють фінансово-господарську діяльність 
організацій та установ, Положення (стандартах) бухгалтерського обліку. Для 
перевірки повноти, правдивості і неупередженості доходів установи важливе 
значення має обґрунтованість цих показників, що потребує їх дослідження по суті і 
змісту та погляду нормативно-правового регулювання первинних документів, 
правильності відображення доходів в облікових реєстрах і звітності. 

Перевірка доходів установи потребує застосування певних методичних 
прийомів контролю (методів дослідження облікової інформації), які представлені на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Методичні прийоми контролю доходів бюджетної установи 

 

Методичні прийоми контролю доходів в бюджетних установах потребують 
застосування методів обстеження діяльності установи, визначення доходів, їх 
зіставлення з витратами та обґрунтування доходів на підставі економічних 
розрахунків та кошторису установи. При контролі доходів бюджетної установи 
важливе значення мають методи дослідження облікової інформації щодо доходів, а 
також належна організація внутрішнього контролю. Внутрішнім контролем 

Методичні прийоми контролю (методи дослідження облікової 
інформації) 

Обстеження діяльності установи та визначення доходів і результатів 
діяльності  

Розрахунки обґрунтованості доходів  

Методи 
дослідженн
я облікової 
інформації  

- зустрічна перевірка документів; 
- взаємний контроль операцій; 
- зіставлення даних звітів про доходи і видатки; 
- дослідження документів за сутністю і змістом; 
- зіставлення документів за сутністю і змістом. 

Аналітичне зіставлення доходів і видатків за допомогою методів 
економічного аналізу   
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охоплюються питання планування діяльності установи, управління бюджетними 
коштами, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної 
звітності, забезпечення захисту активів від втрат, цільового і ефективного 
використання бюджетних коштів. 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження визначено, що система 
контролю доходів бюджетної установи включає в себе: належну організацію та 
здійснення внутрішнього контролю в установі. відбувається шляхом 

видання/затвердження керівниками установ ряду внутрішніх документів (наказів, 
розпоряджень, правил, регламентів, положень, посадових інструкцій тощо), 
спрямованих на належне функціонування внутрішнього середовища, забезпечення 
здійснення управління ризиками, вжиття заходів контролю, налагодження 
комунікації та обміну інформацією в установі та здійснення моніторингу.  

 

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

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

2.  Левченко А.С., Іваніна О.О. Організація внутрішнього контролю в 
бюджетних установах. URL: http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2014/ 

Economics/7_161929.doc.htm. 

3.  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 124 "Доходи" наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 № 1629. URL: 

http://www.minfin.gov.ua. 

4.  Паламарчук О.С.Основні напрямки та методика проведення зовнішнього 
контролю доходів бюджетної установи. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=65278. 

 

References: 

1.  Verkhovna Rada Ukrainy. (2010). Byudzhetny`jkodeksUkrayiny`[The Budget 

Code of Ukraine Code].Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

2.  Levchenko A. S., Ivanina O.O. Organizaciyavnutrishn`ogokontrolyu  v 

byudzhetny`xustanovax [Organization of internal control at budgetary institutions]. 

Retrieved from:http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2014/Economics/7_161929.doc.htm.  

3.  Verkhovna Rada Ukrainy. (2010). Natsionalne polozhennia (standart) 

bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 124 "Dokhody": Nakaz Ministerstva 

finansiv Ukrainy [Public accounting (public accounting) standard in the public sector 

124 "Revenues" Order of the Ministry of Finance of Ukraine].Retrieved from: 

http://www.minfin.gov.ua. 

4.  Palamarchuk O. S. Osnovni napryamky` ta metodyka provedennya 

zovnishnogo kontrolyu dohodiv byudzhetnoyi ustanovy`[The main directions and 

methods of conducting external control of the budget institutions incomes].Retrieved 

from: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=65278. 

 

ВЕЛИЧУК Галина Адамівна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси: 
- обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку доходів бюджетних установ. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://www.minfin.gov.ua/
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=65278
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=65278


12 

 

Я. В. Воєвуцький магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 
КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

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

Досліджено та охарактеризовано основні елементи системи контролю 
витрат на підприємствах лісового господарства. Розглянуто основні наукові 
дослідження українських вчених щодо значення та ролі внутрішньогосподарського 
контролю. Надано пропозиції щодо ефективного здійснення методики контролю 
витрат на підприємствах лісового господарства.  

 

Ключові слова: витрати, управління, контроль, внутрішньогосподарський 
контроль, лісове господарство.  

 
Постановка проблеми. Для здійснення ефективного управління діяльністю 

підприємств лісового господарства важливого значення набуває питання  
методологічного, організаційного й інформаційного забезпечення системи 
внутрішньогосподарського контролю.  

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

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання 
внутрішньогосподарського контролю висвітлювались у працях зарубіжних та 
вітчизняних науковців, таких як: В. Д. Андрєєв, М. Т. Білуха, В. В. Бурцев,  
Ф. Ф. Бутинець, А. В. Гриліцька, Л.В. Мельянкова, Є.В. Калюга, Г. Г. Кірейцев,  
М.М. Коцупатрий, М. Д. Корінька, Л.В. Нападовська, Л. О. Сухарева,  
С. О. Михайловина, Л. О. Сухарева, І. Н. Дмитренко, М. В Борисенко В. 
П. Пантелєєв, А. А. Пилипенко, С. О. Шохін, В. М. Яценко та інші, але питання 
доцільності впровадження внутрішньогосподарського контролю саме на 
підприємствах лісового господарства залишається недостатньо розкритими і 
потребують подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження питання формування ефективної системи 

внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах лісового 
господарства.  

Викладення основного матеріалу. Лісове господарство – галузь 
матеріального виробництва, що веде облік і відтворення, охорону та захист лісів, а 
також регулювання їх використання у цілях задоволення потреб в лісових ресурсах 
[5]. Ліс, на відміну від усіх інших природних ресурсів (наприклад, нафта, газ, торф), 
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належить до відтворюваних ресурсів. Тому вирубка лісу повинна супроводжуватися 
його відновленням. Водночас, важливого значення в сучасних умовах 
господарювання набуває питання внутрішньогосподарського контролю витрат на 
підприємствах лісового господарства. 

На думку Калюги Є. В., внутрішньогосподарський контроль – це 
систематичне спостереження за ефективністю використання активів і зобов’язань 
підприємства, законністю та доцільністю господарських операцій і процесів, 
збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей [1]. 

Внутрішньогосподарський контроль є важливим механізмом управління для 
сільськогосподарського підприємства, який своєчасно забезпечує інформацією всі 
рівні керівництва, що дозволяє контролювати виконання господарських планів і 
завдань, а також раціонально використовувати матеріальні, трудові і фінансові 
ресурси. 

Пантелеєв В. П. в своїх дослідженнях відмічає, що 
внутрішньогосподарський контроль підприємства є організованою власниками 
підприємства та уповноваженими ними особами системою стеження, нагляду і 
перевірки ефективності формування й використання ресурсів підприємства, 
законності та доцільності господарських операцій, збереження матеріальних 
цінностей і грошей, виявлення резервів, запобігання безгосподарності, втратам та 
крадіжкам [3]. 

Сухарева Л. О., Дмитренко І. Н. та Борисенко М. В вважають, що 
внутрішньогосподарський контроль це контроль діяльності управлінського 
персоналу, особливо бухгалтерського, структура якого складається з трьох 
елементів: умова (середовище) контролю, система бухгалтерського обліку, 
процедури контролю [4]. 

Максімова В. Ф. стверджує, що внутрішньогосподарський контроль є 
особливою формою управлінської діяльності [2]. 

Внутрішньогосподарський контроль є важливим механізмом управління для 
підприємств лісового господарства, який має на меті своєчасно забезпечувати 
інформацією всі рівні керівництва, що в свою чергу, дозволяє контролювати 
виконання господарських планів і завдань, а також раціонально використовувати 
матеріальні, трудові і фінансові ресурси.  

Основними завданнями внутрішньогосподарського контролю витрат 
підприємств лісового господарства, на наш погляд, є:  

– систематичне дослідження динаміки витрат і факторів, які на неї 
впливають;  

– виявлення відхилень фактичних показників витрат від запланованих або 
нормативних;  

– аналіз виявлених відхилень;  
– розроблення коригуючих заходів та планування витрат. 
В процесі проведеного дослідженнями нами була розроблена методика 

здійснення внутрішньогосподарського контролю витрат підприємств лісового 
господарства (рис. 1). 

На нашу думку, запропонована методика здійснення 
внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах лісового 
господарства спрямована не лише на вдосконалення системи організації обліку 
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витрат, а й на формування фінансової, статистичної та податкової звітності, яка 
буде розкривати точні, реальні та достовірні дані про діяльність підприємств 

лісового господарства. 

 

 
 

Рис. 1. Методика внутрішньогосподарського контролю витрат на 
підприємствах лісового господарства 

Джерело: [4] 

 

В процесі проведеного дослідження визначено, що ефективна система 
внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах лісового 
господарства повинна забезпечувати зниження собівартості виробництва, і, 
відповідно як наслідок, отримання позитивного результату господарської діяльності 
підприємства. 

Висновки. Отже, система внутрішньогосподарського контролю витрат на 
підприємствах лісового господарства – це сукупність облікових і контрольних 
процесів, які формують своєчасну, достовірну, повну та правдиву інформацію про 
проведення виробничого процесу та результати господарської діяльності, яка є 
необхідною для оперативного управління суб’єктом господарювання. 

 

 

 

Етап І. Контроль за правильністю 
обирання методу обліку витрат  

Етап ІІ. Контроль за правильністю 
визнання іта групування витрат 

Етап ІІІ. Контроль прямих витрат 

Етап ІV. Контроль достовірності 
сформованої інформації щодо 

витрати на рахунках 
бухгалтерського обліку та в 

облікових регістрах 

Відомості нарахування у 
витрат, товарно-транспортні 
накладні, подорожні листи 

Етап V. Контроль достовірності 
підсумкової інформації щодо витрат 

Етап VІ. Розробка та впровадження рекомендацій щодо обліку витрат  

Регістри обліку витрат за 
рахунками 23, 90, 91, 92, 93, 

94 

Наказ про облікову політику  

Відомості обліку витрат, 
довідки-розрахунки, Наказ про 

облікову політику  

Головна книга, фінансова, 
статистична та податкова 

звітність  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

У статті розглянуто основні наукові дослідження вітчизняних  вчених щодо 
значення та ролі управлінського обліку. Досліджено теоретичні та практичні 
аспекти організації управлінського обліку витрат на виробництво продукції. 
Розроблено етапи організації управлінського обліку витрат на виробництво 
продукції рослинництва. 

Ключові слова: управлінський облік, продукція рослинництва, сільське 
господарство, витрати. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання роль 
управлінського обліку в системі управління витратами на виробництво продукції 
рослинництва підприємства полягає в організації системи обліку витрат і доходів, 
нормуванні, плануванні, контролі та аналізі, систематизації інформації для 

прийняття оперативних управлінських рішень і координації проблем розвитку  
суб’єкта господарювання. 

Розробка і ведення управлінського обліку – це частина загального процесу 
реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, адже будь-яке 
підприємство бажає знати, яка продукція користується найбільшим попитом, а яка 
ні [4]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 
питань теорії і практики, організації та розвитку управлінського обліку належить 
вітчизняним вченим: Ф.Ф. Бутинцю, Б.І. Валуєву, С.Ф. Голову, М.Я. Дем’яненку, 
Г.Г. Кірейцеву, М.В. Кужельному, Л.В. Нападовській, А.В. Озеран, В. Палію, 
М.С. Пушкарю, П.Т. Саблуку, В.В. Сопку, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченку та ін.  

Метою статті є дослідження організації системи управлінського обліку 
витрат на виробництво продукції рослинництва в сільськогосподарських 
підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Витрати виробництва характеризують 
ефективність управлінської діяльності сільськогосподарського підприємства, 
оскільки відображають поєднання основних засобів, сировини й матеріалів за 
допомогою праці робітників підприємства. Раціональність такого поєднання 
залежить від якості управлінських рішень, що приймаються керівництвом 
підприємства. Таким чином, у витратах виробництва відображається рівень 
організації управлінського обліку на аграрному підприємстві, оскільки вся 
діяльність керівників центрів відповідальності спрямована в підсумку на 
мінімізацію витрат виробництва. 

