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В.С. Андреєва, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ТОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ  
РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ  

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
Досліджено та охарактеризовано основні елементи системи контролю 

розрахунків з постачальниками та підрядниками. Розглянуто основні наукові 
дослідження українських вчених щодо значення та ролі внутрішньогосподарського 
контролю. Визначено основні етапи внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків із постачальниками та підрядниками підприємства. 

Ключові слова: постачальники та підрядники, розрахунки, бухгалтерський 
облік, аналітичний облік, система управління. 

 

Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах господарювання 
діяльність будь-якого підприємства не можлива без взаємодії зі сторонніми 
установами та організаціями, що забезпечують суб’єкт господарювання 
необхідними для діяльності ресурсами, а також виконують роботи та надають 
послуги. Для нормального функціонування підприємства необхідно мати повну та 
достовірну інформацію про його фінансовий стан, зокрема про показник 
кредиторської заборгованості. Особливе місце у формуванні розрахунків з 
постачальниками і підрядниками підприємства має система формування 
внутрішньогосподарського контролю, оскільки він є запорукою платоспроможності 
та майбутнього розвитку підприємства. Тому важливе значення має правильне, 
ефективне та своєчасне ведення розрахунків з постачальниками та підрядниками та 
достовірне їх відображення в системі обліку.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основні положення щодо 
внутрішньогосподарського контролю зобов’язань перед постачальниками та 
підрядниками досліджені такими науковцями, як: Н.М. Бразілій, Н.С. Брохун,  
Л.В. Гуцаленко, Г.М. Давидов, Г.Н. Дудукалова, В.В. Жуковська, Н.Я. Зарудна,  
А.В. Киян, Г.П. Машталяр, О.М. Петрук, П.Л. Сук, Н.М. Ткаченко, О.Ф. Ярмолюк 
та ін. 

Метою статті є дослідження організації внутрішньогосподарського 
контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Викладення основного матеріалу. Здійснюючи фінансово-господарську 
діяльність суб'єкти підприємництва вступають у розрахункові взаємовідносини з 
різними фізичними та юридичними особами, в результаті яких виникають певні 
зобов’язання. Однією з найбільш суттєвих складових поточних зобов'язань є 
заборгованість перед постачальниками та підрядниками за отримані товарно-

матеріальні цінності, основні засоби, нематеріальні активи, роботи (послуги) тощо. 
Постачальники - це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання 

товарно-матеріальних цінностей (сировини, палива, матеріалів, запасних частин, 
МШП), надають послуги, виконують роботи. Підрядники - це спеціалізовані 
підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при 
споруджені об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво [1]. 
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Реалії сьогодення свідчать, що ефективність господарської діяльності, 
зокрема операцій щодо розрахунків із постачальниками та підрядниками 
підприємства, залежить від раціональної його організації та чітко сформованої 
методики, яка передбачає наявність послідовного переліку етапів, методів та 
прийомів контролю при проведенні внутрішньогосподарського контролю обраного 
об’єкта і базується на визначеному переліку систематизованих джерел інформації. 

Реалії сьогодення свідчать, що стан розрахунково-платіжної дисципліни 
безпосередньо впливає на фінансове становище суб’єктів господарювання, адже, у 
разі відволікання значних сум у кредиторську заборгованість, воно може виявитися 
неплатоспроможним, тобто нездатним погасити свої зобов'язання. 
Неплатоспроможність суб’єкта господарювання проявляється в порушенні 
фінансових потоків, що забезпечують виробництво і реалізацію продукції.  

Саме тому важливе значення має формування системи 
внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками та 
підрядниками в сучасних умовах, своєчасний та правильний їх облік і контроль, 
оскільки це сприяє зміцненню розрахунково-платіжної дисципліни, виконанню 
зобов'язань по поставках продукції, наданні послуг у необхідній кількості та 
відповідної якості, скороченню кредиторської заборгованості, попередженню 
виникнення простроченої кредиторської заборгованості, а відтак, поліпшенню 
фінансового стану підприємства. 

Внутрішньогосподарський контроль є важливим механізмом управління для 
будь-якого суб’єкта господарювання, який своєчасно забезпечує інформацією всі 
рівні керівництва, що дозволяє контролювати виконання господарських планів і 
завдань, а також раціонально використовувати матеріальні, трудові і фінансові 
ресурси. 

На думку, Пантелеєва В. П. 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 [5]. 

В своїх дослідженнях Дудукалова Г.Н. стверджує, що 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 
забезпеченням стабільності функціонування економічного суб'єкта [2]. 

Калюга Є. В. визначає  внутрішньогосподарський контроль як систематичне 
спостереження за ефективністю використання активів і зобов’язань підприємства, 
законністю та доцільністю господарських операцій і процесів, збереженням 
грошових коштів і матеріальних цінностей [4]. 

На думку  Гуцаленко Л.В. метою внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків із постачальниками та підрядниками підприємства, здійснюваного 
працівниками служби обліку та ревізійною комісією підприємства, є: 

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

– своєчасність перерахування коштів кредиторам; 
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– правильність пред’явлення претензій і вчасність їх погашення, дотримання 
розрахунково-платіжної дисципліни на рівні її впливу на платоспроможність 
підприємства, що забезпечує його нормальну фінансово-господарську діяльність 
[3]. 

Основними завданнями внутрішньогосподарського контролю розрахунків і з 
постачальниками та підрядниками підприємства є: 

- встановлення обґрунтованості документального оформлення зобов’язань 
за розрахунками з постачальниками підприємства; 

- з’ясування дотримання порядку розрахунково-платіжної дисципліни 

- оцінка ведення бухгалтерського обліку та звітності за розрахунковими 
операціями; 

- викриття правопорушень чинного законодавства з обліку та звітності 
зобов’язань, а також факторів, що спричинили їх настання. 

Джерелами інформації для внутрішнього контролю розрахунків із 
постачальниками можуть бути: 

1. Первинні документи (Наказ про облікову політику, договір купівлі-
продажу, товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, платіжне доручення, 
платіжна-вимога доручення, та ін). 

2. Рахунки бухгалтерського обліку. 
3. Форми фінансової звітності (ф.1 «Звіт про фінансовий стан», ф. 2 «Звіт про 

сукупний дохід», ф.№3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. № 5 «Примітки до 
річної фінансової звітності»). 

4. Інші джерела інформації. 
Провівши дослідження, вважаємо, що в процесі внутрішньогосподарського 

контролю розрахунків із постачальниками та підрядниками необхідно виділити такі 
етапи:  

- етапи 1. Здійснення поточного контролю законності та порядку укладання 
договорів та дотримання умов їх виконання; 

- етапи 2. Аналіз динаміки складу та структури  заборгованості за 
операціями з придбання запасів і замовлення робіт та послуг; 

- етапи 3. Контроль повноти та своєчасності проведення інвентаризацій 
розрахунків з постачальниками та підрядника; 

- етапи 4. Оцінка стану первинного, аналітичного, синтетичного обліку та 
формування фінансової, статистичної та податкової звітності за розрахунками з 
постачальниками та підрядниками; 

- етапи 5. Контроль за своєчасністю погашення заборгованості перед 
постачальниками та підрядниками. 

В процесі проведеного дослідження нами було визначено, що для  
удосконалення системи внутрішньогосподарського контролю розрахунків з 
постачальниками та підрядниками суб’єкту господарювання необхідно: 

1) створити  інформаційну базу в розрізі виникнення кожної суми 
кредиторської заборгованості;  

2) здійснювати постійне звіряння взаємних вимоги та зобов’язань, а також 
шукати найбільш раціональні способи погашення взаємної заборгованості;  

3) належним чином організовувати систему обліку та контролю проведених 
взаєморозрахунків;  
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4) слідкувати за дотримання економічно обґрунтованого рівня 
співвідношення між кредиторською та дебіторською заборгованістю. 

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки 
головною метою внутрішньогосподарського контролю розрахунків з 
постачальниками та підрядниками є забезпечення управління гнучкою 
інформаційною базою у вигляді проаналізованих даних для своєчасного контролю 
розрахунків та прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень, 
пов’язаних з плануванням господарської діяльності та покращенням фінансового 
стану підприємства.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

(представлено к.е.н., доцент Киян А.В.) 
У статті досліджено економічну сутність виробничих запасів. Проведено 

аналіз наукової літератури щодо визначення економічної сутності виробничих 
запасів. Визначено роль виробничих запасів в операційному процесі.  

Ключові слова: активи, виробничі запаси, предмет праці, виробничий 
процес, підприємство. 

 

Постановка проблеми. Виробничі запаси є однією із головних складових 
оборотних засобів, а їх наявність та ефективне використання є умовою 
безперебійного та нормального виробничого процесу. У сучасних умовах 
господарювання виробничі запаси забезпечують постійність, безперервність та 
ритмічність діяльності кожного підприємства, гарантуючи його економічну 
безпеку. Одним з основних методичних аспектів формування виробничих запасів 
підприємств є дослідження їх економічної сутності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку і аналізу 
виробничих запасів розглядалось багатьма вченими в галузі бухгалтерського 
обліку. Особливо слід виділити роботи таких науковців: Беpжаніp І.А. [2], 
Бондаренко Н.М. [3], Василішин С.І. [4], Гамова О.В. [5], Демченко Т.А. [6], 

Жаворонок А.В. [7], Маляpoва С.В. [8], Осадча Г.Г. [9], Oчеpетькo Л.М. [10], 

Чуб Ю.В. [11], Шарманська В.М. [12] та ін. Однак, слід відмітити, що окремі 
питання щодо сутності виробничих запасів підприємств залишаються відкритими. 

Метою статті є дослідження економічної сутності виробничих запасів та їх 
ролі у виробничому процесі.  

Викладення основного матеріалу. Виробничі запаси займають особливе 
місце у складі майна підприємства і в структурі витрат, оскільки вони є основною 
складовою формування собівартості готової продукції. Виробничі запаси 
забезпечують безперервність та ритмічність діяльності підприємства, гарантують 

його економічну безпеку, також вони потребують великих капіталовкладень, тому 

від організації їх обліку залежить фінансовий стан підприємства, 
конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи підприємства. 

П(С)БO 9 «Запаси» дає таке визначення запасів – це активи, які: 
утpимуються для пoдальшoгo пpoдажу за умoв звичайнoї гoспoдаpськoї діяльнoсті; 
пеpебувають у пpoцесі виpoбництва з метoю пoдальшoгo пpoдажу пpoдукту 
виpoбництва; утpимуються для спoживання під час виpoбництва пpoдукції, 
викoнання poбіт та надання пoслуг, а такoж упpавління підприємством [1]. 

Беpжаніp І. А. тpактує виpoбничі запаси як частину матеpіальних pесуpсів 
підпpиємства, що є сукупністю пpедметів пpаці та пеpебувають на підпpиємстві у 
вигляді палива, таpи і таpних матеpіалів, сиpoвини і матеpіалів, купівельних 
напівфабpикатів, кoмплектуючих деталей, будівельних матеpіалів, запасних частин 
та інших матеpіалів, щo є матеpіальною oснoвою пpoдукції підприємства і беpуть 
участь у виpoбництві пpoтягoм oднoгo виpoбничoгo циклу та пoвністю пеpенoсять 
свoю ваpтість на ваpтість гoтoвoї пpoдукції [2, с. 163]. 
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Бондаренко Н.М. переконує, що виробничі запаси виступають активами, які 
придбані зі сторони або самостійно виготовлені й утримуються підприємством для 
продажу, використання у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання 
послуг, обслуговування виробництва та управлінських потреб за умови їх повного 
споживання в одному виробничому циклі [3, с.276]. 

Василішин С.І. та Ярова В.В. вважають, що виробничі запаси є одним із 
невід`ємних складників ресурсного потенціалу підприємств, а їх наявність є 
обумовлює нормальне протікання операційного циклу. Серед виробничих запасів 
автори виділяють насамперед паливо, корми і насіння (які можуть являти собою 
частину виробленої власної продукції), мінеральні добрива, засоби захисту рослин і 
тварин, будівельні матеріали, запасні частини тощо [4, с.650]. 

Гамова О.В. визначає, що в першу чергу виробничі запаси – це сировина, 
матеріали, паливо, напівфабрикати, комплектуючи вироби тощо є предметами 
праці, без яких неможливо здійснення операційного процесу, особливістю яких є те, 
що вони використовуються у кожному виробничому циклі та переносять свою 
вартість на собівартість готової продукції, яка складає значну питому вагу від усіх 
матеріальних витрат у структурі собівартості продукції [5, с. 33]. 

Демченко Т.А. переконаний, що виробничі запаси є найважливішим 
елементом діяльності різних підприємств, а виробничі запаси слід розглядати як 
частину матеріальних ресурсів, що будуть задіяні у виробничому процесі, а їх 
наявність на підприємстві у передбачених розмірах є об’єктивною умовою його 
діяльності [6, с. 50]. 

Жаворонок А.В. розглядає виробничі запаси як вид запасів, які за своїм 
економічним змістом є предметами праці, а їх особливість визначає у тому, що вони 
обслуговують один виробничий цикл та свою вартість повністю переносять на 
собівартість готових виробів. На думку автора, виробничі запаси виступають одним 
з найважливіших елементів здійснення виробничо-господарської діяльності 
підприємства [7, с. 423]. 

Маляpoва С. В. вважає виробничі запаси складною oблікoвою категopією, 
яка пoтpебує пpавильнoї opганізації аналітичнoгo oбліку за кoжним їх видoм. Це 
пoв’язанo з тим, щo існує безліч найменувань та видів запасів залежнo від сфеpи 
застoсування [8, с. 148].  

Виробничі запаси, на думку Осадчої Г.Г. є предметами праці, на які 
спрямована праця людини з метою одержання готової продукції [9, с. 94]. 

Oчеpетькo Л.М. і Федopяк А.В. під виpoбничими запасами poзуміють pізні 
pечoві елементи виpoбництва, щo викopистoвуються в якoсті пpедметів пpаці у 
виpoбничoму та іншoму гoспoдаpчих пpoцесів [10, с. 233]. 