Водночас, необхідно відмітити, що всю потрібну інформацію для прийняття 
обґрунтованих рішень керівництвом суб’єкта господарювання про доцільність 
витрачання сировини, матеріалів, праці найманих робітників, ефективність 
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використання машин і обладнання забезпечує управлінський облік. Процес 
формування системи управлінського обліку  є надзвичайно важливим для існування 
підприємства, тому управлінський облік має бути об’єктом пильного контролю з 
боку керівного складу суб’єкта господарювання. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність», внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це система обробки та 
підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішнього користування 
у процесі управління підприємством [3]. 

На думку В. Палія управлінський облік включає елементи бухгалтерського, 
статистичного та оперативного обліку, що підтверджує наявність набагато ширших 
можливостей досліджуваної системи [2].  

Водночас  Калінін О.М. вважає, що управлінський облік – це система 
внутрішнього обліку і обробки інформації фінансово–господарської діяльності 
підприємства, необхідною для виконання всіх функцій управління на 
оперативному, тактичному та стратегічному рівнях, а саме: планування та 
прогнозування, оцінювання, регулювання, координації, мотивації, організації, 
обліку та контролю діяльності підприємства в цілому та його структурних 
підрозділів в цілях підвищення ефективності поточних операцій в майбутньому 
(орієнтація на цілі підприємства) [1]. 

Галузева специфіка аграрних підприємств визначає зміст і структуру статей 
витрат виробництва. Кожен суб’єкт господарювання займається виробництвом 
різноманітних видів сільськогосподарської продукції, облік яких має певні 
особливості. Водночас, необхідно відмітити, що в цілому на організацію 
управлінського обліку, а, отже, і на формування собівартості продукції 
рослинництва впливають фактори, які зумовлені особливостями технології 
вирощування сільськогосподарської продукції. 

Основним змістом управлінського обліку в аграрному підприємстві є облік 
витрат на виробництво продукції рослинництва. Проте, необхідно зазначити, що 
витрати виробництва є також об’єктом фінансового обліку. Водночас, мета 
фінансового обліку відрізняється від визначеної мети управлінського обліку витрат 
виробництва. Метою фінансового обліку є забезпечення звітною інформацією про 

витрати виробництва зовнішніх користувачів. Тоді як, управлінський облік витрат 
виробництва має за мету забезпечення інформацією керівників підприємства для 
прийняття ними обґрунтованих рішень щодо ефективного використання праці, 
виробничих запасів та основних засобів.  

До основних завдань управлінського обліку витрат на виробництво 
продукції рослинництва можна віднести наступні:  

 облік наявності та руху ресурсів, що використовуються в процесі 
виробництва і надання відповідної інформації для керівництва підприємства;  

 облік витрат і доходів, визначення відхилень як по підприємству в 
цілому так і по структурним підрозділам; 

 розрахунок фактичної собівартості продукції рослинництва та відхилень 
від нормативних та планових показників;  

 визначення фінансових результатів діяльності окремих структурних 
підрозділів;  

 планування фінансово-господарської діяльності підприємства;  
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 моніторинг ефективності виробництва та реалізації в розрізі видів 
продукції;  

 прогнозування майбутньої діяльності підприємства та надання 
відповідної оцінки;  

 складання управлінської звітності та надання її відповідним 
користувачам для прийняття управлінських рішень.  

В процесі проведеного дослідження нами було розроблено етапи організації 
управлінського обліку витрат на виробництво продукції рослинництва (рис. 1).  

 
Рис. 1. Система організації управлінського обліку витрат на виробництво 

продукції рослинництва 
 

Управлінський облік витрат виробництва аграрного підприємства 
здійснюється за різними об’єктами, що визначаються специфікою його діяльності. 
Чим більше видів продукції вирощує сільськогосподарське підприємство, тим 
більше рахунків аналітичного обліку відкривають в управлінському обліку. 
Всередині цих рахунків витрати обліковують за встановленими елементами, котрі 
групують у статті витрат. У фінансовому обліку достатньо узагальнених даних за 
групами елементів витрат, необхідних для складання зовнішньої звітності. 
Водночас, до рахунка 23 ―Виробництво‖ в управлінському обліку відкривають 
субрахунки за видами виробництв – основне, допоміжне тощо чи центрів 

Етапи організації управлінського обліку витрат на виробництво продукції рослинництва 

Підготовчий   
аналізують існуючу організаційну форму 

господарювання; визначають технологію виробництва 
продукції рослинництва; виділяють центри 

відповідальності 

Методичний  

Технічний  

Організаційний  

визначають цілі та напрями класифікації витрат; 
вибирають оптимальну систему обліку та калькулювання 
собівартості продукції рослинництва; порядок розподілу 

непрямих витрат; визначають доходи та фінансові 
результати в управлінському обліку 

визначають та розробляють форми первинних і зведених 
документів, графік документообігу, план рахунків, 

форми бюджетів і внутрішньогосподарської звітності; 
встановлюють періодичність та послідовність 

заповнення регістрів обліку й управлінської звітності, 
здійснення аналізу, контролю та бюджетування; 
обирають необхідне програмного забезпечення 

здійснюють проектування організаційної структури 
відділу управлінського обліку з його функціями, 

завданнями і виконавцями, а також розробка внутрішніх 
положень щодо організації управлінського обліку 
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відповідальності, а в їхній розвиток – аналітичні рахунки щодо видів продукції 
рослинництва. 

Управлінський облік є інформаційною основою для прийняття керівництвом 
ефективних управлінських рішень. У зв’язку з цим в управлінському обліку витрат 
виробництва продукції рослинництва широко застосовують прогнозні розрахунки, 
експертні оцінки поведінки витрат. Водночас, фінансовий облік відображає лише 
фактографічну інформацію про витрати, які вже були понесені підприємством. 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що сучасний управлінський облік зорієнтований не лише на управління 
виробництвом, але й на стратегічні цілі розвитку підприємства в майбутньому. Він 
здійснює аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, 
розробляє методи збирання інформації про ефективність господарської діяльності 
підприємства: доходи, витрати, якість виробленої продукції тощо. Інформація, яка 
формується на основі даних управлінського обліку, є достовірною, завдяки 
документальному обґрунтуванню кожної господарської операції, яка здійснюється 
на підприємстві.  
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 ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МІЖНАРОДНИМИ 
СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

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

Стаття присвячена вивченню питань організації обліку доходів за 
міжнародними стандартами фінансової звітності. Досліджено ключові 
положення міжнародного стандарту фінансової звітності 15 «Доходи від 
реалізації за договорами з клієнтами» (МСФЗ 15).  Детально вивчена п'ятикрокова  
модель аналізу договорів з клієнтами, яку слід використовувати для цілей визнання 
доходу. Розглянуто переваги, недоліки та дискусійні питання МСФЗ 15.  

Ключові слова: дохід; облік; МСФЗ; облікова політика; договори з 
клієнтами; фінансова звітність. 

 

Постановка проблеми. У 2014 році Україна підписала з Європейським 
Союзом угоду про асоціацію, відповідно до якої необхідно  імплементувати у 
вітчизняне законодавство низку вимог, спрямованих на покращення інвестиційного 
клімату й умов співпраці з європейськими партнерами. Серед них — і підвищення 
прозорості діяльності наших підприємств шляхом удосконалення законодавства з 
питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності . 

В цьому контексті необхідно впровадити в облікову політику вітчизняних 
підприємств положень міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). В 
прийнятому Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких 
положень» від 05.10. 2017 р. № 2164-VIII, передбачено  складання звітності 
за міжнародними стандартами такими суб’єктами господарювання: 
підприємствами, що становлять суспільний інтерес; публічними акціонерними 
товариствами; підприємствами, які здійснюють діяльність з видобутку корисних 
копалин загальнодержавного значення. Зазначені підприємства зобов’язані 
забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики 
за міжнародними стандартами.  

Хоч впровадження МСФЗ в облікову політику вітчизняних підприємств й 
було запланованим і всі на них чекали, читали й вивчали, та, як свідчить практика, 
під час їх застосування виникає безліч питань, які потрібно вирішувати оперативно.  

Враховуючи, що одним із ключових показників діяльності підприємства є 
дохід, актуальним є розгляд теоретичних та практичних проблем його обліку на 
вітчизняних суб’єктах господарювання.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання гармонізації 
бухгалтерського обліку та впровадження МСФЗ в Україні висвітлювались у працях 
таких науковців як С. Голов, В. Єфіменко, В. Жук, В. Костюченко, Л. Ловінська, Н. 
Лоханова, М. Лучко, Л. Нишенко, А. Фаріон, В. Швець. Разом з тим, не менш 
корисними для використання є практичні рекомендації, опубліковані в ряді фахових 
періодичних видань України.  
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Метою статті є вивчення побудови системи обліку доходів підприємства за 
міжнародними стандартами фінансової звітності в контексті імплементації їх 
положень в законодавство України.  

Викладення основного матеріалу. В 2014 році було видано МСФЗ 15 
«Доходи від реалізації за договорами з клієнтами» (МСФЗ 15) [2] який замінив 
собою такі стандарти й роз'яснення: МСБО 18  "Дохід", МСБО 11 "Договори на 
будівництво", пов'язані Інтерпретації: КТМФЗ 13 "Програми лояльності клієнтів", 

КТМФЗ 15 "Договори на будівництво нерухомості", КТМФЗ 18  "Отримання 
активів від клієнтів", ПКТ 31 "Виручка: бартерні операції, які включають рекламні 
послуги". Метою МСФЗ 15 є встановлення принципів, які підприємство повинно 
застосовувати, щоб повідомляти користувачам фінансової звітності корисну 
інформацію про природу, величину, час та невизначеність доходів і грошових 
потоків, що виникають внаслідок договору з клієнтом [2]. Зазначений стандарт 
вступив в дію 1 січня 2018. 

Крім питання визнання і відображення доходу від реалізації продукції 
(виконання робіт, надання послуг), МСФЗ 15 також трактує відображення витрат за 
договорами; продажу з правом повернення; надання гарантій; визначає роль 
принципала та агента; визначає нереалізовані права покупців; первинний платіж, 
що не відшкодовується, а також деякі пов’язані витрати; ліцензування договорів 
зворотної купівлі; консигнаційні угоди; угоди про продаж з виставлянням рахунка й 
відкладеним постачанням; прийняття товару покупцем. Насамперед, слід звернути 
увагу на зміну визнання доходу від реалізації, що рекомендується здійснювати за 
п'ятикроковою моделлю [2]. 

Крок 1. Підприємство повинно враховувати договір з покупцем, який 
потрапляє до сфери застосування цього стандарту, виключно при дотриманні всіх 
критеріїв: сторони за договором затвердили договір (у письмовій формі, усно або 
відповідно до іншої звичайної ділової практики) і зобов'язуються виконувати 
передбачені договором зобов'язання; підприємство може ідентифікувати права 
кожної сторони стосовно товарів або послуг, які будуть передані; підприємство 

може ідентифікувати умови оплати товарів або послуг, які будуть передані; договір 
має комерційний зміст (тобто ризики, розподіл у часі або величина майбутніх 
грошових потоків організації, як очікується, зміняться внаслідок договору); 
отримання підприємством відшкодування, право на яке воно 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: договори погоджувалися як пакет з однією комерційною метою; сума 
відшкодування до сплати за одним договором залежить від ціни або виконання 
іншого договору; чи 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: товар або послугу (або пакет товарів 
чи послуг), які відрізняються; або низку товарів або послуг, що відрізняються, які є 
практично однаковими та передаються покупцю за однаковою схемою. 

http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/fz000636
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http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/fz000636
http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/fz000636
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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 підприємством ціни 
операції на кожний обов'язок до виконання (або товар чи послугу, що 
відрізняються) у сумі, яка відображає величину відшкодування, право на яке 
підприємство очікує отримати в обмін на передачу обіцяних товарів чи послуг 
покупцю. 

Крок 5. Виручка визнається в момент, коли кожне зобов'язання задоволено. 
Зобов'язання вважаються виконаними, коли підприємство 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. 

Безперечно, застосування МСФЗ 15 у вітчизняній практиці має свої 
переваги, які, на нашу думку, вдало узагальнено Н. О. Лохановою [1]:  

1) стандарт дає універсальну модель визнання доходу, яка може бути 
застосована для будь-якого бізнесу, для різних видів діяльності і галузей, для 
товарів, продукції, робіт, послуг тощо;  

2) стандарт містить не лише викладення загального підходу визнання 
виручки, а деталізований алгоритм, що значно спрощує порядок його практичного 
використання.  