Чуб Ю.В розглядає виробничі запаси як пpидбані чи самoстійнo вигoтoвлені 
виpoби, щo підлягають пеpеpoбці. Дo них належать: сиpoвина і матеpіали, 
купівельні напівфабpикати та кoмплектуючі виpoби, паливo, таpа і таpні матеpіали, 
будівельні матеpіали, матеpіали, пеpедані в пеpеpoбку, запасні частини, матеpіали 
сільськoгoспoдаpськoгo пpизначення, інші матеpіали [11, с. 197]. 

Шинкаренко О.М. вважає, що однією з обов'язкових умов здійснення 
процесу виробництва є забезпечення його виробничими запасами. Відмінною 
особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї 
вартості на собівартість виготовленої продукції [12, с. 166]. 
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Висновки. На основі даного дослідження пропонуємо використати 
узагальнення, що суть виробничих запасів як об'єктів обліку полягає у тому, що 
виробничі запаси є сукупністю предметів праці, що знаходяться у складі оборотних 
активів у вигляді запасів основних та допоміжних матеріалів на складах, а також 
палива, насіння і кормів (для сільськогосподарських підприємств), будівельних 
матеріалів та запасних частин, зворотних відходів, тари та інших матеріалів, які 
призначені для використання як у виробничому процесі, так і для будь-яких інших 
потреб підприємства, у кожному операційному циклі передаючи свою вартість на 
собівартість готової продукції, робіт, послуг, облік яких ведеться на рахунках 
другого класу.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
В статті досліджується питання організації обліку основних засобів 

підприємства. Розглянуто основні наукові дослідження українських вчених щодо 
значення та ролі основних засобів. Визначено основні завдання організації обліку 
основних засобів.  

Ключові слова: основні засоби, організація обліку, принципи бухгалтерського 
обліку, управління діяльністю, облікова інформація. 

 

Постановка проблеми. Роль основних засобів у процесі виробництва та 
особливості їх використання в умовах ринкової економіки обумовлює особливі 
вимоги щодо інформації про наявність, стан та ефективність їх використання. 
Реалії сьогодення вимагають удосконалення системи управління основними 
засобами підприємства. Водночас, необхідно відмітити, що жодна система 
управління не може функціонувати без правильної організації інформаційного 
забезпечення. Ось чому сучасна система господарювання потребує більш 
оперативної, точної та комплексної інформації щодо наявності основних засобів. 
Саме тому облік повинен бути побудований таким чином, щоб з нього можливо 
було б отримати не лише звітні дані, але й іншу інформацію, в якій виникає потреба 
для прийняття управлінських рішень. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий вклад в дослідження 
питання організації обліку основних засобів зробили такі вітчизняні вчені, як  
М. І. Бондар, Т. М. Власюк, С. Ф. Голов, В. Малахов, О. А. Наумчук, Л.С. Стригуль, 
Н.В. Чебанова та ін. 

Метою статті є дослідження порядку організації обліку основних засобів на 
підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Однією з важливих проблем, що стоять 
перед системою управління суб’єктами господарювання є створення на 
підприємстві дієвої системи управління його майном. Ефективність такої системи 
напряму визначається якістю інформації, що використовується для управління. 
Тому, одним з найважливіших завдань, що має ставитися при побудові системи 
ефективного та раціонального використання майна підприємств є формування на 
підприємстві достовірної інформації про рівень забезпеченості та ефективність 
використання основних засобів. 

У сучасних умовах господарювання одним із способів, спрямованих на 
вдосконалення управління підприємством є раціональна організація 
бухгалтерського обліку, яка дозволяє удосконалювати документування 
господарських операцій і документообіг, обробку інформаційних даних, у 
бухгалтерському обліку, ефективно використовувати робочий час облікових 
працівників, здійснювати точний, своєчасний і дієвий облік при найменших 
витратах сил і коштів на його ведення, забезпечує узгоджену ритмічну працю на 
всіх етапах облікового процесу [1]. 
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Основні засоби є незамінною складовою ресурсного потенціалу 
господарюючого суб'єкта будь-якої галузі економіки. Від ефективного 
використання основних засобів залежить фінансовий та майновий стан кожного 
підприємства. Відповідно, це зумовлює потребу в підвищенні якості облікової 
інформації, оперативності її отримання та повноти наданих відомостей для різних 
користувачів. Тому, раціонально сформована система організації обліку має на меті 
забезпечити режим економії на підприємстві. 

На думку Малахова В. основні засоби – це важливий елемент активів 
підприємства, який примножує прибуток підприємця за допомогою участі в процесі 
виробничого або невиробничого характерів, а також має певну матеріальну 
цінність, розмір якої залежить від суми зносу наявного активу. Основні засоби є 
основною складовою матеріально-технічної бази підприємств, саме тому належна 
організація обліку та аудиту даного виду активів – надзвичайно важливе і складне 
завдання [3]. 

Стригуль Л.С. відмічає, що облік основних засобів повинен здійснюватися 
відповідно до умов чинного законодавства та включає наступні складові: 1) 

введення в експлуатацію об’єктів основних засобів; 2) покращення та ремонту 
об’єктів основних засобів; 3) ліквідації об’єктів основних засобів; 4) нарахування 
амортизації основних засобів [6]. 

Згідно Закону України ―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні‖ [5] (ст. 4) і п. 18 П(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ [4] 
бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні ґрунтується на десяти 
основних принципах, що в основній частині дублюють принципи обліку за 
міжнародними стандартами. Ці принципи є важливою складовою методології 
бухгалтерського обліку та базою для розробки єдиних правил ведення 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Вони 
взаємопов'язані та забезпечують виконання бухгалтерським обліком в 
мікроекономічному середовищі його функцій – інформаційних, контрольних і 
загальноекономічних.  

В своїх дослідженнях Власюк Т.М. розкриває принципи, на яких базується 
облік основних засобів (рис. 1) [2].  

Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх 
ефективним використанням мають велике значення в управлінні виробничою 
діяльністю кожного підприємства. Цьому має сприяти добре побудований їх облік. 

Основними завданням обліку основних засобів на підприємстві є:  
- правильне, своєчасне і достовірне відображення надходження, вибуття й 

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

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

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

- своєчасне забезпечення керівництва підприємства необхідною 
інформацією про стан основних засобів з метою прийняття оптимальних 
управлінських рішень; 
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- контроль за ефективністю використання, пошуки резервів підвищення 
ефективності роботи машин, обладнання та ін. 

  
Рис. 1. Принципи обліку основних засобів 

 

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

Висновки. Отже, організація обліку основних засобів повинна бути 
цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних способів і методів обліку, які 
охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації. 

 

автономності 
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доходи, що були отримані від реалізації основних 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління 
доходами від реалізації готової продукції. Розроблена схема основних складових 
управління доходами від реалізації готової продукції підприємств. Визначено 
напрямки поліпшення фінансових результатів господарської діяльності 
підприємства. 

Ключові слова: облік, дохід від реалізації, готова продукція, управління, 
фінансові результати. 

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що високі темпи 
розвитку виробництва та підвищення конкурентоздатності продукції в значній мірі 
залежать від глибокого та повного аналізу виробничої, фінансової та інвестиційної 
діяльності суб’єкта господарювання, реальної оцінки доходів і витрат підприємства, 
і як наслідок своєчасного та оперативного прийняття управлінських рішень на базі 
достовірної, своєчасної та повної інформації. 

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю підвищення 
ефективності управління доходами від реалізації готової продукції, оскільки саме 
від ефективного управління доходами напряму залежить ефективна діяльність 
підприємства та забезпечення високих темпів розвитку і конкурентоздатності його 
продукції.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Окремі питання теорії та 
методології бухгалтерського обліку доходів знайшли відображення у працях 
вітчизняних науковців, таких як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко,  
О.В. Лишиленко, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Р.Л. Хом’як; 

Метою статті є дослідження системи управління доходами від реалізації 
готової продукції підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Розвиток ринкової економіки потребує 
від підприємств України раціонального і економічного обґрунтованого підходу до 
планування своєї діяльності, до визначення стратегії збільшення доходів 
підприємства, аналізу і оцінки отриманих результатів.  

Основним джерелом інформації для прийняття управлінських рішень є 
облікове забезпечення, основними завданнями якого є відображення господарських 
подій, накопичення, обробка, систематизація і передача інформації про хід 
господарських процесів та наслідки їх регулювання і контроль. 

В умовах сьогодення одержання доходів є головною метою 
підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом будь-якого бізнесу. 
Значний вплив на формування доходів має державна політика у сферах 
ціноутворення, оподаткування та кредитування. За цих обставин створення 
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передумов для ефективної роботи підприємств, забезпечення ефективного 
використання доходів є надзвичайно актуальним питанням. 

Стратегія збільшення доходу підприємства – це систематичний план його 
оптимального використання в умовах неповноти інформації про майбутній 
розвиток середовища та підприємства, що охоплює формування місії, а також 
шляхів і правил прийняття рішень для найефективнішого використання 

стратегічних ресурсів, переваг і можливостей задля майбутньої прибутковості [1]. 

Згідно з П(с)БО № 15 (п.4) доходи – це збільшення економічних вигод у 
вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до 
зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
власників [3].  

Згідно з П(С)БО 15 ―Дохід‖, визнані доходи класифікуються в 
бухгалтерському обліку за такими групами:  

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
- інші операційні доходи; 
- фінансові доходи; 
- інші доходи [3]. 

Розробка стратегії управління доходами від реалізації готової продукції 
підприємства передбачає попереднє дослідження процесу формування доходів, 
визначення основних тенденцій та закономірностей, виявлення та кількісну оцінку 
факторів, що обумовлюють обсяг та рівень доходів. Використання ефективної 
стратегії збільшення доходів є важливим чинником розвитку підприємства.  

Під час дослідження системи управління доходів від реалізації готової 
продукції доцільно виділити п’ять основних складових, що мають прямий вплив 
на управління доходами на підприємствах. Це такі показники як: прогнозування 
доходу; планування доходу; аналіз показників, які впливають на дохід; 
забезпечення виконання планових показників; контроль і забезпечення 
стабільності доходів підприємств. Схему основних складових управління 
доходами від реалізації готової продукції підприємств представлено на рис. 1. 

Отже, економічна суть доходів полягає у відшкодуванні витрат на ведення 
діяльності й отримання відповідної суми прибутку, яка забезпечує досягнення 
стратегічної мети підприємства – приріст власного капіталу, а логічна та 
структурована класифікація доходів дає можливість ефективно ними управляти, та 
бути складовою сучасної системи управління.  

Щоб поліпшити фінансові результати та сприяти реалізації резервів 

зростання можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, 
так і в довгостроковому періоді наступні заходи: 

- розглянути і усунути причини виникнення перевитрат фінансових 
ресурсів на матеріальні та інші операційні витрати; 

- впровадити на підприємстві системи управлінського обліку витрат в 
розрізі центрів відповідальності та витрат по окремим групам товарної продукції; 

- підвищити у складі реалізації питому вагу дрібнооптової товарної 
продукції; 

- здійснити ефективну цінову політику, диференційовану по відношенню 
до окремих категорій  покупців; 
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Рис. 1. Схема основних складових управління доходами від реалізації готової 
продукції  підприємств  

 

- удосконалити рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих 
рекламних заходів; 

- надавати достатню увагу навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх 
кваліфікації; 

- розробити і ввести ефективну систему матеріального стимулювання 
персоналу, тісно пов'язану з основними результатами господарської діяльності 
підприємства і економією  ресурсів; 

- використовувати системи депреміювання працівників при порушенні 
трудової або технологічної дисципліни; 

- здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування 
товарної продукції [2]. 

Впровадження зазначених заходів дозволить реалізувати виявлені резерви та 
покращить загальну якість функціонування підприємства, що, в свою чергу, 
призведе до оптимізації фінансового результату діяльності підприємства. 

Важливою проблемою обліку доходів підприємств можна вважати проблему 
повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. На даний момент рівень 
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недовідображення доходів в країні є значним. Ця проблема досить багатопланова, 
надзвичайно складна й стосується всього нашого суспільства, способу життя, 
системи оподаткування тощо. Тому, на наш погляд, необхідно прописати порядок 
ведення обліку для цілей оподаткування в наказі «Про облікову політику» 
Податкова політика повинна містити в собі повну і достовірну інформацію про 
порядок віддзеркалення господарських операцій за звітний період., а також 
відомості для контролю за правильністю,  повнотою і своєчасністю розрахунку і 
сплати податків до бюджету.  

Висновки. Отже, формування оптимального доходу підприємств у розмірах, 
необхідних для покриття його поточних витрат, сплати податків і отримання 
прибутку, що дає змогу забезпечити розширене відтворення, є необхідною умовою 
функціонування будь-якого суб’єкта господарювання. Для підприємства дуже 
важливо приділяти велику увагу організації процесу управління фінансовими 
результатами тому, що показники фінансових результатів характеризують 
абсолютну ефективність господарювання підприємством по всіх напрямах його 
діяльності. Вони складають основу економічного розвитку підприємства і 
зміцнення його фінансових стосунків зі всіма учасниками господарського процесу.  
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ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ПІДПРИЄМСТВО 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
Стаття зосереджена на дослідженні джерел надходження основних 

засобів в підприємство. Визначено порядок формування первісної вартості 
об’єктів основних засобів. Проаналізовано систему первинної документації з обліку 
господарських операцій щодо надходження основних засобів. 

Ключові слова: основні засоби, надходження, організація обліку, первинні 
документи, оцінка, документообіг. 

 

Постановка проблеми: Важливою умовою для функціонування будь-якого 
підприємства є наявність основних засобів. Це потребує постійного контролю за 
правильністю введення їх в експлуатацію при надходженні, ефективністю 
використання основних засобів для потреб управління виробничою діяльністю. 
Найголовнішим завданням обліку основних засобів є надання повної, 
неупередженої та правдивої інформації щодо них.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженнями питань 
надходження основних засобів та його документального оформлення приділяли 
увагу низка вітчизняних вчених, зокрема: Бабаєв Ю. А, Бабіч В.В., Вознюк Г.Л., 
Завгородній А.Г., Ільїна С.Б., Шилова В.П. та ін.  

Метою статті є дослідження джерел надходження основних засобів з метою 
систематизації та удосконалення їх обліку. 

Викладення основного матеріалу. Виробничий процес на підприємстві 
неможливо уявити без такої складової, як основні засоби – матеріально-технічної 
бази кожного підприємства. Саме вони визначають сучасний рівень виробництва та 
його ефективність. Основні засоби мають значну частку в загальній сумі активів 
підприємства, є одним із найважливіших об’єктів фінансового обліку в цілому.  

Відповідно до Податкового кодексу України основні засоби – це матеріальні 
копалини, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок 
надр, що призначаються платником для використання у господарській діяльності 
платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у 
зв’язку з фізичним та моральним зносом та очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад 
один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [3]. 

В своїх дослідженнях Загородній А.Г., стверджує, що основні засоби – 

матеріальні активи, які підприємство формує з метою використання їх у процесі 
виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим 
особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій і 
очікуваний термін корисного застосування яких перевищує рік [1]. 

Способи надходження основних засобів згідно із П(с)БО 7 «Основні засоби» 
[2] та порядок формування собівартості представлено в табл. 1. Водночас, одним із 
важливих завдань організації обліку надходження основних засобів є належним 
чином документальне оформлення операцій даних господарських операцій. 
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Таблиця 1  
Порядок формування первісної вартості основних засобів відповідно до  

П(с)БО 7 «Основні засоби» 

Спосіб 
надходження 

основних засобів 

Порядок формування первісної вартості основних засобів 

Придбані (створені) 
основні засоби 

Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких 
витрат:  суми, що сплачують постачальникам активів та 
підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без 
непрямих податків);  реєстраційні збори, державне мито та 
аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням 
(отриманням) прав на об'єкт основних засобів;  суми ввізного 
мита;  суми непрямих податків у зв'язку з придбанням 
(створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються 
підприємству/установі);  витрати зі страхування ризиків доставки 
основних засобів;  витрати на транспортування, установку, 
монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, 
безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, 
у якому вони придатні для використання із запланованою метою. 

Безоплатне 
отримання  

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів 
дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з 
урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 П(с)БО 7 «Основні 
засоби». 

Внесення до 
статутного капіталу 

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного 
капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками 
(учасниками) підприємства їх справедлива вартість з 
урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 П(с)БО 7 «Основні 
засоби».  

Переведення до 
основних засобів з 
оборотних активів, 

товарів, готової 
продукції тощо  

Первісна вартість об'єктів, переведених до основних засобів з 
оборотних активів, товарів, готової продукції тощо дорівнює її 
собівартості, яка визначається згідно з П(с)БО9 "Запаси". 

Отримання об’єкта 
в обмін на подібний 

об’єкт 

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін 
на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого 
об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого 
об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною 
вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на 
подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з 
включенням різниці до витрат звітного періоду. 

Отримання об’єкта 
в обмін на 

неподібний об’єкт 

Первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін 
(або частковий обмін) на неподібний актив, дорівнює 
справедливій вартості переданого немонетарного активу, 
збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх 
еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. 
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Відповідно до вимог чинного законодавства процес надходження основних 
засобів на підприємство оформляється первинними документами, що визначені 
Наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм 
первинного обліку" №352 від 29.12. 1995 р. (рис. 1) [4].  

Рис. 1. Первинні документи щодо обліку надходження основних засобів 

Первинні документи щодо надходження основних засобів 

Акт 
приймання-

передачі 
(внутрішнього 
переміщення) 

основних 
засобів (форма 

N ОЗ-1) 

Застосовується для формлення зарахування до складу 
основних засобів окремих об'єктів, для обліку вводу їх в 
експлуатацію, за винятком тих випадків, коли введення 
об'єктів в дію повинно, у відповідності з існуючим 
законодавством оформлятися в особливому порядку, для 
оформлення внутрішнього переміщення основних 
засобів із одного цеху (відділу, дільниці) в інший, для 
оформлення передачі основних засобів зі складу (із 
запасу) в експлуатацію, а також для виключення із 
складу основних засобів при передачі іншому 
підприємству (організації). 

Форма застосовується для оформлення приймання-

здачі основних засобів із ремонту, реконструкції та 
модернізації. Акт, підписаний працівником цеху 
(відділу), що уповноважений на приймання 
основних засобів, та представником цеху 
(підприємства), який виконував ремонт, 
реконструкцію та модернізацію, здають до 
бухгалтерії підприємства (організації).  

Застосовується в будівельно-монтажних організаціях для 
оформлення передачі, установки та пуску будівельних 
машин та наступного їх демонтажу і передачі 
машинопрокатній базі. Акт складається у двох 
примірниках представником машинопрокатної бази та 
будівельної дільниці, що експлуатує  будівельні машини 
та механізми.  

Застосовується для обліку всіх видів основних засобів, а 
також для групового обліку однотипних об'єктів 
основних засобів, що надійшли в експлуатацію в одному 
календарному місяці та таких, що мають одне і те ж 
виробничо-господарське призначення, технічну 
характеристику та вартість.  Інвентарна картка ведеться в 
бухгалтерії на кожний об'єкт чи групу об'єктів. У 
випадку групового обліку картка заповнюється шляхом 
позиційних записів окремих об'єктів основних засобів.   

Акт приймання-здачі 
відремонтованих, 

реконструйованих  та 
модернізованих 

об'єктів  
(форма N ОЗ-2) 

Акт про 
установку, пуск 

та демонтаж 
будівельної 

машини (форма 
N ОЗ-5) 

Інвентарна 
картка обліку 

основних 
засобів   

(форма N ОЗ-6) 
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Отже, операції з надходження основних засобів доволі різноманітні. 
Методика організації їх бухгалтерського обліку перш за все залежить як від обраної 
облікової політики, так і від шляху надходження на підприємство основних засобів. 

Висновок. В процесі проведеного дослідження визначено, що основними 
шляхами надходження основних засобів на підприємство є придбання, безоплатне 
отримання, внесок до статутного капіталу, обмін на подібний та неподібний актив, а 
також самостійне виготовлення. Підприємство має право визнати актив як 
необоротний актив, якщо дотримано таких критеріїв: строк корисного 
використання активу понад рік, актив має матеріально-речову форму, в процесі 
використання активу очікується отримання економічних вигід, актив придбано не 
для перепродажу. 

Усі дані операції потребують належного документального оформлення, 
оскільки бухгалтерський облік має бути орієнтований на забезпечення оперативною 
інформацією всіх суб’єктів управління, а також на підготовку бухгалтерської 
звітності.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ДОХІД» В ПРАЦЯХ  
ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ  

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О.) 
Досліджено теоретичні аспекти поняття "дохід", яке знайшло своє 

відображення у сучасній літературі. Встановлено, що  економічна наука виділяє 

два види доходів. Визначено, що сутність доходів полягає у відшкодуванні витрат 
на ведення діяльності й отримання відповідної суми прибутку. А також визначено 
найважливіші характеристики категорії доходу, що притаманні їй у реальних 
економічних відносинах суб'єктів господарювання.  

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

 

Постановка проблеми. Ринкові умови та глобалізація світової економіки 
обумовлюють нагальну потребу збільшувати дохідність усіх підприємств України. 
Особливо важливе значення має підвищення дохідності для підприємств лісового 
господарства, яке забезпечує населення лісогосподарською продукцією, дає робочі 
місця та сировину для інших галузей національної економіки. Тому підвищення 
дохідності підприємств агропромислового виробництва як на регіональному, так і 
національному рівні є надзвичайно актуальною проблемою. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження дохідності 
підприємств, напрямів підвищення їх прибутковості та рентабельності висвітлені 
працях вітчизняних учених-економістів. Зокрема, В.І. Блонської [1], Ф.Ф. Бутинця 

[2], О.И. Волкова [4], В.П. Грузинова [3], С.В. Мочерного [5], Ю.В. Пономарьової 
[7], Ю.И. Продиус [6], В.А. Сідун [7], Н. М. Шмиголь [8] та багатьох інших. 
Різнобічність економічної категорії «доходи» пояснює відсутність єдиного підходу 
до виокремлення їх класифікаційних ознак, на які впливають різноманітність 
доходів та технологічні особливості підприємства.  

Метою статті є узагальнення сутності економічної категорії «доходи», 
визначення її місця в системі господарської діяльності та в управлінні 
лісогосподарським підприємством.  

Викладення основного матеріалу. Основною метою діяльності будь-якої 
підприємницької структури є одержання найбільшого прибутку, що безпосередньо 
залежить від величини отримуваних доходів. Отже, доходи підприємства незалежно 
від галузі діяльності, форми власності та інших факторів набувають особливо 
важливого, ключового значення. Категорія доходу є однією з найскладніших в 
економічній науці. Вона була предметом широких дискусій серед представників 
різних економічних шкіл та напрямків, що знаходить своє відображення в наукових 
працях багатьох сучасних дослідників. 

Дохід - надзвичайно поширене, часто застосовуване та водночас надзвичайно 
багатозначне поняття, що вживається у різноманітних значеннях. 

Так як єдиного визначення поняття "дохід" у сучасній літературі не існує, то 
вчені зарубіжні та вітчизняні розглядають різні аспекти цього поняття і трактують 
"дохід" по-різному (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Визначення поняття «доходу» вченими-науковцями 

Вчені Сутність категорії 
Бутинець 
Ф.Ф. [2] 

Як економічна категорія дохід (виручка) є потоком грошових 

коштів та інших надходжень за певний період, отриманий від 
продажу продукції, товарів, робіт, послуг 

Мочерний 
С.В. [5] 

Дохід - 1) різниця між виторгом з реалізації продукції, робіт та 
послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут цієї 
продукції; 2) грошові або матеріальні цінності, отримані від вироб-

ничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності (виторг) 
Грузинов В.П. 
[3] 

Дохід підприємства складається з виручки від реалізації продукції 
(робіт, послуг), основних засобів (зайвих) й іншого майна під-

приємства, а також з доходів від позареалізаційних операцій 

Продиус 
Ю.И. [6]  

Дохід - це виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за ви-

рахуванням матеріальних витрат. Він є грошовою формою чистої 
продукції підприємства, тобто охоплює оплату праці та прибуток 

Волкова О.И. 
[4] 

Дохід підприємства - це приріст суми грошей над їх витратами на 
спожиті в процесі виробництва засоби, який отримує підприємство 
від реалізації новоствореної вартості 

Сідун В.А., 
Пономарьова 
Ю.В. [7] 

Дохід підприємства - це виторг з реалізації продукції, послуг та 
виконання робіт без урахування податку на додану вартість та ак-

цизного збирання 

Блонська В.І. 
[1] 

Дохід підприємства - це надходження, одержані внаслідок його 
господарської діяльності за певний період часу у вигляді конкрет-

них економічних вигод, отриманих внаслідок використання у гос-

подарському процесі залучених для цього економічних ресурсів в 
умовах прийнятного рівня підприємницького ризику 

 

Розглянуті визначення недостатньо повно характеризують економічну 
сутність доходів. Це пов'язано з тим, що розвиток товарно-грошових відносин 
передбачає існування різних, часом складних і унікальних, типів і схем угод 
купівлі-продажу. У цих умовах не всякий приплив грошових коштів і матеріальних 

цінностей може вважатися доходом господарюючого суб'єкта. Наприклад, отримані 
суми позик, кредитів, застав, авансів, податків за обов'язковими платежами 
призводять до збільшення коштів на розрахунковому рахунку підприємства, але не 
роблять ніякого впливу на його прибутковість, оскільки за чинним законодавством 
належать третім особам. 

У своїх працях В. І. Шмиголь вказує, що дохід підприємства - це збільшення 
економічних вигід внаслідок надходження активів і/або погашення зобов'язань, що 
приводить до зростання капіталу організації, за винятком внесків учасників 
(власників майна), та отримане внаслідок використання в господарському процесі 
залучених для цього економічних ресурсів та конкурентних переваг в умовах 
прийнятного рівня підприємницького ризику [8]. 

Щодо В. І. Грузинова, то він розглядає дохід підприємства як категорію, що 
складається з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів 
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(зайвих) й іншого майна підприємства, а також з доходів від позареалізаційних 
операцій [3]. 

Економічна наука розрізняє два види доходів [7]:  

 дохід від економічної діяльності суб'єктів, що господарюють в суспільстві; 
 доходи населення і їх перерозподіл між різними соціальними групами. 
Розподіл доходів від економічної діяльності господарюючих суб'єктів отримав 

в західній економічній науці назву функціонального, що відображає реально 
існуючі відмінності у функціях найнятих робітників і підприємців у 
відтворювальному процесі підприємства. 

Розподіл грошових доходів в рамках підприємства, пов'язаний з економічними 
функціями доходостворюючих суб'єктів, дозволяє виділити три господарчі суб'єкти 
і відповідні виконанню ними економічні функції: 

 заробітну плату як дохід найнятого робітника; 
 прибуток - як дохід підприємця, власника засобів виробництва (основного 

капіталу); 
 відсоток як дохід на грошовий капітал (позиковий або такий, що надається 

кредит). 
Отже, аналіз публікацій з проблематики доходів у науково-методичних 

виданнях дає змогу зробити висновок про відсутність єдиного підходу щодо 
визначення сучасними економістами сутності цього поняття. Натомість розгляд 
сучасних напрямів економічної теорії та її практичної реалізації у господарській 
діяльності підприємств дає змогу визначити найважливіші характеристики категорії 
доходу, що притаманні їй у реальних економічних відносинах суб'єктів 
господарювання:  

1) дохід підприємства становить економічний результат його господарської 
діяльності за певний період часу, що ідентифікується з метою визначення чистого 
прибутку (збитку) за цей же період;  

2) формування доходу характеризує процес отримання підприємством 
конкретних економічних вигод, спрямованих на збільшення власного капіталу;  

3) дохід підприємства є результатом використання ним економічних ресурсів 
(факторів виробництва);  

4) дохід характеризує конкретний рівень підприємницької активності суб'єкта 
господарювання в ризику;  

5) рівень доходу підприємства формується з урахуванням конкретного рівня 
конкурентних переваг, що базуються на його інноваційній активності;  

6) формування доходу підприємства відбувається у тісному зв'язку з його 
конкурентним становищем на певному сегменті ринку товарів та послуг. 