3) МСФЗ 15 чітко визначає критерії визнання виручки для різних умов 
виконання контрактних зобов’язань (одномоментних та протягом періоду);  

4) особливу увагу приділено визначенню ціни як бази для подальшого 
визнання доходу в цілому за контрактом, так і доходу стосовно окремих 
компонентів контракту;  

5) позитивним результатом запровадження нового МСФЗ 15 є те, що завдяки 
його застосуванню можуть бути вирішені проблеми узгодження вимог стандартів з 
обліку доходу, які передбачені в МСФЗ і в системі стандартів США – GAAP/USA. 

Високий рівень конвергенції МСФЗ і GAAP/USA в частині обліку доходу і 
відображення її у фінансових звітах дозволяє підвищити зіставність показників 
звітності, що, безумовно, є суттєвим і перспективним етапом у розвитку облікових 
систем світу.  

Разом з тим, Н. О. Лохановою [1] окреслено і ряд дискусійних питань щодо 
практичного застосування стандарту, зокрема, таких: застосування норм МСФЗ 15 
потребує детального опрацювання складу контрактних зобов’язань для коректного 
визнання доходу; запровадження МСФЗ 15 потребує перегляду і внесення змін до 
облікової політики практичної більшості підприємств. 

Висновки. Впровадження МСФЗ 15 є черговим кроком, зробленим 
світовими бухгалтерськими організаціями в напрямі забезпечення можливостей 
абсолютної прозорості бухгалтерського обліку. Однак, практичне впровадження на 
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вітчизняних підприємствах обліку доходів за МСФЗ 15 є досить неоднозначним, 
тому небхідним є розробка методичних рекомендації щодо застосування суб’єктами 
господарювання в цілому МСФЗ і, зокрема, МСФЗ 15. Саме таким чином можна 
уникнути формалізму та одержати можливість адаптувати вітчизняну фінансову 
звітність до реальності світової практики.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

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

Досліджено класифікацію видатків на оплату праці в бюджетних 
установах. Обґрунтовано види виплат працівникам в бюджетних установах. Під 
час дослідження були використані загальнонаукові методи: індукції та дедукції,  
діалектичний, історичний та системний, а також деякі специфічні методи 
бухгалтерського обліку, до яких належать документування, інвентаризація, оцінка, 
калькуляція, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс та 
бухгалтерська звітність.  

 

Ключові слова: видатки на оплату праці, касові видатки, фактичні 
видатки, видатки загального фонду, видатки спеціального фонду. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах становлення та розвитку  

ринкової економіки та реформування системи бухгалтерського обліку видатків на 
оплату праці є одним з головних інструментів управління діяльністю організацій та 
установ. 

Питання обліку, контролю та аналізу видатків на оплату праці посідають 
особливе місце в роботі бухгалтерії кожної бюджетної установи. З одного боку, це 
зумовлено відношенням до цього питання самих працівників бюджетної сфери, для 
яких заробітна плата є джерелом матеріальних благ. Водночас, з іншого боку, - 

кошти, які спрямовані бюджетною установою на оплату праці, виділяються з 
бюджету держави (місцевого бюджету), мають цільове призначення і не можуть 
бути використані на інші потреби установи, відповідно до затвердженого 
Кошторису доходів і видатків бюджетної установи.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичне і практичне 
зацікавлення обліковими аспектами праці та її оплати у бюджетних установах  
знайшло своє відображення у працях вітчизняних вчених-економістів, серед яких: 
П. Й. Атамас, Р. Т. Джога, Є. В. Калюга, Л. М. Кіндрацька, І. О. Кондратюк,  
С. О. Левицька, Н.С. Морозюк, Т. П. Остапчук, Н. А. Остап’юк, С. В. Свірко,  
О. В. Юрченко та ін.  

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

Викладення основного матеріалу. Організація обліку оплати праці в 
бюджетних установах регулюється Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам» 
(НП(с)БОДС 132 «Виплати працівникам»), який визначає методичний фундамент 
для створення в бухгалтерському обліку інформації щодо виплат (у грошовій і не 
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грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій 
звітності [3].  

Відповідно до НП(с)БОДС 132 «Виплати працівникам» виплати працівникам 
діляться на три групи:  

1) поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші 
нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та інший 
оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що 
підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому 
працівники виконують відповідну роботу, тощо;  

2) виплати при звільненні, зобов’язання щодо яких визнається у разі, якщо 
суб’єкт державного сектора має не відмовне зобов’язання звільнити працівника або 
кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати виплати при 
звільненні згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою;  

3) інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визнаються 
зобов’язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому 
періоді, дає їм право на отримання таких виплат [5]. 

Формування видатків на оплату праці є одним з центральних питань 
докорінної перебудови управління економікою. Головний напрямок удосконалення 
всієї системи оплати праці - забезпечення прямої і жорсткої залежності оплати 
праці від кінцевих результатів діяльності трудових колективів. 

Видатки на заробітну плату є захищеною статтею бюджету і мають 
найбільшу питому вагу в складі поточних видатків бюджетної установи. Їх 
класифікація наведена на рис. 1.  

Видатки бюджетних установ, що здійснюються за рахунок коштів 
державного або місцевого бюджетів, називаються видатками загального фонду. 
Видатки, здійснені за рахунок позабюджетних надходжень, називаються видатками 
спеціального фонду [4].  

Під касовими видатками маються на увазі всі суми, перераховані банком чи 
органами Держказначейства (далі - ДКУ) з поточних бюджетних, реєстраційних 
рахунків установи освіти в безготівковій і готівковій формі. Підставою для 
здійснення касових видатків є платіжні доручення, виписані установами освіти 
(вузом, технікумом і т.д.) і оплачені банком чи ДКУ іншим юридичними особам за 
виконані роботи, надані послуги, отримані матеріали, а також виплата зарплати, 
стипендії, матеріальної допомоги та інше. 

Під фактичними видатками маються на увазі нараховані видатки установи, 
оформлені відповідними документами, включаючи видатки по неоплачених 
рахунках кредиторів і нарахованій зарплаті і стипендії. Підставою для здійснення 
фактичних витрат є документи, що підтверджують цільовий напрямок коштів 
(рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові відомості 
нарахованої зарплати, трудові угоди, договори на виконання робіт (крім договорів 
на оплату комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони, оренди приміщень, тому 
що ці договори є довгостроковими і розрахунки по них здійснюються по мірі 
надання рахунків чи актів за виконані роботи або надані послуги), акти виконаних 
робіт, тендерна документація, договори про закупівлю тощо). 
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Рис. 1. Класифікація видатків на оплату праці в бюджетних установах   

 

Морозюк Н.С. стверджує, що з метою вдосконалення організації обліку 
видатків на оплату праці є впровадження в бюджетних установах певних елементів 
управлінського обліку. Так, для обґрунтування розподілу сум утримань та 
нарахувань на заробітну плату по джерелам фінансування доцільно запропонувати 
інформативну таблицю, де має вказуватися загальна сума утримань та нарахувань 
за відповідний місяць [2]. 

Отже, ефективність системи організації обліку видатків на оплату праці в 
бюджетних установах значною мірою залежить від дотримання норм та положень 
чинного законодавства щодо праці та її оплати, що потребує постійного 
доопрацювання в частині матеріального стимулювання працівників бюджетної 
сфери, відповідності рівня заробітної плати працівників рівню відповідальності за 
виконання ними функціональних обов’язків.  

Висновки. В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
в сучасних умовах господарювання облік видатків на оплату праці займає одне з 
центральних місць у всій системі обліку бюджетної установи. Для досягнення 
основних завдань обліку видатків на оплату праці виникає необхідність створення 
як найбільш зручного організаційного, кадрового та інформаційного забезпечення.  
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  РОЗРАХУНКАМИ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ  

 

(Представлено доц. Киян А.В.) 

 

У статті обґрунтовано проблеми здійснення розрахунків з 
постачальниками та підрядниками та їх облікового відображення на 
підприємствах України. Визначено нормативне забезпечення обліку розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. Внесено пропозиції щодо удосконалення 
аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Ключові слова: постачальники та підрядники, розрахунки, облікове 
забезпечення, аналітичний облік, управління розрахунками.    

 

Постановка проблеми. Господарська діяльність будь-якого суб’єкта 
господарювання пов’язана з використанням коштів, матеріальних і нематеріальних 
цінностей. Основною їх безперервного кругообігу є господарські процеси. Однією з 
важливих передумов подальшої діяльності підприємства є процес постачання, що 
тісно пов'язаний з розрахунковими операціями, які можуть призводити до 
утворення зобов’язань. Через різницю у часі між моментами постачання та сплати 
за рахунками у підприємства виникає поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи та послуги. Даний вид зобов’язань є тимчасово вільними обіговими 
коштами та здійснює суттєвий вплив на фінансову стійкість та платоспроможність 
суб’єкта господарювання. Тому правильне, ефективне та своєчасне  ведення 
розрахунків з постачальниками та підрядниками, достовірне відображення 
облікової та аналітичної інформації набуває великого значення, що свідчить про 
необхідність їх вдосконалення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку та контролю 
розрахунків з постачальниками та підрядниками досліджувало багато провідних 
вчених,зокрема В.Д. Базилевич, І.А. Бланк, Л.М. Братчук, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. 
Верига, С.Ф.   Голов,   О.Є.   Гудзь,   В.М.   Добровський, Н.І. Дорош, М.Ф. Огійчук, 
О.М. Петрук, М. С. Пушкар, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, В.М. Шарманська, В.Г. Швець, 
Е.Ф. Югас та ін. Проте  є питання, що й надалі залишаються дискусійними та  
потребують   подальшого   дослідження, зокрема щодо правильного і достовірного  
відображення розрахунків з постачальниками та підрядниками в обліку й звітності з   
урахуванням   вимог   міжнародних  стандартів  фінансової  звітності, своєчасність 
та повнота проведення розрахунків, правильність визначення та відображення в 
обліку сум податкового кредиту, забезпечення  якості  та  прозорості облікової 
інформації щодо розрахункових операцій  тощо. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень та розробка 
практичних рекомендацій щодо облікового забезпечення управління розрахунками 
з постачальниками та підрядниками на підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Основними наслідками проведення 
господарських операцій є виникнення зобов’язань, що призводить до появи 
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кредиторської заборгованості, у тому числі перед постачальниками та 
підрядниками.  

Негативні явища у вітчизняній економіці (зокрема, її тінізація) значно 
погіршують розрахункову дисципліну суб’єктів господарювання та створюють 
проблеми платежів. Економісти вважають, що тінізація економіки України набула 
тотального характеру й оцінюється окремими експертами та дослідниками в обсязі 
60% ВВП. Більшість експертів вважає, що 25-50% обороту приватних підприємств 
не відображені в документах бухгалтерського обліку (тіньовий оборот). На їх думку 
рівень тінізації залежить від того, що це за підприємство, «хто за ним  стоїть». У 
більшості малих підприємств «тінь» сягає 80-90% [2]. 

У таких умовах господарювання на перший план підприємства висувають 
задоволення власних потреб і порушують виконання фінансових зобов’язань перед 
партнерами. Такі явища негативно відображаються на розвитку економіки України 
та потребують пошуку шляхів для їх удосконалення.  

Розрахунки з постачальниками та підрядниками виникають унаслідок 
договірних відносин. Основне завдання процесу постачання полягає в забезпеченні 
потреб виробничого процесу в ресурсах – сировині, матеріалах, паливі, запасних 
частинах та ін. Таким чином, процес постачання предметів праці є важливою 
передумовою здійснення основної діяльності підприємства. Основні види процесу 
постачання наведено в таблиці 1[1, с. 153]. 

В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації щодо зобов'язань та її розкриття у фінансовій звітності визначені 
П(С)БО 11 "Зобов'язання". Це Положення (стандарт) застосовується з урахуванням 
особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов'язань, які встановлені 
іншими нормативними документами: НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової 
звітності"; П(С)Б0 14 "Оренда"; П(С)БО 17 "Податок на прибуток"; П(С)БО 19 
"Об'єднання підприємств"; П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність"; П(С)БО 
21 "Вплив змін валютних курсів"; П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо 
пов'язаних сторін"; Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій. У міжнародній практиці порядок визначення та відображення 
короткострокових зобов'язань визначається відповідно до МСБО 1 «Подання 
фінансових звітів», МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та 
непередбачені активи». 

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками передбачений 
рахунок  63  «Розрахунки  з  постачальниками  і  підрядниками»  із  наступними 
субрахунками:     631   «Розрахунки     з   вітчизняними     постачальниками»,      632 
«Розрахунки  з  іноземними  постачальниками»,  633  «Розрахунки  з  учасниками 
ПФГ». 