Висновки. Таким чином, ми підтримуємо думками науковців, щодо 
економічної сутті доходів, яка полягає у відшкодуванні витрат на ведення 
діяльності й отримання відповідної суми прибутку, яка забезпечує досягнення 
стратегічної мети підприємства та дає можливість ефективно управляти 

господарськими процесами і  бути складовою сучасної системи управління. 
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CУТНІСТЬ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

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

У статті досліджено сутність понять видатки і витрати бюджетних 
установ та їх концептуальні характеристики. Проаналізовано характеристику 
витрат відповідно до міжнародних та національних стандартів бухгалтерського 
обліку для державного сектору. Розглянуто процес формування видатків 
бюджетних установ та їх класифікація. Запропоновано шляхи покращення 
управління видатків бюджетних установ, задля більш ефективного виконання 
кошторису.    

Ключові слова: видатки бюджетної установи, бюджетна класифікація 
видатків, фонди бюджету 

 

Постановка проблеми. Для ефективного функціонування бюджетних 
установ, виконання покладених на них завдань та функцій, в процесі здійснення 
господарської діяльності здійснюються видатки на утримання установ. В 
показниках видатків бюджету відображаються завдання і функції держави, рівень і 
напрям суспільного розвитку, взаємозалежність між економікою і фінансами 
країни, відносини даної країни з іншими країнами. Адже, склад і структура видатків 
бюджету окремих держав дозволяють зробити висновки та узагальнення з приводу 
економічного, соціального і політичного стану розвитку на певний час. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням проблем видатків 
бюджету займалися вчені такі як: П.Й. Атамас [1], О. М. Клименко, О. В. Полякова, 

М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова, І. М. Погорєлов, Д. М. Карпович, 

С. В. Свірко [4 ] та інші. Науковці зробили вагомий внесок у розробку 
проблематики видатків бюджету. Проте питання управлінської діяльності у сфері 
видатків бюджету в Україні досліджені недостатньо, а комплексні теоретико-

методичні розробки щодо системи управління видатками бюджету фактично 
відсутні.  

Метою статті є дослідження економічної сутності класифікації видатків 
бюджету у розрізі її окремих ознак. Завдання полягає в обґрунтуванні додаткових 
видів класифікації видатків та дослідження доцільності їх використання на 
практиці.  

Викладення основного матеріалу. Дослідження сучасної облікової 
економічної термінології свідчить про її невтішний стан, що, безумовно, є прямим 
результатом тих політичних катаклізмів, які переживала Україна упродовж багатьох 
століть. Значно поповнилась і зазнала уточнень облікова термінологія, зокрема 
стосовно понять ―витрати‖ та ―видатки‖. Так, провідний науковець С.В. Свірко 
виділяє наступні формулювання [4, с.472]:  

 «витрати – зменшення грошових коштів чи збільшення зобов’язань для 
отримання та поповнення продуктивних сил суб’єкта господарювання»;  

 «видатки – загальна сума використаних коштів за період для забезпечення 
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господарської діяльності суб’єкта господарювання. В обліковій практиці 
бюджетних установ видатки поділяються на касові і фактичні». 

Змістовне та узагальнююче визначення видатків надане П.Й.Атамасом [1, 

c.72], який під видатками розуміє суму коштів, витрачених бюджетними 
установами в процесі господарської діяльності в межах сум, установлених 
кошторисом – головним плановим та фінансовим документом, що визначає обсяг, 
цільове призначення та розподіл коштів. 

Видатки бюджету відіграють провідну роль у фінансовому забезпеченні 
потреб соціально-економічного розвитку суспільства. На обсяги, склад і структуру 
видатків впливають обсяги і характер функцій держави, адже в умовах товарно-

грошових відносин будь-яка держава повноцінно зможе виконувати свої функції, 
маючи для цього необхідну суму бюджетних ресурсів. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України видатки бюджету — це кошти, 
що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним 
бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення 
надміру сплачених до бюджету сум [2].  

Поняття "видатки" у кодексі розкривається за допомогою витрат, а витрати – 

за допомогою видатків, зокрема підкреслюється, що витрати бюджету – це видатки 
бюджету та кошти на погашення основної суми боргу. 

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

У процесі розкриття сутності видатків доцільно виходити з позицій, що 
видатки мають певний економічний зміст, зумовлений суспільним способом 
виробництва, природою та функціями держави, відіграють вирішальну роль у 
задоволенні потреб соціально-економічного розвитку країни. 

За допомогою видатків установа має можливість: 
— регулювати розподіл грошових коштів між виробничою сферою і сферою 

суспільних послуг; 
— впливати на вартісну структуру виробництва; 
— стимулювати розвиток пріоритетних, нових галузей та виробництв, 

суттєво впливаючи на зміцнення своєї економічної могутності. 
Видатки бюджетних установ за своїм економічним змістом є сумами коштів, 

витраченими бюджетними установами в процесі господарської діяльності в межах 
установлених кошторисом сум, що є головним плановим та фінансовим 
документом і визначає обсяг, цільове призначення та розподіл коштів.  

Бюджетна класифікація єдине систематизоване групування видатків 
бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, 
організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України 
та міжнародних стандартів [3].  

Бюджетна класифікація видатків застосовується для здійснення контролю за 
фінансовою діяльністю органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного 
аналізу за організаційними, функціональними й економічними категоріями 
видатків, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівнянності 
бюджетних показників.  
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Відповідно до статті 10 Бюджетного кодексу України [2] видатки бюджету 
класифікуються за:  

- функціями, з використанням яких пов’язані видатки (функціональна 
класифікація видатків);  

- економічною характеристикою операцій, у процесі здійснення яких 
здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків). 

- ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча 
класифікація видатків);  

- за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків). 
Залежно від джерел покриття видатки класифікуються на видатки 

загального фонду та видатки спеціального фонду. Видатками загального 
фонду називаються видатки, здійснювані за рахунок загального фонду бюджету. 
Видатками спеціального фонду називаються видатки, здійснювані за рахунок 
спеціального фонду бюджету.  

Враховуючи двоїстість характеру видатків бюджетних установ вони 
поділяються на касові і фактичні [1].  

Касовими видатками вважають всі суми, отримані установою з поточних 
бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних рахунків у відповідних органах 
Державної казначейської служби для їх використання (витрачання) згідно з 
кошторисом.  

Фактичні видатки - це дійсні видатки установ для виконання кошторису, що 
підтверджені відповідними первинними документами. Такий розподіл видатків як 
об’єктів обліку визначається необхідністю контролю з боку держави за 
використанням коштів, при цьому облік касових видатків забезпечує їх 
інформацією про касове виконання кошторису та залишки невикористаних 
асигнувань на кожну  конкретну дату, а облік фактичних видатків дає змогу 
контролювати як хід фактичного виконання кошторису видатків установ загалом, 
так і дотримання встановлених норм за окремими статтями та структурними 
підрозділами.  

Виділення даної класифікаційної ознаки спонукало те, що один із основних 
напрямів видатків бюджету є видатки на утримання бюджетних установ. Втім не 
завжди обсяг видатків на утримання установи збігається з обсягами видатків 
бюджету. Так, сума грошових коштів, перерахованих постачальникам матеріалів, 
характеризує суму видатків бюджету, але для установи – це лише зміна складу 
активів без реальних видатків коштів. 

Наведена класифікація не охоплює всі види видатків, тому для більш точної 
деталізації і розмежування видатків бюджету її доцільно доповнити ще наступними 

ознаками:  
- за предметною ознакою (народне господарство, соціальнокультурні 

заходи, наука і освіта, обороноздатність країни, зовнішньоекономічна діяльність, 
утворення резервних фондів, ін.);  

- за цільовим призначенням (заробітна плата, нарахування на заробітну 
плату, господарські витрати, поточний та капітальний ремонт, платежі та позики, 
дотації, ін.);  

- за впливом на процес здійснення діяльності (поточні видатки, видатки 
розвитку). 
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Таким чином, у процесі функціонування бюджетних установ та організацій 
виникає необхідність здійснення контролю видатків. Для забезпечення існування 
ефективної системи обліку, контролю та планування видатків основним є вибір 
систем основних засад в класифікації видатків бюджетних установ, а також 
визначення відповідно до напрямків обліку класифікаційних груп видатків на 
основі яких мають прийматися управлінські рішення, відбуватися планування та 
прогнозування видатків, здійснюватися їх контроль та регулювання. 

Висновки. Дослідження класифікації видатків бюджету довело необхідність 
розширення загальної класифікації видатків за запропонованими ознаками. Як 
результат, це дасть змогу посилити контроль над витрачанням бюджетних коштів, 
підвищити економію за рахунок зменшення витрат, покращити процедуру 
планування майбутніх витрат та аналізу видатків минулих років за окремими 
видами класифікації. В процесі реформування бюджетної класифікації видатків, 
необхідно враховувати як міжнародну практику обліку діяльності державного 
сектора, так і економічні реалії розвитку України. 
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(Представлено к.е.н., доцент Киян А.В.) 
 

В статті визначено суть торгівельної діяльності та товарів. 
Охарактеризовано основні ознаки товарів. Визначено вимоги до раціональної 
організації обліку руху товарів торгівельних підприємств. 

Ключові слова: торгівельна діяльність, товари, рух товарів, 
бухгалтерський одлік.  

 

Постановка проблеми. У ринковій економіці України підприємства 
функціонують в жорстких  умовах конкурентного середовища, тому вони повинні 
докладати максимум зусиль для втримання своїх позицій. Сьогодні зазнали значних 
змін компоненти бухгалтерського обліку господарських операцій торговельного 
підприємства. Тому необхідно приділяти увагу до організації бухгалтерського 
обліку діяльності торговельних підприємств в  умовах його реформування з  метою 
забезпечення користувачів повною, достовірною та об’єктивною інформацією про 
фінансовий стан підприємства та результати його діяльності. Зокрема, це зумовлює 
необхідність у раціональній побудові системи обліку товарів на підприємстві. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Останніми роками здійснено 
дослідження й опубліковано ряд праць вітчизняних та зарубіжних учених щодо 
проблем обліку та контролю руху товарів торгівельних підприємств: А.Алексєєвої, 
Ю. Бакуна, Н. Борща, Ф. Бутинця, І. Буфатиної, М.Кужельного, В. Горелкіна, В. 
Завгороднього, Г. Давидової, Б. Йорга, Л.Солошенко , Р. Валевич, В.Кюппера, Л. 
Персі, Л. Лигоненко, В. Лінника, А. Мазаракі, І. Павлюка, В. Патрова, Д. Росситера, 
Р. Томаса, А. Шафранової та ін. 

Метою статті є визначення суті товарів та основних вимог до організації їх 
обліку на торгівельних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Торговельна діяльність в  Україні нині є 
однією з  найпоширеніших форм підприємництва. У  статутних документах будь-

якого підприємства в якості виду підприємницької діяльності найчастіше 
вказується торгівля. 

Відповідно до п.  1 ст.  263 Господарського кодексу, господарсько-

торговельною є діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання у сфері 
товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного 
призначення і  виробів народного споживання, а  також допоміжна діяльність, яка 
забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг [2]. 

Товар — усе, що може задовольнити потреби і пропонується ринком з 
метою привернення уваги, придбання, використання або споживання [4].  

Товар є важливою складовою комплексу ефективних засобів впливу на 
споживачів, продуктом праці, виготовленим для реалізації, має матеріальну форму, 
утримується підприємством  та пропонується на ринок з метою його подальшого 
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продажу, використання або споживання. Ця категорія передує іншим економічним 
категоріям (грошам, капіталу та ін.) не лише логічно, але й історично, оскільки 
товарне виробництво існувало до капіталістичних відносин. Тривалий час 
виготовлені матеріальні блага не вважалися товаром, а виступали в якості речей, 
оскільки були призначені для споживання безпосередньо. 

Товари формують запаси торговельних підприємств. В  бухгалтерському 
обліку товар є матеріальна або нематеріальна власність, яка призначена для 
реалізації. Взаємозамінні товари — група товарів, які подібні за функціональним 
призначенням, а також використанням, якісними і технічними характеристиками, 
ціною та іншими параметрами таким чином, що покупець замінює або може 
замінити їх у процесі споживання (у тому числі й виробничого) [3]. 

Найчастіше товар визначають як продукт праці (фізичної чи 
інтелектуальної), що виготовлений для продажу. Таке визначення є цілком 
слушним стосовно ролі товару в процесі обміну на гроші та фіксації місця його 
знаходження (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рух товарів від постачальника до споживача 

 

Характеризувати товари можна через ціну, якість, конкурентоспроможність, 
або інші характеристики і як носія функціонально-корисних властивостей, який 
задовольняє потреби споживачів, товар можна розглядати із загальних і конкретних 
позицій. Із загальних позицій розглядають, саму ідею створення товару 
безпосередньо для споживачів. Із конкретних позицій розглядають реальний товар, 
який має чітко окреслені ознаки:  

– сумісність (свідчить про ступінь відповідності товару поточним знанням і 
поведінці покупців. Ті товари, які за інших однакових умов не потребують великих 
змін, є найкращими для покупців);  

– випробовуваність (характеризує ступінь необхідного випробовування 
товарів на ринку. За інших однакових умов товар, який легко перевірити до 
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здійснення покупки, чи при обмеженій кількості покупок, характеризується 
великою довірою і попитом);  

– спостережливість (характеризує ефект виливу товару на покупців при 
попередньому спостереженні до здійснення покупки. До товарів, які частіше 
оцінюються публічно, покупець звикає швидше);  

– швидкість (пов’язана з відчуттям покупцем вигоди від споживання товару. 
Через те, що покупці орієнтуються на миттєве отримання ефекту, товар повинен 
якомога швидше реалізувати це бажання);  

– простота (легкість розуміння можливостей використання товарів для 
покупців. За інших однакових умов товари, які не потребують додаткового 
налагодження, збирання, користуються більшим попитом);  

– відносні переваги (показує, чи відрізняється цей товар серед товарів цього 
класу і асортименту. Такі переваги важливо виявити не під час випробовування та 
спостереження, а в процесі споживання. Часто переваги товару є наслідком 
технологічного розвитку виробництва);  

– символізм (характеризує ставлення покупця до конкретної торгової 
марки).  

З іншого боку, товари підлягають споживанню, тому мають певні споживчі 
характеристики: властивості (якість, відмінні особливості, стиль); товарна марка; 
імідж; упаковка та сервіс. У процесі розвитку товару підприємство приймає такий 
рівень якості, який би зміцнював його позицію на ринку. Якість характеризує 
довговічність, надійність, точність, легкість в користуванні та інші споживчі 
властивості товару. 

Бухгалтерський облік і  звітність в  торгівлі здійснюються з дотриманням 
принципів, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік і  фінансову 
звітність в  Україні», прийнятих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
Національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і  господарських операцій підприємств і  організацій, законодавчих і  
нормативних активів з  урахуванням специфіки діяльності торговельних 
підприємств. 

Існування великої кількості законодавчих документів, які регулюють сферу 
торгівлі,  можна розглядати як з позитивної, так і з негативної  точки  зору. Так, до 
позитивних моментів  можна  віднести те, що сфера торгівлі  є соціальною сферою, 
яка,  в першу чергу, задовольняє потреби соціального характеру  через задоволення 
потреб споживачів. Тому задля уникнення різного роду зловживань,  необхідна 
чітка регламентація такої діяльності.  Однак, на даний час існування великої 
кількості законодавчих документів може спричинювати складність в їх застосуванні 
на практиці та суперечливість в їх трактуванні. 

Для забезпечення раціональної організації обліку руху товарів необхідно: 
  – встановити чітку систему документообігу і суворий порядок оформлення 

операцій з руху матеріальних цінностей; 
  – проводити в установленому порядку інвентаризації та вибіркові 

перевірки наявності товарів і  вчасно відображати в  бухгалтерському обліку 
результати цих інвентаризацій та перевірок; 

  – дотримуватись норм та правил організації зберігання 
товарно-матеріальних цінностей; 
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  – застосовувати засоби механізації та автоматизації 
обліково-обчислювальних робіт з  використанням програм складського обліку [3]. 

Основною вимогою до обліку товарів є інформаційне забезпечення всіх 
видів діяльності, пов’язаних з наявністю та рухом товарів. Забезпечення торгівлі 
товарами виконують різні служби (відділи маркетингу, плановий, бухгалтерія 
тощо). Комплексний облік охоплює всі процедури руху товарів та їх зберігання  –  

починаючи зі складання замовлень на товари та надходження на підприємство і 
закінчуючи їхнім споживанням. Ефективність використання товарних потоків у 
торгівлі значною мірою залежать від рівня організації та методики їхнього обліку та 
контролю [1, с. 230]. 

Висновки. Належно організований бухгалтерський облік руху товарів має 
важливе значення для підвищення ефективності роботи підприємств, для 
забезпечення своєчасних і повних розрахунків з покупцями, з бюджетом за 
податковими зобов'язаннями з податку на додану вартість. 
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(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
У статті узагальнено теоретико-методологічні підходи до витрат на 

виробництво продукції молокопереробних підприємств підприємства Визначено 
основні обліку витрат на виробництво молочної продукції. Проаналізовано склад 
витрат виробничої собівартості  продукції молокопереробних підприємств. 

Ключові слова: облік, готова продукція, собівартість, молокопереробні 
підприємства, інформація. 

 

Постановка проблеми. Сучасні ринкові закони зумовлюють виробників 
виробляти конкурентоспроможну, високоякісну продукцію, здатну задовольнити 
різнобічний попит споживачів, ефективно використовувати матеріальні, трудові та 
фінансові ресурси, запроваджувати енерго- та ресурсозберігаючі технології, і на цій 
основі знижувати собівартість та здійснювати беззбиткове виробництво продукції.  

За таких умов для забезпечення ефективного керівництва підприємством, з 
метою досягнення позитивних показників фінансово-господарської діяльності, 
необхідно постійно володіти даними про стан виробництва, а також про зміни, які в 
ньому відбуваються.  

Досягти цих показників неможливо без раціональної організації обліку і 
контролю витрат, калькулювання собівартості готової продукції, наявності 
раціонально побудованої інформаційної системи обліку і контролю виробничих 
витрат на виготовлення продукції, створення якісно нової системи управління, від 
якої залежить прийняття оперативних та обґрунтованих рішень щодо управління 
виробництвом.  

Однією з провідних галузей економіки України є молочна промисловість, 
реалізація продукції якої впливає на фінансові результати роботи підприємства. 
Тому, вивчення особливостей обліку готової молокопродукції є одним з важливих 
завдань сьогодення. 

Основне завдання підприємств молокопереробної галузі – це стабільне та 
безперебійне забезпечення населення молоком і продукцією його переробки [1]. 
Молокопереробна промисловість відіграє дуже важливу соціально-економічну роль 
на державному рівні, бо забезпечує населення здоровим та поживним харчуванням, 
надає додаткові робочі місця, формує ринки збуту молочної продукції, постачає 
продукцію для інших галузей промисловості.  

Мета дослідження. Метою написання статті є розкриття теоретичних 
аспектів організації обліку витрат на виробництво продукції на молокопереробних 
підприємствах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням облікового 
формування витрат ан виробництво продукції приділялася значна увага в роботах 
Г.Г. Кірейцева, Ф.Ф. Бутинця, О.Д. Гудзинськиого, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука, 
В.Г. Лінника, М.С. Пушкаря, П.Т. Саблука, В.К. Савчука, В.В. Сопка, Л.К. Сука, 
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В.П. Ярмоленка та ін. Водночас, аналіз літературних джерел з питань формування 
управлінської інформації свідчить, що нині невирішеним лишається питання 
забезпечення керівників і спеціалістів молокопереробних підприємств аналітичною 
інформацією щодо виробництва та реалізації продукції, без якої неможливо 
управляти рівнем її собівартості.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Сучасні закони ринкової 
економіки обумовлюють необхідність виробництва конкурентоспроможної та 
високоякісної продукції, яка буде здатна задовольнити попит. Також важливе 
значення має ефективне використання фінансових, матеріальних та трудових 
ресурсів, запровадження технологій для зниження витрат на електроенергію та інші 
ресурси, що забезпечить зниження собівартості продукції. 

Щоб забезпечити ефективне керівництво підприємством для досягнення 
позитивних фінансових результатів господарської діяльності, потрібно володіти 
інформацією про стан виробництва та про зміни у ньому. 

Для вирішення проблеми ефективного розвитку та зростання виробничого 
потенціалу молокопереробних підприємств необхідно створити систему управління 
виробництвом, в основу якої має бути покладено формування інформації про 
виробничі витрати підприємства. 

Основне завдання підприємств молокопереробної галузі – це стабільне та 
безперебійне забезпечення населення молоком і продукцією його переробки. 
Молокопереробна промисловість відіграє дуже важливу соціально-економічну роль 
на державному рівні, бо забезпечує населення здоровим та поживним харчуванням, 
надає додаткові робочі місця, формує ринки збуту молочної продукції, постачає 
продукцію для інших галузей промисловості. 

Головними  завданнями  обліку витрат на виробництво продукції 
молокопереробних підприємства є наступні: 

— вірне, точне та своєчасне визначення розміру витрат та виконаних робіт і 
послуг за кожним виробництвом; 

— наукове групування затрат за єдиними для всіх галузей народного 
господарства ознаками; 

— контроль за обсягом витрат за об’єктами калькуляції; 
— дотримання порядку розподілу витрат за бухгалтерськими рахунками для 

забезпечення вірності обліку витрат за об’єктами; 
— своєчасне подання інформації про витрати та доходи за центрами витрат та 

відповідальності, з метою контролю та оперативного керівництва виробництвом; 
— визначення ціни вироблюваної продукції, робіт, послуг; 
— прийняття управлінських рішень; 
— використання прогресивних форм організації обліку витрат на виробництво. 
Об’єкти обліку витрат — продукція, роботи, послуги або вид діяльності 

підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом 
(виконанням) витрат. 

Собівартість – один з найважливіших показників господарської діяльності 
молокопереробних підприємств, оскільки показує, у що саме обходиться 
підприємству виробництво відповідного виду продукції і наскільки економічно 
вигідним воно є в конкретних природно-економічних умовах господарювання [3]. 
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Повне і достовірне відображення витрат на виробництво молочної продукції 
основою для аналізу господарської діяльності й ефективності виробництва в 
сільськогосподарських підприємствах. За економічним змістом витрати групують за 
такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на 
соціальні заходи, амортизація основних засобів та нематеріальних активів, інші 
витрати. 

Склад витрат виробничої собівартості  продукції молокопереробних 
підприємств представлено на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Склад витрат виробничої собівартості  продукції молокопереробних 
підприємств 

 

Таке групування єдине для всіх галузей народного господарства і визначене 
багатьма нормативними документами щодо організації та здійснення 
бухгалтерського обліку. Але витрати не однорідні і тому для планування та обліку 
за способом включення в собівартість продукції їх групують по статтям 

Виробнича собівартість продукції 

Прямі матеріальні 
витрати 

– сировина й основні матеріали 

– купівельні напівфабрикати 

– комплектуючі вироби 

– допоміжні та інші матеріали 

Прямі витрати на 
оплату праці 

– заробітна плата 

– інші виплати працівникам, зайнятим 
у виробництві продукції, які можуть 
бути безпосередньо віднесені до 
конкретного її виду 

Інші прямі 

– відрахування на соціальні заходи 
працівників, заробітна плата яких 
включається до прямих витрат 

– плата за оренду земельних і 
майнових паїв 

– амортизація 

– інші витрати, які можна 
безпосередньо віднести до 
конкретного виду продукції 

Загальновиробничі 
витрати 

– витрати на управління 
виробництвом  
– амортизація основних засобів та 
нематеріальних активів загально 
виробничого призначення 

– витрати на удосконалення 
технології й організації виробництва 

– інші витрати 
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Висновки. Проблема відображення операцій з готовою продукцією в обліку 
є надзвичайно актуальною, оскільки для кожного виробничого підприємства готова 
продукція відіграє важливу роль у складі його оборотних активів та займає 
домінуючу позицію у здійсненні його діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 
ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено к.пед.н, ст. викл. Вітер С.А.) 
У статті узагальнено теоретико-методологічні підходи до обліку готової 

продукції на хлібозаводах. Визначено основні завдання організації обліку готової 
продукції.  Проаналізовано систему синтетичного та аналітичного обліку готової 
продукції.  

Ключові слова: облік, виробництво, готова продукція, первинні документи, 
хлібопекарські підприємства. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні, найстійкішими є галузі, які 
орієнтовані на задоволення базових потреб громадян. До них можна віднести 
харчову промисловість. Однією з найбільш стратегічно і соціально важливих 
галузей харчової промисловості є хлібопекарська. 

В сучасних ринкових умовах господарювання  успішна діяльність кожного 
хлібопекарного підприємства полягає у підвищенні рівня економічної ефективності 
виробництва готової продукції. Облік готової продукції є надзвичайно актуальною 
метою для дослідження, оскільки поряд з обсягом реалізації підприємство планує 
обсяг прибутку, тому в системі організації бухгалтерського обліку на підприємстві 
особливе місце займає облік готової продукції, її відвантаження та реалізації. Саме 
тому реалізація продукції та отримання доходів в умовах конкуренції стають 
центральними проблемами функціонування підприємства [6]. 

Реалізація виробленої готової продукції хлібозаводами завершує 
операційний цикл господарської діяльності суб’єкта господарювання. Підприємство 
має виробляти лише ті види продукції, які користується попитом на ринку збуту та 
задовольняють потреби споживачів. За умов швидко змінюваної ринкової ситуації 
завданням організації обліку є забезпечення управлінського персоналу 
підприємства інформацією для оперативного регулювання реалізації готової 
продукції, планування майбутньої господарської діяльності. 

Метою написання статті є розкриття теоретичних аспектів організації 
обліку готової  продукції на хлібозаводах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку готової 
продукції ґрунтовно розглянуто в працях вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця,  
А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, Н.С. Заокіпної, В.Г. Линника, В Е. Переверзєва. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Результатом діяльності 
будь-якого суб’єкта господарювання,  в тому числі і хлібозаводів є випуск готової 
продукції. У результаті, вартість готової продукції переходить зі сфери 
виробництва в сферу обігу, тобто вимірюється в грошовій оцінці, адже для будь-

якого підприємства фінансовий аспект діяльності є найголовнішим. Відповідно до 
П(С)БО 9 готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, 
призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які 
передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом [4]. 
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Е. Переверзєва вважає готовою продукцією вироби і продукти, які повністю 
закінчені обробкою на даному підприємстві, відповідають вимогам стандартів та 
технічним умовам, прийняті відділом технічного контролю і здані на склад готової 
продукції [3]. 

На думку Заокіпної Н.С. готова продукція – продукція (товар), вироблена з 
використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується 
для проведення розрахунків за її переробку) що пройшли всі стадії технологічної 
обробки на даному підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або 
умовам договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад чи 
замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції на 
підприємстві і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем [2]. 