Рахунок 63 призначений для групування інформації про розрахунки з 
постачальниками та підрядниками: 

- за отриманні матеріальні цінності, виконані роботи та послуги, включаючи 
надання електроенергії, газу, води, а також по доставці або переробці матеріальних 
цінностей, розрахунки, документи, які акцептовані та підлягають оплаті через банк; 

- за матеріальні цінності, роботи, послуги, на які розрахункові документи від 
постачальників чи підрядників не надійшли ( невідфактуровані поставки). 
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Таблиця 1 

Види постачання [1, с. 153] 
Види  Характеристика 

Поставка  Особливий вид купівлі-продажу: оплачувана передача товарів 
продавцем (постачальником) покупцеві (замовникові). 

Поставка 
відфактурована 

Поставка, що є наслідком реально здійсненої угоди, за якою 
виписано та подано покупцеві товарний документ (рахунок із 
переліком відправленого товару чи наданих послуг із 
зазначенням їх вартості, дати виписування, назви й адреси 
продавця і покупця, іншими даними). 

Поставка  
негайна  

Умова угоди купівлі-продажу, за якою куплений товар 
передають покупцеві безпосередньо після укладання угоди. 

Поставка 

невідфактурована 

Надходження матеріальних цінностей на підприємство без 
рахунків постачальників, їх оприбутковують за актами 
приймання. Після надходження документів постачальників 
записи сторнують і показують фактичну вартість поставки. 

Постачання 
складське 

Форма матеріально-технічного постачання, за якої 
надходження продукції від підприємства-виробника до 
підприємства-споживача здійснюється через бази та склади 
постачально-збутових організацій. Складське постачання 
зумовлює для підприємства-споживача додаткові витрати, 
пов’язані з переробкою та зберіганням товарів на складах. 

Постачання 

транзитне 

Форма матеріально-технічного постачання, за якої 
підприємство-виробник здійснює поставки безпосередньо 
підприємству-споживачеві, не використовуючи баз та складів 
постачально-збутових організацій. На відміну від складського 
постачання, транзитне постачання забезпечує скорочення часу 
перебування засобів виробництва у сфері обігу, зниження 
витрат на завантажувально-розвантажувальні роботи й на 
зберігання товарів на складах.  

 

На жаль, рахунок 63 не показує заборгованість за кожним договором, не 
видно яка заборгованість поточна – термін сплати якої ще не настав, а яка вже 
прострочена, заборгованість змішалась з дебіторською заборгованістю. Тому дані 
питання потребують удосконалення. 

Організація аналітичного обліку розрахунків з постачальниками має 
забезпечити можливість отримання необхідних даних по: акцептованим та іншим 
розрахунковим документам, термін оплати яких не настав; виданим векселям, 
термін оплати яких не настав; неоплаченим в строк розрахунковим документам за 
невідфактурованими поставками; простроченим оплатою векселям; отриманим 
комерційним кредитам [3].  

На нашу думку, групування рахунків доцільно здійснювати за виконанням 
умов погашення заборгованості перед постачальниками та підрядниками. Зокрема, 
пропонуємо використовувати наступні субрахунки: 631.1 «Заборгованість перед 
вітчизняними постачальниками, термін сплати якої ще не настав»; 631.2 
«Відстрочена заборгованість перед вітчизняними постачальниками»; 631.3 
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«Прострочена заборгованість перед вітчизняними постачальниками»; 632.1 
«Заборгованість перед іноземними постачальниками, термін сплати якої ще не 
настав»; 632.2 «Відстрочена заборгованість перед іноземними постачальниками»; 
632.3 «Прострочена заборгованість перед іноземними постачальниками»; 633.1 
«Заборгованість перед вітчизняними підрядниками, термін сплати якої ще не 
настав»; 633.2 «Відстрочена заборгованість перед вітчизняними підрядниками»; 
633.3 «Прострочена заборгованість перед вітчизняними підрядниками» і так само 
по заборгованості з іноземними підрядниками. 

Таке групування сприятиме поглибленню внутрішньогосподарського 
контролю за кредиторською заборгованістю за суб’єктами постачання та термінами 
оплати, а також спростить звірку відомостей за об’єктами постачання (групами 
товарно-мaтеріальних цінностей, одержаними роботами та послугами). 

Висновки. Особливе місце в кредиторський заборгованості займають 
численні розрахунки з постачальниками і підрядниками, які відносяться до 
поточних зобов’язань підприємств. З метою усунення фактів виникнення 
простроченої кредиторської заборгованості, ефективного контролю за своєчасним 
погашенням заборгованості підприємства перед постачальниками, запропоновано 
вдосконалити аналітичний облік розрахунків шляхом запровадження додаткових 
аналітичних номенклатур до рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками» із поділом за термінами сплати та суб’єктами постачання. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

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

У статті досліджено основні методологічні та організаційні підходи до 
організації аналізу видатків установ державного сектору. Розкрито ключові 
функції та завдання аналізу. Запропоновано організаційно-інформаційну модель 
аналізу видатків бюджетних установ. 

 

Ключові слова: аналіз, видатки, бюджетні установи, інформаційне 
забезпечення, кошторис.  

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що ефективне 
функціонування економіки країни неможливе без раціонального використання 
державних коштів. В зв’язку з цим все більшого значення набувають питання 
вивчення та оцінки діяльності організацій і установ, які фінансуються за рахунок 
бюджетних коштів. До бюджетних установ належать організації та установи, які 
утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Діяльність бюджетних 
установ є неприбутковими. Основною для них є діяльність з надання 
просвітницьких, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для 
суспільного споживання, послуг зі створення системи соціального 
самозабезпечення громадян та здійснення інших цілей, передбачених статутними 
документами. 

Успішність виконання загальнодержавних програм та завдань прямо 
залежить від якості системи управління бюджетною сферою загалом і механізму 
фінансового управління видатками бюджетної установи зокрема. Особливості 
функціонування установ бюджетної сфери зумовлюють необхідність дослідження 
нових методологічних та організаційних підходів до ведення бухгалтерського 
обліку видатків, оскільки специфіка їх діяльності висуває особливі вимоги до 
формування інформації, необхідної для облікових та контрольних цілей. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми аналізу видатків 
бюджетних установ знайшли відображення в наукових працях багатьох вчених:  
П. Й. Атамаса, Р. Т. Джоги, Ф. Ф. Бутинця, С. В. Левицької, С. В. Свірко та ін. 
Проте ці питання набувають особливої актуальності з огляду на поширення 
ринкових відносин у бюджетну сферу України та реформування вітчизняної 
облікової системи.  

Метою статті є дослідження основних методологічних та організаційних 
підходів до організації аналізу видатків в бюджетних установах. 

Викладення основного матеріалу. Видатки бюджетної установи – це 
витрати, здійснені установою на забезпечення виконання своїх функцій та 
підтверджені відповідно оформленими документами. До складу видатків 
включаються нарахування заробітної плати та платежів єдиного соціального внеску, 
вартість надходження необоротних активів та малоцінних і швидкозношуваних 
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предметів, списання використаних матеріалів та господарських товарів, отримання 
різних видів послуг, виконані роботи по ремонту приміщень, обладнання, видатки 
здійснені під час перебування у відрядженні, нараховані податки та платежі до 
бюджету та інші види [1]. 

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

наслідкових зв'язків розвитку та зміни діяльності бюджетних установ, який включає 
в себе аналіз виконання кошторису та аналіз фінансового стану. Необхідність 
проведення аналізу у бюджетних установах в першу чергу зумовлена тим, що їх 
керівникам потрібна аналітична інформація про діяльність суб'єктів 
господарювання для прийняття відповідних управлінських рішень [2]. 

Розробка стратегії аналізу видатків бюджетних установ передбачає 
дослідження динаміки й оцінку факторів, що обумовлюють їх величину. 
Класифікація інформації в органах державного управління (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Класифікація інформації в органах державного управління 

 

До задач, що стоять перед фінансовим аналізом установ державного сектору 
економіки можна віднести:  

- оцінка виконання кошторисних призначень;  
- оцінка виконання плану за основними показниками кожного виду 

Класифікація інформації в органах державного управління 

Зовнішня 
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інформація  

Інформація для 
використання в 
управлінських 

процесах 

Загальна 
інформація 

Внутрішня інформація використовується всередині органу 
державного управління для виконання покладених функцій. 

- вся первинна інформація, яка в 
подальшому обробляється в 
інформаційній системі;  

- проміжна, що є результатом обробки, 
але не прийняла кінцевий вигляд для 
використанні в управлінських 
процесах; 

- кінцева для використання 
керівниками і спеціалістами згідно з 
їх службовими обов’язками. 

Є кінцевою для інформаційної системи 
органу державного управління, яка після 
відповідної обробки надходить до 
користувачів, якими є керівники і 
співробітники підприємств, організацій, 
працівники органів місцевого 
самоврядування, громадяни та ін. Ця 
інформація розповсюджується шляхом 
розсилання у відповідні організації, 
розміщення на сайтах органів державного 
управління, через засоби масової 
інформації.  
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надходжень за спеціальним і загальним фондами;  
- розрахунок впливу факторів на відхилення по основних результативних 

показниках;  
- розробка заходів щодо усунення виявлених у результаті аналізу недоліків і 

заходів щодо вишукування джерел утворення й ефективного використання 
коштів за спеціальним і загальним фондами;  

- контроль правильності утворення дохідної і видаткової частини 
кошторису, перевірка своєчасності і повноти нарахування і перерахування 
податків у державний бюджет [3]. 

В процесі дослідження сформовано модель аналізу видатків бюджетних 
установ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель аналізу видатків бюджетної установи 

Джерело: узагальнено за [2] 

 

Основними складовими моделі аналізу видатків бюджетних установ є 
визначення об’єкта дослідження, яким в нашому випадку є процес управління та 
формування видатків бюджетної установи; інформаційна база аналізу, яка 
складається з кошторисів, первинних документів з обліку видатків бюджетних 
установ, документів аналітичного та синтетичного обліку, фінансових звітів щодо 
обліку видатків бюджетних установ та нормативно-правових документів; методичні 
прийоми, які включають аналіз абсолютних показників та загальний аналіз. Щодо 
фінансової звітності, то вона має такі форми: форма № 1-дс ―Баланс‖, форма № 2-дс 
―Звіт про фінансові результати‖, форма № 5-дс ―Примітки до річної фінансової 
звітності ‖, форма № 2д, 2м ―Звіт про використання коштів загального фонду‖ та ін. 

Склад, зміст та якість інформації, яка залучається до аналізу, мають 
визначальну роль у забезпеченні його дієвості. Аналіз не обмежується тільки 
економічними даними, а широко використовує технічну, технологічну та іншу 
інформацію. Та потреба в конкретних матеріалах залежить від періоду, що 
аналізується, цілей та завдань аналізу. 

 

Організаційно-інформаційна модель аналізу видатків 
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Висновки. Отже, підвищення ефективної діяльності бюджетних установ у 
більшості залежить від обґрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих 
рішень. Водночас, необхідно відмітити, що це може бути досягнутим в процесі 
проведення аналізу діяльності установи. Проте, необхідно відмітити, що тільки 
правильно та своєчасно організована робота з аналітичного дослідження видатків 
установи може забезпечити її дієвість і ефективність, обґрунтовано вплинути на 
загальний хід процесу діяльності бюджетної установи. 

Завдяки аналізу бюджетних показників щодо формування видатків 
бюджетної установи можна дізнатись відхилення показників за останні роки, 
динаміку фінансування за загальним фондом і динаміку отриманих доходів по 
спеціальному фонду та їх використання. Аналітичні розрахунки дозволяють 
раціонально підійти до планування кошторису на наступний звітний період. При 
формуванні системи показників необхідно враховувати особливості звітності 
бюджетних установ.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  
 

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

Розглянуто систему внутрішньогосподарського контролю доходів від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств. Досліджено методику 
внутрішнього контролю доходів від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг). 
Запропоновано основні напрями удосконалення внутрішнього контролю за сучасних 
умов господарювання.  

 

Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, система управління, 

доходи від реалізації (товарів, робіт, послуг), підприємство, фінансові результати.  