Готова продукція – це виріб або напівфабрикат, робота, послуга що 
пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві та відповідають 
затвердженим стандартам або технічним умовам, договору, прийняті технічним 
контролем підприємства і здатні на склад або замовникові-покупцеві відповідно до 
діючого порядку прийняття продукції (рис. 1) [1]. 

 

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

 

Основними завданнями організації обліку готової продукції на хлібозаводі є:  
- систематичний контроль за випуском готової продукції, використанням 

запасів і зберіганням на складах; обсягом виконаних робіт й послуг; 
- своєчасне та правильне документальне оформлення відвантаженої та 

відпущеної продукції (робіт, послуг);  
- чітка організація розрахунків з покупцями за виконанням планів договорів 

щодо обсягу та асортименту реалізованої продукції, з метою проведення 
оцінювання менеджерів;  

- своєчасний і точний розрахунок сум за реалізовану продукцію, фактичних 
витрат на її виробництво та облік нарахування та сплати належних до обсягу 
реалізації податків та зборів. 

 

Виробництво продукції (рахунок № 23) 

Оприбуткування продукції на склад з виробництва  (рахунок № 26) 

На початок періоду На кінець періоду Відвантаження продукції 
на склад 

Залишки 
відвантаженої 
продукції на 

початок періоду 

Залишки 
відвантаженої 
продукції на 

кінець періоду Реалізація готової 
продукції  



42 

 

Всі елементи виробничого процесу (сировина, матеріали тощо), які 
знаходяться на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене 
виробництво. 

Готова продукція на хлібозаводах  проходить такі стадії: випуск продукції з 
виробництва і здача її на склади або в експедицію; зберігання продукції на складах 
підприємства; відпуск продукції місцевим і відправка (відвантаження) іногороднім 
покупцям; відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту 
продукції реалізація продукції. 

Для синтетичного обліку готової продукції призначений активний рахунок 
№ 26 "Готова продукція". Характеристика рахунку 265 «Готова продукція» 
представлена в табл. 1 [5]. 

Таблиця 1 

Характеристика рахунків 26 «Готова продукція» 

Назва та 
шифр 

Призначення рахунку 
По дебету 

відображається 

По кредиту 
відображається 

Місце в 
звітності 

26 «Готова 
продукція» 

Для узагальнення 
інформації про 

наявність та рух 
продукції, 

виготовленої 
підприємством 

Надходження 
готової продукції 

власного 
виробництва за 

первісною 
вартістю 

Сума відхилень 
фактичної 

виробничої 
собівартості 

готової 
продукції 

Баланс 

(ф. № 1) 
р. 1103 

 

Аналітичний облік готової продукції на хлібозаводах ведеться за місцями її 
зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-натуральних і вартісних 
показниках. 

Висновки. Отже, основним показником обсягу господарської діяльності 
хлібозаводів є реалізація готової продукції. Найбільшою проблемою залишається 
рівень використання облікової інформації для оцінки якісних і кількісних 
параметрів готової продукції і витрат. Ця інформація нині недостатньо 
застосовується для прийняття управлінських рішень і коригування виробничої 
діяльності, тому доцільно вивчати інформаційні потреби управлінських підрозділів, 
формувати оперативні дані у вигляді звітів і використовувати їх для оптимізації 
програми виробництва і збуту продукції. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
У статті узагальнено теоретико-методологічні підходи до обліку та 

аудиту власного капіталу підприємства. Визначено сутність власного капіталу. 
Охарактеризовано джерела та етапи аудиту власного капіталу. 

Ключові слова: облік, аудит, власний капітал, інформація, підприємство. 

 

Постановка проблеми Мета фінансової діяльності будь-якого 
господарюючого суб’єкта - стабілізація свого фінансового стану, здобуття 
конкурентоспроможної позиції на ринку і як наслідок - отримання прибутку. Для 
досягнення цієї мети підприємство повинно мати в своєму розпорядженні певні 
ресурси і резерви. Велика роль в забезпеченні фінансової стійкості і ліквідності 
підприємства належить власному капіталу, забезпечує фінансову стабільність 
розвитку підприємства. Він є основою для початку та продовження господарської 
діяльності будь-якого підприємства. У разі ліквідації підприємства відображений у 
фінансовій звітності власний капітал, для зовнішніх користувачів мірилом відносин 
відповідальності та захисту прав кредиторів.  

Метою написання статті є розкриття теоретичних аспектів організації обліку 
та аудиту власного капіталу підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання теорії, методики 
та організації бухгалтерського обліку та аудиту власного капіталу подані у працях 
вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка, Н.Д. Прокопенка,  
Ф.Є. Поклонського, О.Ю. Редька та ін.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Власний капітал є 
основним початковим та умовно безстроковим джерелом фінансування 
господарської діяльності підприємства та джерелом погашення його збитків [1]. 

Капіталу притаманні наступні характеристики: 
1) він є основним фактором виробництва; 
2) характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять прибуток; 
3) є головним джерелом формування добробуту власників; 
4) є головним показником ринкової вартості підприємства; 
5) його динаміка є важливим «барометром» рівня ефективності 

господарської діяльності підприємства [2]. 
Складові власного капіталу представлено на рис. 1. Показники, що 

характеризують власний капітал відіграють важливу роль, оскільки відображають 
можливість підприємства підтримувати ефективність свого господарювання. 
Швидкий темп зростання капіталу показує, що підприємство уміє підтримувати 
фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. Водночас зменшення обсягу 
статутного капіталу, є наслідком неефективної, збиткової діяльності. Відповідно 
інформація про формування та використання статутного капіталу підприємства є 
також важливою для користувачів фінансової звітності, як внутрішніх так і 
зовнішніх. 
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Однією з головних ділянок аудиторської перевірки є аудит власного 
капіталу, оскільки від правильності ведення обліку власного капіталу залежить 
достовірність і правильність формування і використання власності підприємства. 
Аудиту підлягає структура капіталу за джерелами його утворення. Джерелами 
утворення капіталу суб'єкта господарювання є власні і позичкові кошти [3].  

 

Рис. 1. Класифікація власного капіталу 

Власний капітал 

Зареєстрований 
капітал 

Юридично оформлена, офіційно об’явлена і 
належним чином зареєстрована частина внесків 
власників до капіталу підприємства.  

Капітал у дооцінках 

Сума дооцінки (уцінки) залишкової вартості 
необоротних активів і фінансових інструментів 
на дату балансу. 

Додатковий капітал  

Це інший капітал, укладений учасниками 
товариства або одержаний у процесі 
господарської діяльності підприємства в 
наслідок безоплатного отримання необоротних 
активів, іншого додаткового капіталу. 

Резервний капітал  
Включає суму всіх наявних резервів, створених 
відповідно до чинного законодавства або 
Статуту підприємства за рахунок 
нерозподіленого прибутку. 

Нерозподілений 
прибуток (непокритий 

збиток) 

Прибуток підприємства, що залишився після 
виплати доходів власникам і формування 
резервного капіталу або сума непокритого 
збитку. Непокритий збиток утворюється в 
результаті діяльності підприємства, коли витрати 
перевищують його доходи. 

Неоплачений капітал  Це сума заборгованості власників (учасників) 
за внесками до статутного капіталу. 

Вилучений капітал 
Це фактична вартість акцій власної емісії або 
частин, викуплених акціонерним товариством у 
його учасників.  
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До основних завдань аудиту власного капіталу можна віднести: 

- перевірку достовірності відображення показників щодо власного капіталу, 
встановлення законності й правильності їх формування; 

- установлення повноти формування статутного (пайового) капіталу, 
відповідності фактичних внесків учасників умовам установчих документів, 
дотримання засновниками термінів внесення часток до статутного (пайового) 
капіталу; 

- перевірку стабільності величини статутного капіталу, його відповідності 
розміру, визначеному установчими документами;  

- перевірку достовірності формування і використання додаткового капіталу; 
- перевірку достовірності формування і використання резервного капіталу; 
- перевірку достовірності формування і використання прибутку (списання) 

збитку. 
Об’єктами аудиту є власний капітал підприємства в розрізі складових, а 

також операції, пов’язані з його формуванням і використанням. У свою чергу 
об’єктами аудиту власного капіталу підприємства виступають: 

- документи, бухгалтерський облік і оподаткування власного капіталу; 
- статут, установчий договір, протоколи зборів акціонерів правління, наказ 

про облікову політику та інші розпорядчі документи; 
- первинні документи з відображення власного капіталу підприємства, 

регістри аналітичного і синтетичного обліку; 
- бухгалтерська звітність підприємства. 
Аудиту власного капіталу проводиться на основі таких джерел інформації:  
1) статут підприємства і засновницький договір (для товариств);  
2) документи, що підтверджують внесення часток засновників у статутний 

капітал у грошовій, натуральній, нематеріальній формі чи у вигляді цінних паперів 
(виписки банку, прибуткові касові ордери та ін.);  

3) документи, які пов’язані з приватизацією й акціонуванням підприємств, 
що знаходяться у власності держави;  

4) документи, що підтверджують права власності засновників на майно, 
внесене в оплату придбаних ними акцій під час державної реєстрації за участю 
державних чи муніципальних підприємств;  

5) реєстр акціонерів для акціонерних товариств;  
6) патент для суб’єктів малого підприємництва;  
7) акти переоцінки необоротних активів; 
8) регістри бухгалтерського обліку;  
9) звітність за початковий період діяльності суб’єкта господарювання після 

державної реєстрації, річна звітність тощо [1]. 

Аудит власного капіталу слід починати з перевірки установчих документів. 
У процесі перевірки підлягають вивченню статут підприємства, який повинен бути 
затверджений у законодавчому порядку, установчий договір підприємства, порядок 
формування статутного капіталу і порядок оцінки та здійснення внесків до 
статутного капіталу підприємства. При перевірці установчих документів аудитору 
необхідно перевірити: 

- наявність та відповідність складання установчих документів чинному 
законодавству; 



47 

 

- повноту та своєчасність формування статутного капіталу; правильність 
формування статутного капіталу (оцінка внесків до статутного капіталу); 

- правильність відображення в обліку формування статутного капіталу; 
- у випадку зміни розміру статутного капіталу необхідно визначити 

доцільність та обґрунтованість таких змін; 
- встановлення законності видів діяльності, що ними займається 

підприємство. 
Управління власним капіталом суб'єкта підприємництва повинен 

ґрунтуватися на створенні інформаційної системи обліку, аналізу і аудиту капіталу 
відповідно до стратегічних та оперативних завдань підприємства. Система 
управління капіталом підприємства складається із двох функціональних підсистем: 
управління формуванням капіталу та управління використанням капіталу.  

Висновки. Таким чином, ефективна діяльність суб’єктів господарювання в 
України потребує управління фінансовими ресурсами, зокрема власним капіталом 
підприємства, яке повинно забезпечити основи для стабільного розвитку 
підприємства та його постійного зростання на ринку. У зв’язку із самостійною 
розробкою управлінських рішень, які приймають суб’єкти господарювання в 
умовах ринку, кожне підприємство повинно формувати оптимальну структуру 
власного капіталу, ефективно управляти ним, щоб забезпечити йому усіх в умовах 
конкуренції. Для забезпечення повноти інформаційно-аналітичної бази щодо 
власного капіталу необхідно розширити показники звітності на основі 
запровадження документування.  
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АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ   
 

(Представлено д. е. н., проф. Мороз Ю. Ю.) 
Статтю присвячено питанням аудиту розрахунків з оплати праці. 

Обґрунтовано мету та завдання аудиту виплат працівникам. Ідентифіковано 
об’єкти аудиту. Визначено джерела та процедури аудиторської перевірки 
розрахунків із заробітної плати. Встановлено типові порушення, які можуть бути 
виявлені в процесі аудиту, і обґрунтовано  їх вплив на показники звітності. 
Розглянуто методологічні аспекти аудиту розрахунків з оплати праці на 
підприємстві. 

Ключові слова: оплата праці, аудит, облік, аудиторська процедура, розрахунки 
за витратами на оплату праці, аналітичний облік. 
 

Постановка проблеми. Аудит розрахунків з оплати праці є однією 
найважливіших і складних ділянок аудиторської роботи, оскільки безпосередньо 
зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників підприємства, що 
перевіряються. Це пов’язано з тим, що облік праці і заробітної плати є 
трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов’язаний з 
обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних 
операцій, здійснення яких потребує багато часу. 

Аналіз відомих досліджень і розробок. Аудиту  розрахунків з оплати праці 
сьогодні присвячують свої дослідження ряд вітчизняних та зарубіжних вчених: 
О.В. Ангеловська, Л.В. Синяєва, Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча; Л.М. Чернелевський, 
О.Б. Жогова, І.В. Кононова, Н.І. Беренда; Б.Ф. Усач; В.Я. Савченко, 
Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, А.І. Кашперська, А.Г. Струпова. 
В.І. Подольський, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш,  В.Є. Труш та ін.   

Метою статті є визначити підходи до удосконалення організації та методики 
аудиту розрахунків з оплати праці, а також розкрити роль, місце і значення аудиту 
при вирішенні сучасних проблемних питань з оплати праці. 

Виклад основного матеріалу. Розрахунки з оплати праці – це одна з найбільш 
трудомістких ділянок аудиторської перевірки, яка потребує значної уваги 
бухгалтерів, так і аудиторів [1, с.  14]. 

Аудит розрахунків з оплати праці займає об’ємну частину аудиторської 
перевірки, ця ділянка обліку є досить специфічною та вимагає від аудиторів 
особливої уваги і зосередженості [2, с. 10].  

Метою аудиту розрахунків за виплатами працівникам є формування думки про 
достовірність показників фінансової звітності, що відображають стан цих 
розрахунків, та відповідності методики обліку й оподаткування операцій з оплати 
праці діючим нормативним документам. 