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що найважливішим 
етапом господарської діяльності підприємства є реалізація готової продукції та 
надання послуг. У результаті цього процесу виявляється суспільна корисність 
виробленого продукту, його відповідність вимогам покупця, замовника або ринку; 
шляхом зіставлення доходів і витрат підприємства обчислюється фінансовий 
результат господарської діяльності. Реалізація продукції, товарів, робіт, послуг є 
найважливішим джерелом доходів не тільки підприємства, а й формує прибуткову 
частину бюджету держави як об'єкт оподаткування. У зв’язку з цим потребує 
необхідної організації система внутрішньогосподарського контролю доходів від 
реалізації продукції та надання послуг. Адже від якості облікової інформації та 
системи контролю залежить правильне визначення фінансового результату 
діяльності підприємства. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток зробили 
українські вчені Дослідження теоретичних і практичних аспектів функціонування й 
удосконалення внутрішньогосподарського контролю знайшли своє відображення у 
наукових працях відомих вчених-економістів: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця,, Е.Г. 

Вайнштейна, Г.Н. Дудакалової, В.Г. Жили, В.Г. Лінника, Є.В. Калюги, Г.Г. 
Кірейцева, М.М. Коцупатрого, Л.В. Нападовської, Б.Ф. Усача , В.О. Шевчука та 
інші. Проте потребує більш поглибленого науково-практичного дослідження 
методика  внутрішньогосподарського контролю доходів від реалізації продукції 
(товарів, робіт та послуг). 

Метою статті є дослідження поняття та розробки методики 
внутрішньогосподарського контролю доходів від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) як основної функції управління підприємством. 

Викладення основного матеріалу. Сучасний стан підприємництва свідчить 
про наявність у його діяльності суттєвих проблем, а саме неефективне регулювання 
підприємницької діяльності з боку держави. Регулювання розвитку підприємництва 
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в сучасних умовах має бути одним із пріоритетів державної економічної політики в 
Україні. Забезпечення стабільного розвитку підприємництва потребує 
переосмислення регулюючої ролі держави щодо діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності, пошуку нових механізмів регулювання та формування 
в країні інвестиційного привабливого клімату.  

Основою забезпечення стійкого функціонування підприємств та їх здатності 
до розвитку є забезпечення належного рівня конкурентоспроможності, 
прибутковості, платоспроможності, стійкості та, як наслідок, зростання ринкової 
вартості підприємства. Ці параметри залежать від ефективності управління ними як 
на рівні підприємства в цілому, так і від взаємоузгодженості дій усіх підрозділів та 
фахівців підприємства. Практичне розв’язання цього завдання має забезпечуватися 
формуванням системи економічного управління підприємством.  

Нижник Н. Р. трактує механізм управління як категорію управління, що 
включає цілі управління, елементи об’єкта та її зв’язки, на які здійснюється вплив, 
дії в інтересах досягнення цілей, методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси 
управління соціальним та організаційним потенціалами [3, с.37]. 

Важливого значення при формуванні механізму управління діяльністю будь-

якого суб’єкта господарювання набуває формування системи 
внутрішньогосподарського контролю за діяльністю підприємства. Так, на думку 
Білухи М.Т., внутрішньогосподарський контроль здійснюється не лише керівником 
підприємства, а в більшій мірі службою внутрішнього контролю [1, с. 18]. 

Водночас, Жила В.Г. дає своє визначення в якому внутрішньогосподарський 
контроль за діяльністю внутрішньовиробничих формувань здійснюється на 
підприємствах, в організаціях і фірмах їх керівниками та спеціалістами, а також 
штатними контролерами-ревізорами [2, с. 5].  

Дудукалова Г.Н. стверджує, що внутрішньогосподарський контроль 
спрямований на господарську безпеку підприємницької сфери. Він являє собою 
поєднанням економічних і правових умов, які забезпечують стале здійснення фактів 
господарського життя в тривалій перспективі законними та ефективними методами. 
Сутність внутрішньогосподарського контролю полягає у забезпеченні збалансованого 
протікання фактів господарського життя при ефективному і законному використанні 
економічних ресурсів, зі здійсненням обліку, аналізу та контролю для запобігання 
загрозам та забезпечення стабільності функціонування економічного суб'єкта [1, с. 199]. 

Б.Ф. Усач трактує внутрішньогосподарський контроль, як контроль, що 
здійснюється власниками, бухгалтерськими, фінансовими та іншими 
функціональними службами підприємств [4, с. 19]. 

Система внутрішнього контролю доходів від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) – це сукупність правил і процедур, прийнятих персоналом 
підприємства з метою забезпечення організованого й ефективного здійснення 
фінансово-господарської діяльності з метою запобігання й виявлення випадків 
зловживань і помилок, точності та повноти облікових записів, а також оперативної 
підготовки належної фінансової інформації щодо формування фінансових 
результатів діяльності суб’єктів господарювання.  

Під час проведення внутрішнього контролю на підприємствах 
рекомендується застосовувати різноманітні методи, які є сукупністю фінансових, 
економічних, організаційних, оперативно-технічних і фактичних способів та 
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прийомів з перевірки доходів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
підприємства. Його ціль – виявити слабкі місця та помилки, своєчасно виправити їх 
та виявити винних. 

Методику формування внутрішнього контролю доходів від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Методика внутрішнього контролю доходів від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) підприємства 

 

У процесі проведення контролю слід використовувати показники, що 
характеризують результати діяльності підприємства і враховують перспективи їх 
розширення. На нашу думку, до таких показників можна віднести: ділову 

Методика внутрішнього контролю доходів від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) на підприємстві 

Підготовчий етап: 

- вивчення організаційних особливостей, які впливають на 
систему внутрішнього контролю діяльності підприємства; 

- визначення основних суб’єктів і об’єктів контролю; 
- дослідження матеріалів попередніх перевірок; 
- складання робочого плану та програми внутрішнього 

контролю. 

Основний етап: 
- групування облікової інформації; 
- перевірка правильності відображення облікових записів на 

рахунках бухгалтерського обліку; 
- здійснення аналітичних розрахунків, що характеризують 

результати господарської діяльності підприємства; 
- контроль достовірності показників фінансової та податкової 

звітності в розрізі видів доходів підприємства. 

Заключний етап: 

- узагальнення результатів проведеного контролю; 
- розробка пропозицій та рекомендацій щодо резервів 

збільшення доходів підприємства; 
 - групування виявлених в процесі перевірки недоліків, 

вивчення причин їх виникнення; 
- складання робочої документації (актів, висновків) за 

результатами проведеного контролю; 
- ухвалення за відповідним розпорядженням керівника 

підприємства пропозицій та рекомендацій щодо усунення недоліків, 
які були виявлені за результатами перевірки. 



39 

 

активність, ліквідність, платоспроможність, рентабельність, оцінка стану майна 
підприємства тощо. Для цього службі внутрішнього контролю потрібно проводити 
такі аналітичні розрахунки: аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу виробництва і 
прибутку; аналіз фінансового стану та фінансової стійкості, аналіз показників 
рентабельності, факторний аналіз прибутку від операційної діяльності тощо.  

Висновки. Отже, запровадження до діючої системи контролю пропозицій щодо 
удосконалення методики внутрішнього контролю доходів від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) підприємства дозволить своєчасно виявляти відхилення та 
порушення в результаті господарської діяльності, що в свою чергу дасть змогу 
ефективного попередження та оперативного  виявлення й усунення помилок, 
порушень і відхилень, що сприятиме покращенню результативності 
функціонування суб’єктів господарювання. В процесі проведеного дослідження 
визначено, що для посилення значущості запропонованих методичних процедур 
нами наведено методику внутрішнього контролю доходів підприємства, які надають 
можливість визначити послідовність проведення контрольних дій, а також 
оперативно та систематизовано представити результати здійсненого контролю як 
внутрішнім так і зовнішнім користувачам інформації.  
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО  
ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Гайдучок Т. С.) 
У статті узагальнено поняття та сутність облікової політики 

підприємства. Розглянуто основні наукові дослідження українських вчених щодо 
значення та ролі облікової політики в організації бухгалтерського обліку. 
Обґрунтовано елементи облікової політики щодо формування витрат в 
сільськогосподарських підприємствах з врахуванням специфіки їх діяльності. 

Ключові слова: витрати виробництва, облікова інформація, елементи 
облікової політики, облікова політика, Наказ про облікову політику. 

 

Постановка проблеми. Формування облікової політики на підприємстві – 

доволі трудомісткий і відповідальний процес, оскільки підприємству доведеться 
працювати з нею не один рік, що вимагає від управлінського персоналу 
компетентного підходу до розробки та підтримки облікової політики. Уміло 
сформована, така політика сприяє ефективності управління господарською 
діяльністю підприємства, його перспективного розвитку, зручності й прозорості 
ведення бухгалтерського обліку. Вона поєднує державне регулювання та власні 
судження суб’єктів ринкових відносин із питань організації й ведення обліку, 
активізує використання інформації бухгалтерського обліку для управління 
капіталом, що й обумовлює актуальність цього дослідження [1]. 

В сучасних умовах господарювання головним призначенням облікової 
політики є оптимізація процесу організації та ведення бухгалтерського обліку, а 
також відповідно підготовки фінансової звітності підприємства шляхом вибору тих 
чи інших методів та облікових процедур.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми розробки облікової 
політики зробили провідні вчені-економісти: С. Голов, Л. Городянська, В. Жук,  
З. Задорожний, Г. Кірейцев, Л. Сук, П. Сук, Н.І. Дорош, А. Борисов, 
Т. В.Барановська, В. М. Петрук, Л. М. Васильєва та інші. 

Метою статті є дослідження порядку формування облікової політики щодо 
витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Головною метою діяльності 
сільськогосподарського підприємства в умовах розвитку ринкової економіки є 
досягнення високих фінансових результатів у вигляді отримання прибутків при 
максимально можливих рентабельності виробничих затрат і прибутковості 
вкладеного капіталу. Тому, облікова політика, залежно від вибору методів оцінки, 
зобов’язань, може вплинути на фінансовий результат діяльності аграрного 
підприємства. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, 
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що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності 
[4].  

Процес прийняття облікової політики є надзвичайно важливим для існування 
підприємства, тому облікова політика має бути об’єктом пильного контролю з боку 
різних зацікавлених осіб.  

В своїх дослідженнях Васильєва Л. М. стверджує, що  облікова політика –  

це вибрана підприємством, з урахуванням установлених норм та особливостей, 
методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і 
завдань та використовується з метою забезпечення надійності фінансової звітності 
й якісної системи управління [2]. 

Водночас, Петрук В. М та Барановська Т. В. визначають облікову політику 
як комплекс методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення 
бухгалтерського обліку, що обираються підприємством із загальноприйнятих або 
розробляються самостійно з урахуванням особливостей його діяльності з метою 
забезпечення захисту прав та інтересів власника (власників, учасників) [3]. 

Відповідно до п. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» підприємство самостійно визначає свою облікову 

політику, її ефективність цілком залежить від керівництва компанії [4]. Тому при 
формуванні облікової політики сільськогосподарське підприємство повинно 
дотримуватися головних принципів ведення обліку, інформаційного забезпечення 
складання фінансової звітності та підпорядкованості і узгодженості з П(С)БО 
України. Облікову політику сільськогосподарських підприємств щодо витрат 
виробництва формують за наведеними нижче положеннями, які відображаються в 
Наказі про облікову політику підприємства. Елементи облікової щодо витрат 
виробництва, які визначено та відображено в Наказі про облікову політику 
представлено на рис. 1. 

В процесі проведеного дослідження визначено, що сформована облікова 
політика аграрного підприємства повинна забезпечити дотримання наступних 
вимог:  

– бути незмінною протягом поточного року щодо прийнятої методології 
відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку  та 
оцінки майна; 

– забезпечувати повноту відображення в обліку за звітний період (місяць, 
квартал, рік) всіх господарських операцій, що були проведені за цей час та 
результатів інвентаризації майна і зобов’язань. 

Висновки. Отже, формування облікової політики щодо витрат виробництва 
має важливе значення в організації ефективної системи управління підприємством в 
цілому, тому її елементи мають обиратись якісно та чітко. В процесі проведеного 
дослідження визначено, що доцільність, обґрунтованість та деталізація процесу 
обліку витрат необхідна для прийняття управлінських рішень, визначення 
результатів господарської діяльності суб’єкта господарювання, виконання 
відповідних завдань структурними підрозділами підприємства, визначення 
ефективності організаційно-технічних заходів щодо розвитку й вдосконалення 
виробництва. 
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Рис. 1. Основні положення з обліку витрат  виробництва, що наводяться в 

Наказі про облікову політику сільськогосподарського підприємства 

Джерело: власне дослідження 

Елементи облікової політики щодо витрат виробництва в сільськогосподарських 
підприємствах 

Умови (критерії) визнання витрат 

1. Зменшення активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 
капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 
розподілу власниками).  

2. Визнання на основі систематичного і раціонального розподілу економічних вигод, які 
забезпечує актив протягом декількох звітних періодів.  

3. Негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають 
відповідати критеріям активів підприємства.  

4. Можлива достовірна оцінка суми витрат. 

Класи рахунків, що використовуються для обліку витрат діяльності 
1. З використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами» для суб’єктів малого 

підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення 
комерційної діяльності.  

2. З використанням рахунків класу 9 «Витрати діяльності».  

3. З використанням рахунків 8 та 9 класів. 

Об’єкти обліку витрат 

Перелік об’єктів обліку витрат – продукції, робіт, послуг або видів діяльності 
підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) 
витрат. 

Статті виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) для кожного об’єкта обліку 
витрат, що використовуються при калькулюванні 

Виробнича собівартість продукції складається з таких статей (склад виробничої 
собівартості обумовлюється для кожного об’єкта обліку витрат): сировина й матеріали; 
поворотні відходи (вираховуються); комплектуючі вироби, напівфабрикати; основна й 
додаткова заробітні плати робітників виробництва; відрахування ЄСВ; невідшкодовані 
втрати від браку; змінні та розподілені постійні загальновиробничі витрати 

Система обліку витрат на виробництво, метод калькулювання   
Облік витрат на виробництво можна вести: за нормативним методом, попроцесним 
методом, передільним методом, позамовним методом. Зведений облік витрат можна 
вести: за напівфабрикатним варіантом, за безнапівфабрикатним варіантом 

Перелік та склад змінних витрат 
Перелік змінних загальновиробничих витрат: витрати, пов’язані з енергопостачанням 
технологічного процесу; амортизація основних засобів загальновиробничого 
призначення; витрати на водопостачання технологічного процесу. Перелік постійних 
загальновиробничих витрат: заробітна плата та інші виплати апарату управління 
цехами; відрахування на ЄСВ; витрати на опалення, водопостачання та інші послуги 
третіх осіб з утримання виробничих приміщень; операційна оренда основних засобів 
загальновиробничого призначення; амортизація основних засобів загальновиробничого 
призначення; витрати на ремонт цехового обладнання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЯК 
ОДНІЄЇ ІЗ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ВИДАТКІВ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ 

 

(представлено к.е.н. Н.М. Савченко) 
Стаття зосереджена на дослідженні особливостей обліку лікарських 

засобів як однієї із основних складових видатків медичних установ. Розглянутий 
класифікаційний поділ лікарських засобів в закладах охорони здоров’я. Під час 
дослідження були використані загальнонаукові методи дослідження: індукції, 
дедукції, діалектичний метод пізнання,а також деякі методи бухгалтерського 
обліку до яких належать: документування, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, 
бухгалтерський баланс та  звітність. 

Ключові слова: видатки, лікарські засоби, медичні установи, управління, 
облік, охорона здоров’я. 

 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік у бюджетних установах має 
свої особливості, адже ці структури створюються для забезпечення виконання 
функцій держави. Їх утримання повністю або частково здійснюється за рахунок 
державного або місцевого бюджету. Визначальним для бухгалтерського обліку 
бюджетних установ є статус неприбуткових організацій, вони не можуть 
приватизуватися, не можуть ставати банкрутами, не можуть самоліквідовуватися, 
створювати орендні чи спільні підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню актуальних 
питань бухгалтерського обліку в медичних установах приділяють увагу такі 
вітчизняні вчені та практики як Атамас П.Й., Джога Р.Т., Канєва Т.В., Рудченко 
Ю.С., Свірко С.В., Сушко Н.І., Ткаченко І.Т., Чечуліна О.О. та інші. Проте, 
вітчизняний бухгалтерський облік у бюджетній сфері не є ідеальним і вимагає 
реформування, що вказує на необхідність подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження особливостей обліку лікарських засобів в 
закладах охорони здоров’я  для забезпечення потреб управління.  

Викладення основного матеріалу. Бухгалтерський облік медикаментів 
здійснюється з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], з 
урахуванням особливостей діяльності закладу охорони здоров’я.  З метою 
раціональної організації обліку лікарських засобів МОЗ було розроблено Методичні 
рекомендації з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах 
охорони здоров’я [3]. Методичними рекомендаціями дане визначення економічної 
суті поняття «лікарські засоби» та наведена їх класифікація (рис. 1): 

Лікарські засоби у закладах охорони здоров’я обліковуються 
бухгалтерською службою та за місцем їх зберігання (знаходження) матеріально 
відповідальними особами. Облік більшості лікарських засобів та медичних виробів 
відповідає обліку інших видів запасів. Але, є й такі, які підлягають особливому 
предметно-кількісному обліку, наприклад це отруйні, сильнодіючі та комбіновані 
лікарські засоби.  
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Рис. 1 Економічна суть та класифікація лікарських засобів 

 

Згідно з Інструкцією № 333 [3] заклади охорони здоров’я придбавають 
медикаменти за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» 

Великі лікувально-профілактичні заклади, як правило, мають склад 
лікарських засобів. Завідує таким складом провізор або головна медична сестра 
закладу, які здійснюють прийняття медикаментів та подальшу їх видачу у 
відділення. Тому складський облік має забезпечувати своєчасне та достовірне 
відображення операцій з надходження, переміщення та вибуття лікарських засобів. 
З метою організації складського (внутрішнього) та бухгалтерського обліку керівник 
закладу охорони здоров’я розпорядчим документом визначає Порядок приймання, 
зберігання, відпуску (переміщення), списання використаних лікарських засобів та 
медичних виробів. 

Лікарські  засоби - будь-які речовини або комбінації речовин 
(одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів 
(далі − АФІ) та допоміжних речовин), що мають властивості 
та призначені для лікування або профілактики захворювань у 
людей, чи будь-які речовини або комбінації речовин (одного 
або декількох АФІ та допоміжних речовин), які можуть бути 
призначені для запобігання вагітності, відновлення, корекції 
чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом 
здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної 
дії або для встановлення медичного діагнозу. 

активні фармацевтичні інгредієнти 

продукція in bulk (будь-який лікарський засіб, 
призначений для виробництва готового лікарського 
засобу, який пройшов усі стадії технологічного процесу, 
крім стадії фасування та/або кінцевого пакування і 
маркування) 

готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, 
медикаменти 

гомеопатичні засоби 

засоби, які використовуються для виявлення збудників 
хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або 
паразитами 

лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до 
харчових продуктів 
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Облік здійснюється за найменуваннями за кожним лікарським засобом 
окремо, з зазначенням його назви, дозування, форми випуску, інформації про 
упаковку (коробки, флакони, туби тощо), назви виробника лікарського засобу, 
кількості, ціни та суми. Для аналітичного обліку медикаментів матеріально 
відповідальними особами складу ведеться Книга складського обліку лікарських 
засобів та медичних виробів. Бухгалтерія має вести бухгалтерський обліку 
лікарських засобів в кількісному та вартісному вимірі у гривнях з копійками за 
найменуваннями та в розрізі матеріально відповідальних осіб. Відмітимо, що 
заклади охорони здоров’я мають право самостійно обирати метод списання. При 
цьому для одного і того ж виду медикаментів, що мають однакове призначення та 
однакові умови використання, не можуть застосовуватися різні методи списання. 

На підставі звітів матеріально відповідальних осіб складу та відділень про 
надходження і використання лікарських засобів бухгалтерією за відповідними 
бухгалтерськими рахунками ведеться накопичувальна відомість. Для обліку 
операцій про витрачання медикаментів застосовується меморіальний ордер № 13 
«Накопичувальна відомість витрачання матеріалів». Записи за дебетом субрахунків, 
що кореспондують з матеріальними субрахунками, здійснюються в розрізі кодів 
економічної класифікації видатків. Меморіальний ордер підписується виконавцем, 
особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером. 

Аналітичний облік медикаментів, придбаних за рахунок коштів 
спеціального фонду або отриманих шляхом централізованого постачання на 
виконання державних цільових програм та заходів програмного характеру ведеться 
за тими самими обліковими регістрами, але окремо від операцій за рахунок коштів 
загального фонду. Наявність в обігу неякісних або фальсифікованих лікарських 
засобів, уключаючи ті, термін придатності яких закінчився, установлюється 
органами державного контролю лікарських засобів та посадовими 
(уповноваженими) особами суб’єктів господарювання у сфері обігу лікарських 
засобів. Факт наявності неякісних лікарських засобів фіксується актом. Проведені 
операції з надходження та використання медикаментів та лікарських засобів, що 
надійшли у вигляді благодійної допомоги мають відображаються у формі 
фінансової звітності №4-2 «Звіт про надходження і використання коштів, 
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ» [4]. 

Отже, враховуючи специфіку функціонування закладів охорони здоров’я, 
бухгалтерський облік медикаментів та лікарських засобів в госпіталях та інших 
закладах охорони здоров’я має здійснюватися бухгалтерською службою в 
кількісному й вартісному вимірі за найменуваннями, за видами благодійної 
допомоги і в розрізі матеріально-відповідальних осіб з обов’язковим дотриманням 
порядку оформлення й подачі первинних документів [5]. 

Висновки. Таким чином з метою раціональної організації обліку 
лікарських засобів доцільним ведення їх обліку у кількісному та вартісному 
вираженні в розрізі їх номенклатури, за джерелами фінансування, в розрізі 
матеріально-відповідальних осіб. Такий аналітичний розріз дасть змогу підвищити 
якісні характеристики облікової інформації щодо наявності та руху лікарських 
засобів з метою управління ними. 

 

 



47 

 

Список використаної літератури: 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-

XIV - (дата звернення: 12.05.2018). 

2. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків 
бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333 (дата звернення: 12.06.2018). 

3. Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та 
медичних виробів в закладах охорони здоров’я. . Баланс-Бюджет. 2014. № 4 (504) 
URL: http://www.medsprava.com.ua/regulations/2340/2592/2593/413948 (дата 
звернення: 5.06.2018). 

4. Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) 
внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і 
закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та 
фізичного виховання для потреб їх фінансування. Постанова КМУ від 04.08.2000 р. 
за №1222. URL: http ://www.kodeksy.com.ua/norm_akt/source-КМУ/type-

Постанова/1222- 2000-п-04.08.2000.htm (дата звернення: 7.06.2018). 

5. Левченко Н.М, Головань С. В. Удосконалення обліку медикаментів 
та лікарських засобів в закладах охорони здоров’я. Інноваційна економіка. 
1’2015[56] С. 198 - 202 (дата звернення: 20.06.2018). 

References: 

1. Verkhovna Rada Ukrainy. (1999) Pro buhgalterskiy oblіk ta fіnansovu 
zvіtnіst v Ukrayinі [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine] Retrieved from: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-XIV 

2. Міnіsterstvo fіnansIv Ukrayini (2012) Instruktsiya schodo zastosuvannya 

ekonomichnoyi klasifikatsiyi vidatkiv byudzhetu [Instruction on the application of the 

economic classification of budget expenditures]/ Retrieved from: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333 

3. Ministerstv okhorony zdorovia Ukrainy (2014), ―Methodical 
recommendations of conduct of account of medications and medical wares are in 

establishments of health protection‖, Retrieved from: 
http://medsprava.com.ua/regulations/2340/2592/2593/413948 

4. Postanova Kabinet Ministriv Ukrainy (2000), ―About claim of Order of 
receipt of eleemosynary (voluntarily) payments and offerings from legal and physical 

entities by budgetary establishments and establishments of education, guard of zdorov''ya, 

social defence, culture, science, sport and physical education, for the necessities of their 

financing‖. Retrieved from:http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source- /type- /1222-2000-п-

04.08.2000.htm 

5. Levchenko N.M, Golovan S. V. (2015) Udoskonalennya oblіku 
medikamentіv ta lіkarskih zasobіv v zakladah ohoroni zdorov’ya. [Improving the 
accounting of medicines and medicines in health care facilities.]. Innovatsіyna 

ekonomіka. 1(56) 198-202 

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

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

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333
http://www.medsprava.com.ua/regulations/2340/2592/2593/413948
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-XIV


48 

 

К.С. Трохимець, магістр  

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 
ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
У статті розглянуто особливості організації обліку та формування 

контролю розрахунків з оплати праці працівників лісогосподарського підприємства. 

Охарактеризовано порядок облікового відображення операцій з оплати праці 
працівників. 