В умовах ринкового реформування економіки України досить часто змінюється 
нормативно-правова база з питань трудових ресурсів і їх оплати праці, тому 
аудитор повинен постійно слідкувати за цими змінами і враховувати їх у ході 
аудиторської перевірки.  
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Джерелами аудиторської перевірки обліку розрахунків із заробітної плати 
можуть бути: 

- загально-організаційні документи: колективний договір; положення про 
оплату праці, про відпустки, преміювання; правила внутрішнього розпорядку; 
посадові інструкції; штатні розписи; 

- кадрові документи: накази по кадрах (на прийом, звільнення, переведення, 
відпустки, преміювання тощо); особові справи працівників (особові картки, заяви, 
трудові договори та інші обов’язкові документи); трудові договори, акти виконаних 
робіт; договори цивільно-правового характеру (підряду, надання послуг тощо); 

- бухгалтерські документи: табелі обліку робочого часу; розрахункові відомості 
по заробітній платі; платіжні відомості по заробітній платі; касові документи 
(прибуткові та видаткові касові ордери); особові рахунки; журнали-ордери, картки-

рахунки, оборотно-сальдові відомості по рахунках обліку заробітної плати; акти 
виконаних робіт за договорами цивільно-правового характеру; інші документи. 

Загальний план аудиту операцій з оплати праці та розрахунків з персоналом 
підприємства включає: аудит оформлення первинних документів; аудит системи 
нарахувань заробітної плати; аудит обґрунтованості утримань із заробітної плати та 
застосовуваних пільг; аудит тотожності показників бухгалтерської звітності та 
регістрів бухгалтерського обліку; аудит розрахунків з утриманих та нарахованих 
податків і зборів [2, c.13]. 

Основними процедурами по суті при аудиті операцій з оплати праці є аналітичні 
процедури та процедури детального тестування операцій і залишків на рахунках 
бухгалтерського обліку (табл. 1) [3, c. 159]. 

Таблиця 1.  
Основні процедури при аудиті операцій з оплати праці 

Аналітичні процедури  
Процедури детального тестування операцій і 
залишків на рахунках бухгалтерського обліку 

звітності і дотримання законодавства 

Зіставлення залишків за рахунками 
зобов’язань з оплати праці з 

відповідними показниками за попередні 
періоди (при цьому необхідно зробити 

коригування на збільшення ставок 
оплати праці) 

Вибір вихідних документів (наприклад, 
табелів обліку робочого часу) і 
відслідковування процесу генерування 
кінцевої суми до сплати (наскрізна перевірка 
операцій) 

Зіставлення витрат на оплату праці з 
відповідними показниками за 

попередні періоди і/або з 
бюджетними показниками 

Проведення документального 
підтвердження вибірки операцій по виплаті 
заробітної плати, відображених в обліку 
(тобто відслідковування вибраних операцій 
до вихідних документів, наприклад, табелів 
обліку робочого часу або інших відповідних 
носіїв інформації) 

Зіставлення нарахованих зобов’язань 
з податку на дохід з фізичних осіб з 

відповідними показниками за 
попередні періоди (з урахуванням 

коригувань на зміну ставок податку 
на дохід) 

Застосування технічних прийомів аудиту з 
використанням комп’ютерів, наприклад, 
введення і відслідковування операцій, 
введених аудитором, або використання 
комп’ютерних аудиторських програм 
комплексного тестування 
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Приступаючи до перевірки розрахунків за витратами на оплату праці перш за 
все необхідно з’ясувати: які системи і форми оплати праці застосовуються на 
підприємстві; чи існує в організації внутрішнє положення про оплату праці 
працівників; як організований облік розрахунків витрат на оплату праці. Тому свою 
роботу аудитору доцільно розпочинати з тестування системи внутрішнього 
контролю і стану бухгалтерського обліку. 

Кількість і види аудиторських процедур, які необхідно виконати, аудитор 
визначає самостійно, враховуючи те, що доречна послідовність їх застосування під 
час проведення аудиту операцій з оплати праці дозволить забезпечити ефективність 
і якість аудиторської перевірки.  

Під час аудиту оплати праці можуть бути виявлені, на перший погляд, однакові 
факти порушень, які після досліджень їх змісту можна класифікувати як навмисні 
(шахрайство) та ненавмисні (помилки). Аудитор повинен брати до уваги дві 
сторони суттєвості: кількісну та якісну. З точки зору якості він повинен дати своє 
професійне судження щодо суттєвості виявлених у ході перевірки відхилень. З 
кількісного погляду встановлюється, чи перевищують окремі знайдені відхилення 
або їх сума кількісні критерії, тобто визначається рівень суттєвості. 

Опишемо можливі порушення та їх вплив на достовірність бухгалтерської 
звітності та дотримання чинного законодавства (табл. 3) [1, с.17]. 

Таблиця 3.  
Типи порушень і їх вплив на показники звітності 

Характер порушень 
Вплив порушення на достовірність бухгалтерської 

звітності і дотримання законодавства 

Не ведуться табелі 
обліку робочого часу 

Суттєво ускладнюється контроль за правильністю обліку 
відпрацьованого часу на під-приємстві 

Включення до 
відомостей підставних 

осіб 

Можливість приховування прибутків з метою ухилення 
від сплати податків. Завищення даних про матеріальні 
затрати 

Завищення суми 
«Разом до виплати» 

Викривлення даних у розрахунково-платіжній відомості. 
Неправильний розрахунок з працівниками.  

Неповне нарахування 
та утримання авансів 

Виникають розбіжності між показниками, 
відображеними в розрахункових і платіжних відомостях, 
записах на рахунках синтетичного і аналітичного обліку, 
і вихідними даними первинних документів. Як наслідок - 
необгрунтовані виплати, можливість розкрадання коштів 

Неправильним 
визначенням обсягів 

виконаних робіт 

Викривлення розрахунків основної й додаткової оплати 
праці у всіх галузях та за категоріями працівників 

Неправильний 
розрахунок податку на 
доходи фізичних осіб 

Помилка в розрахунку податку на доходи фізичних осіб 
і, як наслідок, викривлення розрахунків з бюджетом по 
податку 

Неправильний 
розрахунок єдиного 
соціального внеску 

У зв’язку з неправильним застосуванням бази 
нарахування або розміру страхових тарифів відбувається 
викривлення розрахунків з Пенсійним фондом України 

Неправильне застосування 
тарифних ставок 

Неправильне нарахування та виплата заробітної плати; не-

правильний розрахунок середнього заробітку і відповідно 
сум відпускних, лікарняних 
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Вдосконалення організаційних аспектів аудиту розрахунків з оплати праці 
пов’язано з поглибленням практики виконання аналітичних процедур на усіх етапах 
аудиту та визначення стандартизованих підходів до певних методів дослідження. В 
умовах ринкового реформування економіки України найчастіше змінюється 
нормативно-правова база з питань оплати праці, тому аудитор повинен постійно 
слідкувати за цими змінами і враховувати їх у ході аудиторської перевірки. 

Висновки. Щоб запобігти помилкам в обліку виплат працівникам керівники 
підприємств застосовую послуги аудиторів. Під час аудиту розрахунків з оплати 
праці керівництво суб’єктів господарювання може переконатись у дотриманні норм 
чинного законодавства про оплату праці, відсутності порушень умов оплати праці, а 
також перевірити правильність сум нарахованої та виплаченої заробітної плати, 
інших виплат; правильність здійснених нарахувань на фонд оплати праці та 
відрахувань податків і зборів із заробітної плати, а також відповідність 
відображення операцій в бухгалтерському обліку і достовірність їх наведення у 
фінансовій звітності підприємства. 
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(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

В статті обґрунтовано методологічні основи управління витратами на 
лісозаготівлю в лісогосподарських підприємствах. Розкрито класифікаційні ознаки 
щодо обліку витрат, в яких безпосередньо відображені особливості діяльності 
підприємств лісового господарства. 

Автор доводить, що ефективна побудова системи обліку витрат загалом 
та окремих її частин повинна враховувати особливості діяльності підприємств 
лісового господарства, від яких передусім залежить правильність 
документального оформлення та організації синтетичного, аналітичного обліку 
витрат. 

Ключові слова: витрати; облік; управління; лісозаготівля; лісогосподарські 
підприємства  

 

Постановка проблеми. Підприємства впродовж всього терміну свого 
функціонування реалізують безліч фінансово-господарських операцій, що 
супроводжуються виникненням витрат, які в свою чергу формуються для 
досягнення певної мети. На сьогодні неможливо переоцінити важливість 
достовірного відображення даних щодо виробничих витрат для правильного їх 
розуміння як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами.  

Лісове господарство є важливою складовою економіки України. На сьогодні 
найважливішою задачею лісової галузі України є розведення й відтворення лісу, 
його охорона, раціональне використання як економічного ресурсу, з урахуванням 
його екологічної стабілізуючої ролі в біосфері та вразливості від небажаних 
природних та антропогенних факторів [1].  

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

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивчення законодавчо-

нормативних документів, а також економічної літератури, що регламентують 
методику та організацію обліку витрат, дало змогу дійти висновку про те, що 
значний внесок у дослідження проблем обліку витрат зробили такі вітчизняні та 
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зарубіжні вчені, як І. Басманов, О. Бородкін, Й. Даньків, В. Дерій, К. Друрі, В. Жук, 
В. Івашкевич, В. Ластовецький, В. Моссаковський, Л. Нападовська. 

Метою статті є дослідження стану обліку витрат на лісозаготівлю в умовах 
функціонування лісогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Лісогосподарські підприємства є 
самостійними суб’єктами господарювання, користуються правами юридичної особи 
та мають лісогосподарське і лісопромислове виробництва. Вони виконують такі 
види робіт: лісогосподарські роботи; лісозахисні роботи; охорона лісу від пожеж; 
лісокультурні роботи; придбання та заготівля лісового насіння; реалізація 
лісопродукції від рубок догляду; стягнення лісового доходу; тощо.  

До складу структурних підрозділів лісогосподарських підприємств входять: 
лісництва (охорона лісу, лісозахисні роботи, збір лісового доходу), нижні склади 
(пункти зберігання лісо продукції, вивезеної з лісництв), лісопильно-деревообробні 
цехи (підрозділи, що займаються промисловою діяльністю), ремонтно-механічні 
майстерні (обслуговування машин, техніки) [2]. 

Поряд з необхідністю вивчення загальних питань організації та методики 
обліку і калькулювання собівартості продукції в лісогосподарських підприємствах 
виникає необхідність врахування особливостей формування витрат, розподілу їх 
комплексних статей, прийомів і способів калькулювання собівартості продукції, які 
повинні визначатися галузевими методичними рекомендаціями [3].  

Лісогосподарський комплекс включає два види діяльності: лісове 
господарство і лісозаготівля [2]. Лісозаготівля – друга галузь лісогосподарського 
комплексу, яка проводить лісосічні роботи, вивозить і сплавляє деревину, здійснює 
її первинну обробку, займається заготівлею грибів, дикорослих плодів і ягід, 
лікарських рослин, березового соку, меду.  

У лісогосподарських підприємствах виділяють такі класифікацій ознаки 
щодо обліку витрат, в яких безпосередньо відображені особливості діяльності 
підприємств лісового господарства, а саме: 

1) за структурою основної діяльності: витрати лісового господарства; 
витрати лісозаготівель; 2) за місцем відповідальності (місцем виникнення витрат): 
витрати лісництв; витрати цехів; витрати інших структурних підрозділів; 3) за 
сферою виникнення витрат:  витрати основного виробництва; витрати допоміжного 
виробництва; витрати непромислового господарства.  

Готовою продукцією лісоексплуатації вважають: лісоматеріали, тобто ділова 
деревина та дрова, відповідно до ДОСТів, які вивезені на кінцеві склади, у тому 
числі сортименти, отримані від розкряжування хлистів на цих складах, з яких 
лісоматеріали можуть бути реалізовані, використані у переробку на тому ж 
підприємстві на інші види продукції, використані на власні господарські потреби; 
деревина власної заготівлі, яку реалізовано з лісу; інші види продукції 
лісоексплуатації. 

Продукція лісозаготівель, яка знаходиться на первинних складах (на 
лісосіках та верхніх складах) та у вигляді не розкряжованих хлистів (на всіх 
франко) належить до незавершеного виробництва і не вважається готовою 
продукцією. 

Заготовлена деревна сировина (лісопродукція) має такі види: деревний 
хлист; ділова деревина (сортименти); жердини; деревина дров'яна для 
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технологічних потреб; дрова; хмиз; інші. Характерною особливістю обліку 
лісопродукції є те, що він починається з лісництва, де проводиться приймання її 
матеріально-відповідальними особами безпосередньо на місцях виконання робіт. 

Згідно з положеннями галузевих Методичних рекомендацій з формування 
собівартості продукції (робіт, послуг), на підприємствах лісового господарства 
обліку і калькулюванню підлягає лише стовбурна деревина, а такі види 
ліспородукції, як гілки, кора не обліковуються і відповідно не калькулюються. 
Водночас відходи користуються попитом, оскільки використовуються як 
населенням сільських місцевостей, так і підприємствами інших галузей діяльності. 
Проведений аналіз показав, що саме під час визначення собівартості стовбурної 
деревини враховуються витрати, пов’язані з лісосічним фондом.  

Економічний підхід до розуміння витрат сприяє більш чіткому розумінню 
важливості правильного їх відображення на підприємствах для цілей управління.  

Управління витратами — це складний багатоаспектний та динамічний 
процес, що включає управлінські дії, які спрямовані на підвищення ефективності 
використання виробничих ресурсів на підприємстві, та перспективного розвитку 
підприємства [4].  

Головним завданням управління формуванням витрат виробництва є 
визначення їхньої обґрунтованої величини в усіх структурних підрозділах 
підприємства з метою контролю, а також підвищення ефективності діяльності 
підприємства (зростання прибутку та рівня рентабельності). 