Ключові слова: заробітна плата, облік, контроль, лісогосподарське 
підприємство. 

 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці є 
складною ділянкою облікового процесу, який потребує достовірного 
документального відображення відпрацьованого часу та його оплати. Питання 
обліку розрахунків з оплати праці займають одне з чільних місць у всій системі 
бухгалтерського обліку на підприємстві. Належна організація бухгалтерського 
обліку розрахунків з оплати праці сприяє ефективному управлінню та контролю за 
своєчасним здійсненням розрахунків, ефективністю використання трудових 
ресурсів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.. Питання з організації обліку 
розрахунків з оплати праці розглядаються у працях М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця,  
Н. Горицької, А. А. Пилипенка, В. І. Отенка, В. Рожнова, Д. Соломченко,  
В.К. Савчук, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук та ін. 

Метою статті є дослідження організації обліку та контролю розрахунків з 
оплати праці на лісогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 
оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від 
складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 
результатів його праці та господарської діяльності підприємства [3].  

Заробітна плата перебуває в центрі уваги різних зацікавлених сторін – 

найманих працівників, власників, пенсійного фонду, податкових органів, 
профспілок, державних структур. Для кожної зі сторін значення заробітної плати 
оцінюється по-різному, водночас питання нарахування та утримання зачіпає 
інтереси всіх зацікавлених сторін. 

Оплата праці виступає одним з найважливіших об’єктів бухгалтерського 
обліку кожного суб’єкта господарювання і багато в чому визначає собівартість 
готової продукції. Бухгалтерський облік повинен не тільки відображати дотримання 
особистих інтересів працівників, але і оподаткування: сплату єдиного соціального 
внеску, податку з доходів фізичних осіб [1].  

Характерною особливістю обліку розрахунків з оплати праці в 
лісогосподарських підприємства є те, що адміністрація підприємства зобов’язується 
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здійснювати оплату праці згідно з чинним законодавством, Галузевою угодою та 
Колективним договором. 

В лісовій галузі оплата праці проводиться за наступними формами і 
системами: 

- відрядна; 
- відрядно-преміальна; 

- почасова; 

- почасово-преміальна та інші. 
В лісогосподарських підприємствах розміри тарифних ставок та посадових 

окладів визначати на базі тарифної ставки робітника І розряду на кінно-ручних 
лісогосподарських роботах, яка не може бути нижчою від 102 відсотків мінімальної 
заробітної плати, встановленої на державному рівні. 

У лісогосподарських підприємствах для працівників, які виконують просту, 
некваліфіковану  роботу (прибиральники службових приміщень, сторож, їздовий, 
опалювач) у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом за 
повністю виконану працівниками місячину, погодинну норму праці (обсяг робіт). 
Водночас, необхідно відмітити, що при зміні величини мінімальної заробітної плати 
на державному рівні необхідно проводити перерахунок установленого розміру 
тарифної ставки робітника І розряду. 

Тарифну сітку та схему посадових окладів необхідно формувати на основі 
тарифної ставки робітника І розряду на лісокультурних (лісогосподарських) 
роботах та міжрозрядних, міжпосадових співвідношень. При формуванні схеми 
посадових окладів максимальні коефіцієнти співвідношень не можуть 
перевищувати мінімальні, установлені Галузевою угодою, більш ніж на 15 %. 

Окремим висококваліфікованим робітникам, які зайняті на особливо 
важливих, відповідальних роботах, замість тарифних ставок можуть 
встановлюватися місячні оклади – вищі від місячної тарифної ставки відповідного 
кваліфікаційного розряду. В процесі дослідження нами було проаналізовано 
особливості обліку  оплати праці в лісовій галузі та отриманий результат доцільно 
представити у вигляді розрахунку оплати праці працівника лісогосподарського 
підприємства. 

За досліджуваний період було нараховано заробітну плату інженеру з 
організації та нормування праці. Оклад працівника складає 5195 грн. В той же час, 
Наказом керівника підприємства працівнику було встановлено щомісячну надбавку 

за складність напруженість у роботі в розмірі 50% місячного посадового окладу. За 
звітний місяць працівником було придбано в магазині, що належить підприємству 
товарів на суму 573,65 грн, в рахунок заробітної плати та придбано лісопродукції на 
суму 700,00 грн також в рахунок заробітної плати. Також, необхідного відзначити, 
що по договору із суми оплати праці даного працівника утримуються внески до 
лікарняної каси в розмірі 55,00 грн. Порядок розрахунку оплати праці працівника 
можна зробити за наступним алгоритмом: 

1. Розраховуємо суму надбавки: 5195,00 *50%=2597,50 грн. 
2. Розраховуємо загальну суму оплати праці працівника за грудень 2017 р.: 

5195,00 + 2597,50 = 7792,5 грн. 
3. Розраховуємо суму ПДФО: 7792,5 * 18% (ставка податку на доходи 

фізичних осіб) = 1402,65 грн. 
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4. Розраховуємо суму військового збіру: 7792,5 грн х 1,5% (ставка 
військового збору) = 116,89 грн. 

5. Розраховуємо суму оплати праці, яка лишпється до видачі працівнику: 
7792,5 грн. – 1402,65 грн. – 166,89 грн. – 573,65 грн. – 55,00 грн. – 700,00 грн. = 
4894,31 

Порядок нарахування заробітної плати, проведення утримань та видачу 
відобразимо в табл. 1. 

Таблиця 1 

Основна кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці за грудень 
2017 р. 

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція Сума, грн. Дт Кт 

1 

Нараховано заробітну плату 
інженеру з організації та нормування 
праці  

92 661 7792,50 

2 
Утримано Податок з доходів 
фізичних осіб із заробітної плати 

661 641 1402,65 

3 
Утримано військовий збір із 
заробітної плати  661 642 116,89 

4 

Утримано із заробітної плати суму 

товарів, що була придбана 
працівником в рахунок частини 
заробітної плати  

661 685 573,65 

5 

Утримано із заробітної плати суму 

лісопродукції, що була придбана 
працівником в рахунок частини 
заробітної плати 

661 685 700,00 

6 
Утримано із заробітної плати суму 
внесків до лікарняної каси 

661 685 55,00 

7 Виплачено заробітну плату 661 311 4894,31 

 

В процесі проведеного дослідження, визначено, що на підприємствах лісової 
галузі обліковий процес оплати праці організований належним чином, з 
дотриманням вимог чинного нормативно-правового законодавства. 

Важливим елементом загальної системи управління підприємства, поряд зі 
системою організації обліку, є система контролю, оскільки функціонування 
ефективної системи обліку розрахунків з оплати праці, безпосередньо, вимагає її 
контролю. Здійснення контролю попереджає, виявляє, усуває недоліки та 
порушення, що виникають у процесі господарської діяльності підприємства, 
зокрема в організації та веденні бухгалтерського обліку оплати праці, відхилень від 
норм чинних нормативно-правових актів, облікової політики, установчих 
документів, планів та бюджетів підприємства, виникнення помилок і зловживань.  

Джерелами інформації щодо контролю розрахунків з оплати праці 
працівників на підприємствах лісового господарства є: 

- накази і розпорядження про прийом на роботу, звільнення і надання 
відпусток, договори, контракти, документи обліку персоналу, особисті картки 
працівників; 
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- документи з обліку виробітку готової продукції та здачі її на склад, 
рапорти, наряди, табелі обліку робочого часу; 

- документи, які надають право на отримання додаткової оплати праці, 
нарахування премій, надання допомоги, субсидій та компенсацій; 

- розрахункові та платіжні відомості; 
- регістри аналітичного і синтетичного обліку заробітної плати; 
- звітність підприємства про трудові показники та розрахунки з державними 

цільовими фондами. 
Отже, контроль є невід'ємною частиною загальної системи управління, тому 

що не можна здійснювати ефективне управління без систематичного контролю за 
оплатою праці працівників підприємства, порядком формування собівартості 
продукції та правильністю відображення записів на рахунках бухгалтерського 
обліку.  

Висновки. На підставі проведеного дослідження встановлено, що заробітна 
плата відображає взаємовідносини між роботодавцем та працівником, є грошовою 
винагородою найманого працівника, що залежить від кількості та якості виконаної 
роботи. Водночас, ефективна побудова системи обліку розрахунків з оплати праці 
повинна враховувати особливості діяльності підприємств лісового господарства, від 
яких залежить правильність, точність та своєчасність документального оформлення 
та організації синтетичного, аналітичного обліку оплати праці.  
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ОБЛІК ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ В ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ  
 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
Метою статті є удосконалення методики обліку членських внесків, як 

вагомої складової фінансування громадських організацій, з врахуванням специфіки 
їх діяльності. Дослідження діючих методик ведення обліку членських внесків 
продемонструвало виокремлення двох їх груп: з використанням аналітичних 

рахунків цільового фінансування та відображення на рахунках обліку доходів 
звітного періоду. Розмежування членських внесків на регулярні та додаткові 
дозволило чітко віднести перші до нецільового, другі – цільового фінансування. 
Узагальнено кореспонденцію рахунків на ділянці обліку членських внесків 
громадських організацій. 

Ключові слова: громадські організації, бухгалтерський облік, цільове 
фінансування, членські внески 

 

Постановка проблеми. Громадські організації останніми роками 
перетворилися у надважливий елемент ринкової економіки, без якого розвиток 
суспільства на засадах свободи й демократії стає неможливим. Громадські 
організації забезпечують зворотній зв’язок влади та суспільства, створюючи умови 
для волевиявлення населення та його впливу на рішення органів влади. Таким 
чином громадські організації, як об’єднання громадян, є важливим елементом 
демократичного суспільства. Поряд з поступовим вдосконаленням економічного 
механізму функціонування таких організацій, набуває подальшого розвитку і 
система обліку їх діяльності. 

Належно організований бухгалтерський облік у громадських організаціях є 
ефективним інструментом для забезпечення прозорості їх діяльності, підзвітності 
суспільству та створення умов для дієвого нагляду з боку органів державної влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
організації та методології бухгалтерського обліку небюджетних неприбуткових 
організацій загалом, та громадських організацій як складової останніх, зокрема, 
було здійснено такими вітчизняними й зарубіжними науковцями: О.С. Височан [1], 
Н. О. Гура [2], Я. В. Олійник [3], О. О. Папінова [4], Н.А. Сєркіна [5], О. Сліпачук 
[6] та іншими. 

Водночас, обліковим питанням діяльності громадських організацій, 

вітчизняними дослідниками досі приділялося мало уваги, незважаючи на їх 
виняткову актуальність, особливо щодо відображення цілої низки специфічних 
операцій в бухгалтерському обліку і, зокрема, обліку членських внесків. 

Метою статті є удосконалення методики обліку членських внесків як 
вагомої складової фінансування громадських організацій з врахуванням специфіки 
діяльності цієї категорії небюджетних неприбуткових організацій та необхідності 
забезпечення прозорості діяльності останніх й підзвітності їх суспільству та 
кожному члену громадської організації. 

Виходячи з мети, визначено наступні завдання: 
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– проаналізувати вплив факторів на побудову системи обліку громадських 
організацій; 

– дослідити діючу методику ведення обліку членських внесків в 
громадських організаціях; 

– розмежувати членські внески за їх віднесенням до цільового чи 
нецільового фінансування; 

– узагальнити кореспонденцію рахунків на ділянці обліку членських 
внесків за такими етапами їх руху: нарахування, отримання, повернення, 
перерозподіл, списання; 

– запропонувати номенклатуру аналітичних рахунків за отриманими 
членськими внесками з врахуванням територіального розподілу громадської 
структури. 

Виклад основного матеріалу. З нашої точки зору, членські внески можуть 
бути віднесені як до першої (цільове фінансування), так і до другої групи (нецільове 
фінансування), оскільки бувають двох видів – основні (обов’язкові, регулярні) та 
додаткові внески членів громадських організацій. Основні членські внески 
сплачуються членом громадської організації на регулярній основі (зазвичай, 
щомісячно) в порядку та розмірах, визначених у відповідних організаційно-

регулюючих документах громадської організації. Ці кошти використовуються на 
утримання апарату громадської організації та ведення основної її діяльності. 
Додаткові членські внески перераховуються членом громадської організації понад 
суми основних і, зазвичай, використовуються для фінансування окремих проектів 

діяльності організацій, які формуються як членом (сукупністю членів) громадської 
організації на цільовій основі, так і органами управління на основі  знеособленого 
надходження коштів. 

Узагальнення матеріалів, опублікованих у вітчизняних періодичних 
виданнях з бухгалтерської тематики, дозволило виокремити дві методики 
відображення членських внесків в обліку громадських організацій: 

1) узагальнення на пасивному рахунку обліку власного капіталу 48 
«Цільове фінансування і цільові надходження» з подальшим їх перерозподілом по 
рахунках доходів паралельно з витрачанням на забезпечення реалізації 
громадською організацією статутних цілей; 

2) відображення на рахунках обліку доходів звітного періоду. 
Перший варіант актуальний для відображення в обліку членських внесків, 

отриманих як цільове фінансування (додаткових членських внесків), другий – 

нецільове фінансування (регулярних членських внесків). Однак, на наш погляд, за 
умов коли громадська організація звільнена від сплати податку на прибуток, 
відображення прибутку (а така ситуація можлива у другому варіанті, коли в 
організації наприкінці звітного періоду залишатиметься частка невикористаних 
членських внесків) за даними бухгалтерського обліку є методологічно невірним. 
Саме тому вважаємо раціональною пропозицією окремих науковців, зокрема 
О. С. Височан і О. О. Височан, щодо потреби відкриття окремих аналітичних 
рахунків до субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових 
надходжень» для відображення двох видів внесків цільового характеру членів 
громадської організації: 4841 «Основні (регулярні) цільові членські внески» та 4842 
«Додаткові цільові членські внески». Така аналітика дозволить розмежувати 
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фінансування, отримане від членів громадських організацій, за напрямами 
подальшого використання. 

Для потреб управління фінансуванням громадської організації  важливим в 
обліку є деталізоване відображення заборгованості в розрізі суб’єктів такого 
фінансування – членів громадської організації. Для цього варто відмовитись від 
прямої кореспонденції рахунків грошових коштів з рахунком цільового 
фінансування без додаткового відображення заборгованості по особах, які 
здійснюють членські внески. Це дозволить не лише упорядкувати облікову 
процедуру, а й встановити обсяги заборгованості по нарахованих, однак не 
сплачених членських внесках в розрізі боржників. Для цього можна 
використовувати субрахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» з відкриттям 
необхідних аналітичних рахунків в розрізі членів громадської організації. 

Методика обліку надходження членських внесків до громадської 
організації передбачає використання рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів», як 
рахунку де будуть відображені нараховані оплачені і неоплачені доходи. 

З врахуванням цих пропозицій кореспонденцію рахунків з нарахування та 

отримання членських внесків в громадських організаціях наведемо за наступними 
господарськими операціями: 

1. Цільове надходження коштів: 
 створено фонди цільового фінансування громадської організації: дебет 

рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» і кредит рахунку 4841 «Основні 
(регулярні) цільові членські внески» та/або 4842 «Додаткові цільові членські 
внески»; 

 нараховано членські внески (основні та додаткові цільового характеру): 

дебет рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» і кредит рахунку 69 
«Доходи майбутніх періодів»; 

 відображено надходження членських внесків на поточний рахунок 
громадської організації: дебет рахунку 30 «Готівка» та/або 31 «Рахунки в банках» 
і кредит рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». 

2. Нецільове надходження коштів: 
 надійшли кошти нецільового характеру: дебет рахунку 30 «Готівка» 

та/або 31 «Рахунки в банках» і кредит рахунку 685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами»; 

 сформовано додатковий капітал від нецільового надходження коштів: 
дебет рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» і кредит рахунку 422 
«Інший вкладений капітал»; 

 зараховано кошти нецільового характеру: дебет рахунку 685 
«Розрахунки з іншими кредиторами» і кредит рахунку 377 «Розрахунки з іншими 
дебіторами» 

Висновки. Облік членських внесків є найбільш важливою ділянкою обліку в 
усіх, без винятку, громадських організацій. Він повинен забезпечити акумулювання 
та представлення інформації про: загальну суму внесків, отриману організацією за 
певний відрізок часу (місяць, квартал, рік); суми заборгованості по членських 
внесках, не сплачених вчасно, в розрізі боржників; загальну суму витрачених 
коштів за певний відрізок часу (місяць, квартал, рік) та суми в розрізі напрямків 
витрачання; загальну суму залишків на рахунках. Для цього, всі умови нарахування 
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та сплати членських внесків повинні бути чітко виписані у внутрішніх нормативних 
документах громадської організації. 
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Стаття зосереджена на дослідженні первинного обліку операцій з 
основними засобами бюджетної сфери. Визначено поняття бухгалтерського 
документу, запропоновано групування первинних документів щодо операцій з 
основними засобами, розглянуто можливості підвищення ефективності системи 
документального оформлення цих операцій. 

Ключові слова: основні засоби; первинний документ; акт; інвентарна 
картка; розрахунок. 

 

Постановка проблеми. Серед основних завдань бухгалтерського обліку, 
відображених в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», визнано  необхідність забезпечення користувачів повною, правдивою та 
неупередженою інформацією про результати діяльності підприємств та його 
фінансовий стан з метою прийняття ефективних управлінських рішень [5, ст. 3]. 

Відповідно, для формування повної та достовірної інформації щодо операцій з 
основними засобами бюджетної організації  виникає необхідність в розробці 
системи їх документального оформлення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 
документального оформлення та первинного обліку операцій з основними засобами 
в бюджетній сфері присвячено багато праць, зокрема роботи Ю.А. Вериги [4], С.О. 
Клименко [2], М.Г. Михайлова [3] та ін. 

Метою статті є дослідження первинного обліку операцій з основними 
засобами в системі обліку державного сектору  з метою його систематизації та 
удосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Однією із вимог (правил, принципів) 
ведення бухгалтерського обліку в Україні є обов’язковість суцільного 
документування господарських операцій. Документальне оформлення операцій з 
основними засобами в бухгалтерському обліку – це початкова стадія облікового 
процесу [1, c. 205]. Вимоги, що висуваються до змісту та порядку реєстрації 
інформації в первинних документах, визначають вимоги до тих прийомів, якими 
реалізується функціональне призначення первинного обліку. Первинний облік для 
основних засобів у бюджетної сфери використовується при оформлені надходжень 
об’єктів основних засобів та внутрішньому їх переміщенню.  

Бухгалтерський документ – письмове свідоцтво, яке підтверджує факт 
здійснення господарської операції. Значення документування в бухгалтерському 
(бюджетному) обліку полягає в наступному: 

‒ первинний документ дає юридичне обґрунтування бухгалтерським 
записам; 

‒ це доказ реальності (не фіктивності) операції; 
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‒ це джерело відомостей для контролю законності операцій; 
‒ є базою для складання облікових регістрів та звітності; 
‒ документування забезпечує контроль збереження майна. 
Бухгалтерський облік основних засобів бюджетної сфери виконується 

відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Постанови КМУ «Про 
порядок списання об’єкт державної власності», НП(С)БУ №121 «Основні засоби» 
та №122 «Нематеріальні активи», Методичних рекомендацій з бухгалтерського 
обліку основних засобів  суб’єктів державного сектору від 23.01.2015 р. №11 та ін. 

Для прийняття, оформлення, оприбуткування, руху необоротних активів та їхнього 
аналітичного обліку використовуються типові форми затверджені наказом 
Міністерства Фінансів України «Про затвердження типових форм з обліку та 
списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх 
складання» від 13.09.2016 р. №818. 

Вважаємо, що всі первинні документи щодо операцій з основними засобами, 
умовно, можна поділити на три основні групи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Первинні документи для відображення в бухгалтерському обліку операцій з 
основними засобами бюджетного сектору 

№ 
з/п 

Група Форми 

1 

Документи, що 
підтверджують факт 
придбання, продажу, 
оренди основних 
засобів 

рахунок-фактура; 
товарно-транспортна накладна;  
довіреність;  
платіжне доручення; 
касові ордери та ін. 

2 

Документи, що 
підтверджують факт 
руху основних засобів 

акт введення в експлуатацію основних засобів; 
акт приймання-передачі основних засобів; 
акт внутрішнього переміщення основних засобів; 
акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію 

основних засобів; 

акт приймання відремонтованих, реконструйованих та 

модернізованих основних засобів; 

акт списання основних засобів (часткової ліквідації); 
акт списання транспортних засобів; 
акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду; 
інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів; 
інвентарна картка групового обліку основних засобів; 
інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень 

3 

Документи, що 
фіксують 
амортизаційні 
відрахування та зміну 
вартості 

розрахунок амортизації основних засобів (крім інших 

необоротних матеріальних активів); 
розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних 

активів; 
акт переоцінки основних засобів; 
бухгалтерські довідки. 

Документи першої групи відносяться до так званих платіжних. Їх 
використовують під час розрахунків з операцій придбання, продажу (реалізації), 
оренди основних засобів. Документи цієї групи підтверджують факт розрахунків 
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від здійснення зазначених операцій, або ж свідчать про наявність заборгованості за 
цими розрахунками. Наприклад, отримані установою накладні, акти виконаних 
робіт, акти надання послуг (наприклад, транспортування ячи монтаж) тощо.   

Документи другої групи, підтверджують рух основних засобів в бюджетній 
організації. Основним первинним документом з операцій щодо руху основних 
засобів є акти. Наприклад, введення в експлуатацію нових основних засобів 
здійснюється на підставі відповідного акту («Акт введення в експлуатацію основних 
засобів»), а «Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)» застосовується 
для оформлення операції повного або часткового вибуття основних засобів (крім 
транспортних засобів та документів бібліотечного фонду). Акти складаються 
постійно діючою комісією, призначеною керівником бюджетної установи. Акти 
підписує головний бухгалтер та затверджує керівник організації. Аналітичний облік 
основних засобів ведеться за інвентарними картками. У картці наводяться 
індивідуальна характеристика об'єкта, його інвентарний номер, дата введення в 
експлуатацію, відомості про знос, первісна вартість та ін. 

На об'єкти основних засобів нараховується амортизація. Інформація про 
нараховану амортизацію вноситься до інвентарні картки по датах, відсоткам від 
початкової (відновлювальної) вартості і сумам. Відомість нарахування зносу на 
основні засоби складається заздалегідь, за декілька днів до кінця календарного 
року.  

Первинні документи, які надходять до бухгалтерії бюджетної організації  
проходять перевірку, розцінку, групування, розмітку. Перевірка документів 
передбачає здійснення контролю працівниками бухгалтерії правильності  
заповнення реквізитів, наявності підписів необхідних осіб, правильності зазначення 
натуральних і грошових розрахунків тощо. Розцінка (таксування) передбачає 
грошову оцінку зазначених в документах основних засобів. Групування – це 
об'єднання документів в групи за однорідними ознаками, що дозволяє робити 
підсумкові записи. Наприклад, групування грошових документів на прибуткові та 
видаткові (у табл. 1 представлено приклад групування). Розмітка (контирування) – 

це визначення і запис кореспондуючих рахунків за кожною господарською 
операцією, відображеною в первинному документі. Після розмітки робиться запис 
на синтетичних і аналітичних рахунках, а використані документи здаються в архів. 
До передачі в архів документи зберігаються в бухгалтерії (до здачі звітів), 
групуються в справи за видами та хронологією. Зібрані документи підшиваються і 
переплітаються. Терміни зберігання документів щодо руху основних засобів в 
архіві визначаються Переліком типових документів. Наприклад, для інвентарних 
карток та актів руху основних засобів термін зберігання становить час експлуатації 
об’єкта і після списання основного засобу – в продовж трьох років.  

Аналіз системи організації первинного обліку операцій з основними 
засобами показав, що в більшості своїй, наявних законодавчо затверджених форм 
первинного обліку – достатньо. Проте, нами встановлено, що відповідно до Наказу 
про облікову політику в більшості випадків функціонування бюджетного сектору  
нарахування зносу на основні засоби здійснюються щоквартально залежно від 
кількості повних місяців перебування в експлуатації, не враховуючи час 
перебування на складі, в ремонті. В кожному конкретному випадку, бухгалтерія 
«вручну» перевіряє (розраховує) період експлуатації кожного об’єкта основних 



59 

 

засобів. На нашу думку, в даному випадку, для обліку періодів припинення 
експлуатації запровадити Відомість обліку строків експлуатації основних засобів. 

Висновки. Документування пронизує увесь процес бухгалтерського обліку 
основних засобів в бюджетній установі. Документальне оформлення операцій з 
основними засобами направлене, по-перше, на своєчасне та повне документування 
здійснених господарських операцій; по-друге, на забезпечення умов збереження 
державного майна та основних засобів бюджетних організацій, як його складової.   
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