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

Основними завданнями обліково-аналітичної системи управління витратами 
на заготівлю лісопродукції на підприємствах лісового господарства мають бути: 
аналіз діяльності підприємств лісового господарства; облік господарських операцій 
щодо витрат на заготівлю лісопродукції на основі даних бухгалтерського обліку в 
поєднанні з аналізом фінансових показників; контроль за використанням ресурсів 
та за правильним відображенням усіх господарських операцій щодо обліку витрат 
на заготівлю лісопродукції; планування та розробка стратегії господарської 
діяльності підприємства; формування бюджетів як джерел акумулювання планової, 
облікової та аналітичної інформації з метою прийняття раціональних управлінських 
рішень. 

Висновки. Таким чином, основними проблемами в напрямі підвищення 
рівня забезпечення обліковою інформацією щодо формування витрат на заготівлю 
лісопродукції на підприємствах лісового господарства є зменшення рівня 
інформаційної невизначеності, встановлення оптимальних обсягів вхідних даних та 
вихідної облікової інформації, що необхідна користувачам для прийняття 
оптимальних управлінських рішень. 
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Отже, ефективна побудова системи обліку витрат загалом та окремих її 
частин повинна враховувати особливості діяльності підприємств лісового 
господарства, від яких передусім залежить правильність документального 
оформлення та організації синтетичного,  аналітичного обліку витрат. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ В БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВАХ 

 

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

В процесі дослідження визначено сутність внутрішнього контролю у 
бюджетних установах. Охарактеризовано і визначено роль бухгалтерської служби 
в процесі проведення контролю бюджетної установи.  Розглянуто процес 
організації контролю доходів бюджетної установи. 

Ключові слова: бюджетні установи, доходи, внутрішній контроль, 
бухгалтерська служба, облік. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день однією з головних проблем 
бюджетних установ є те, що вони працюють в умовах недостатнього фінансування з 
бюджету держави. Це зумовлює необхідність не тільки планувати, здійснювати та 
контролювати доходи бюджетних програм, але і керувати результатами їх 
виконання. Одним із ефективних напрямів удосконалення системи управління 
бюджетними установами є впровадження системи внутрішнього контролю доходів 
з метою вдосконалення фінансової діяльності установи.  

Внутрішній контроль відіграє значну роль у системі фінансового контролю в 
цілому. Саме внутрішній контроль допомагає виявити порушення у використанні й 
управлінні державними фінансами, особливо у формуванні та використанні доходів, 
які отримують бюджетні установи. Адже саме для такого контролю відкрита вся 
інформація, він є більш надійним, і в такому контролі зацікавлені абсолютно всі: 
керівник установи, працівники і навіть контролюючі органи. 

Метою дослідження є визначення сутності внутрішнього контролю доходів 
бюджетної установи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми внутрішнього 
контролю доходів бюджетних установ знайшли відображення в наукових працях 
вітчизняних авторів: П. Й. Атамаса, М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова,  
В. П. Завгороднього, М. В.Кужельного, М. Г. Михайлова, В. В. Сопко,  
М. С. Пушкаря, В. О. Шевчука та ін  

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

Викладення основного матеріалу дослідження. Відповідно до частини 3 
статті 26 Бюджетного кодексу України внутрішній  контроль у бюджетному процесі 
є комплексом заходів, що застосовується керівником для забезпечення дотримання 
законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення 
результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо 
діяльності бюджетної установи [1]. 

В своїх дослідженнях Бунда О.М. відмічає, що ефективність системи 
внутрішнього контролю бюджетної установи напряму залежить від правильної 
організації системи інформаційних потоків. При цьому належну увагу необхідно 
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приділити графікам документообігу, що значно підвищить оперативність надання 
релевантної інформації та допоможе визначити проблемні моменти у формування 
управлінських звітів тощо [2]. Водночас, Футоранська Ю. М. дає наступне 
визначення: внутрішній контроль – система заходів, визначених управлінським 
персоналом підприємства та здійснюваних усіма працівниками своїх обов’язків по 
забезпеченню і виконанню господарських операцій [6].  

Сучасні вимоги бюджетного законодавства передбачають, передусім, 
відповідальність керівника установи у досягненні визначеної мети бюджетної 
програми та її очікуваних результативних показників. Водночас, необхідно 
відмітити, що керівник бюджетної установи не може самостійно виконувати всі 
функції бюджетної установи, у тому числі управлінські. З цією метою 
затверджується штатний розпис установи, який передбачає визначену кількість 
структурних підрозділів і чисельність працівників, які відповідно мають  
забезпечити виконання поставлених перед ними завдань, з метою здійснення 
відповідної діяльності бюджетної установи. 

Внутрішній контроль бюджетної установи – це напрямок роботи, з яким всі 
співробітники певною мірою стикаються  і в якому беруть участь для  досягнення 
результатів виконання бюджетної програми. Він може складатися із чітко 
окресленої відповідальності і прописаних у посадових інструкціях повноважень 
всіх співробітників установи, принципів і методів поточної діяльності, наприклад, 
щодо ведення рахунків, санкціонування платежів, документообігу, складання 
бюджетної та фінансової звітності. 

Відповідно до Закону ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні‖ від 16.07.1999 №996 бухгалтерський облік, з точки зору керівника, – це 
збір, реєстрація та узагальнення всієї інформації,  необхідної керівництву установи 
для прийняття управлінських рішень. Все, що відбувається в установі, можна 
відстежити через призму бухгалтерських проведень в облікових регістрах та 
залишків на рахунках активів і зобов’язань установи, відображених у фінансовій та 
бюджетній звітності [5]. 

Відповідно до Бюджетного кодексу результативні показники господарської 
діяльності бюджетної установи мають підтверджуватися офіційною фінансовою, 
статистичною та іншою звітністю, даними бухгалтерського та 
внутрішньогосподарського обліку [1]. 

В процесі проведеного дослідження визначено, що бухгалтерська служба 
має під керівництвом головного бухгалтера забезпечити інформацією 
відповідальних осіб, насамперед  керівника установи, для подальшої підзвітності з 
метою досягнення результативних показників виконання відповідної бюджетної 
програми. Це є  завершальною ланкою внутрішнього контролю бухгалтерської 
служби бюджетної установи. 

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 [3]. 

Оскільки бюджетна установа не має власних оборотних коштів, то всі свої 
видатки вона покриває за рахунок бюджетних асигнувань та власних надходжень. Із 
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прийняттям у 2017 році нових положень набрала сили нова класифікація доходів 
бюджетних установ, а також відбулася велика кількість змін, що пов’язані з обліком 
доходів установ державного сектору. Зараз усі питання, що виникають у процесі їх 
обліку, регламентуються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 124 «Доходи» [4]. 

Процес організації контролю доходів бюджетної установи представлено на 
рис. 1. 

 

 
Рис.1. Процес організації контролю доходів бюджетної установи 

 

Висновок. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що внутрішній контроль доходів є одним із пріоритетних завдань 
діяльності бюджетних установ. Процес контролю доходів бюджетних установ є 
досить складним, що спричинено певними особливостями, що зумовлені 
принципами, притаманними кошторисно-бюджетному фінансуванню, а також 
великою кількістю джерел інформації щодо розподілу та перерозподілу коштів, 
зазначених у кошторисі відповідної бюджетної установи.  

 

 

 

Процес організації контролю доходів бюджетної установи 

реалізація контрольних заходів в рамках проведення 
контролю доходів бюджетної установи, що включає в 
себе аналіз результатів виконання кошторису та 
виявлення додаткових резервів покращення 
результативних показників діяльності бюджетної 
установи. Заходи реалізуються за допомогою таких 
методів: інвентаризація, експертиза, контрольний замір, 
арифметичний перерахунок. Послідовно виконані заходи 
та застосування перелічених методів являють собою 
технологію внутрішнього контролю, яка реалізується за 
допомогою техніки. 

планування контролю ефективності використання 
бюджетних коштів, в рамках якого здійснюється 
формування переліку пріоритетних спрямувань контролю 
на основі стратегічних цілей установи. 

підведення підсумків контрольної діяльності, що включає 
затвердження звітів про результати перевірки, контроль 
за реалізацією рекомендацій, спрямованих на адресу 
об’єкта контролю. 

І етап 

ІІ етап 

ІІІ етап 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ  
 

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

Досліджено основні підходи до визначення поняття «витрати» та 
розглянуто особливості в обліку. Розкрито деякі аспекти класифікації витрат 
виробництва та внесено пропозиції щодо вдосконалення визначення поняття.  
Інформаційна база включає дослідження стану наукових видань щодо теоретичних 
основ витрат підприємства.  

Ключові слова: витрати, сутність, класифікація, види витрат, виробничий 

процес 

 

Постановка проблеми. Витрати утворюються в процесі формування та 
використання ресурсів для досягнення певної мети. Витрати є головними 
складовими підприємства в цілому. Досить важко оцінити те значення, яке має 
наявність інформації про витрати для діяльності підприємства [2]. Витрати 
утворюються в процесі формування та використання ресурсів для досягнення 
певної мети, тому дослідження виробничих витрат на підприємстві в сучасних 
умовах господарювання має велике практичне значення.  

Таким чином, необхідність проведення досліджень що стосуються витрат, а 
також зростаюча потреба удосконалення сутності витрат на підприємстві в умовах 
розвитку економічних відносин визначили актуальність даної теми.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми 
класифікації витрат для потреб управління знайшли відображення в роботах 
провідних вчених економістів: П. Й. Атамас [1], Ф. Ф. Бутинець [2], 
С. О. Волонцевич [3], В. Б. Ивашкевич [4], К. Маркс [5], Л. Пачолі [6], 
Ч. Г. Хорнгрен, Дж. Форстер [8] та інших.  

Однак кожен із авторів має своє уявлення про поняття «витрати», і досі, 
незважаючи на тривалість його існування, немає єдиної думки щодо тлумачення 
даного поняття. 

Метою статті є обґрунтування витрат в працях науковців та узагальнення 
основних підходів їх класифікацій.  

Викладення основного матеріалу. Витрати утворюються в процесі 
формування та використання ресурсів для досягнення певної мети. В грошовому 
виразі витрати характеризують фактичний обсяг ресурсів, який використовується 
для досягнення певної мети незалежно від джерел фінансування. Виробничі витрати 
є головними складовими підприємства в цілому. Витрати, які несе підприємство у 
процесі виробництва своєї продукції, і є витратами виробництва. 

На витрати виробництва як грошове вираження витрачених на нього ресурсів 
впливає не тільки кількісний, а й вартісний чинник. Це дозволяє порівнювати різні 
види витрат, приводячи їх до єдиного вигляду, які подаються за порівнянною 
формою. У підсумку забезпечується можливість зіставляти різні за змістом і 
призначенням витрати [3, с. 7]. 
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Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності  регулюється П(С)БО 16  
«Витрати» [7]. Його застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи 
незалежно від форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які 
відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними 
стандартами фінансової звітності).  

Питанням класифікації витрат в економічній теорії протягом довгого часу 
приділялася значна увага, однак, єдиної класифікації таких витрат, яка б 
задовольнила інформаційні потреби користувачів, досі не розроблено. Тому в 
практичній діяльності використовуються різні класифікації витрат. При цьому є 
певні відмінності при обґрунтуванні таких класифікацій в різних країнах світу. 
Проблема полягає в тому, що важливо вибрати класифікацію витрат, яка найбільш 
повно відповідала б завданням дослідження та напрямкам їх реалізації в системі 
управління. 

Аналіз вітчизняного досвіду стосовно питання класифікації витрат дозволяє 
сформулювати основні її принципи:  

 орієнтація на визначений клас (групу) управлінських завдань;  
 відображення галузевої специфіки;  
 врахування характеру, організаційної і фінансової структури виробництва 

та управління;  
 єдність класифікацій для цілей планування, обліку, аналізу і контролю 

витрат;  
 взаємозв’язок класифікаційних ознак між собою;  
 комплексне використання в управлінні витратами всіх класифікаційний 

ознак.  
У теорії та практиці пропонуються і використовуються найрізноманітніші 

класифікації витрат, кожна з яких залежить від призначення інформації (для 
внутрішніх чи зовнішніх користувачів), різних цілей таких класифікацій і 
направлень систем планування, обліку, аналізу і контролю витрат. 

П.Й. Атамас [1, с.109] виділяє чотири класифікаційні ознаки в залежності від:  
 періоду отримання доходу від понесених витрат;  
 прийняття управлінського рішення;  
 здійснення операційної діяльності підприємств;  
 здійснення контролю діяльності окремих підрозділів та оцінки роботи їх 

керівників. 
Що стосується західних класифікацій витрат, то характерною їх рисою є 

умовність, спрощеність, поєднання різних класифікаційних ознак, заміна одного 
поняття іншим. На відміну від вітчизняного, в західному обліку не має чіткої 
класифікації витрат за елементами і статтями калькуляції. При цьому термін 
"елементи витрат", що використовуються в зарубіжній літературі, відповідає 
вітчизняному поняттю "статті калькуляції". Так, Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл 
вважають, що виробничі витрати складаються з трьох частин, а саме: прямих 
матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих 
накладних витрат. На думку Ч.Т. Хорнгрена і Дж. Тостера, є три основних елемента 
на виробництво: основні матеріали, прямі витрати праці та непрямі витрати [8, с. 
151]. 



62 

 

Витрати доцільно класифікувати для встановлення зв'язків між елементами 
класифікації. Класифікацією витрат займалися Дл. М. Фелс, Е. Гарке, які 
розподілили їх на змінні та постійні. Ж. Г. Курсель-Сенелем довів, що витрати 
можуть бути прямими і непрямими. О. І. Гуляєв, В. І. Ліхачов, Р. Я. Вейцман, 
Е. О. Гольдштейн зробили більш досконалою структуру калькуляційних статей 
собівартості [3]. Класифікація витрат продовжує удосконалюватись і на цей час.  

Л. Пачолі [6] виділив три класифікаційні групи витрат обігу: стосовно 
підприємства, товару і господарського процесу. На підставі цих груп усі витрати 
поділялися на торгові і домашні, прямі і непрямі, звичайні і надзвичайні. Хоча це 
була класифікація витрат обігу, але вона містила в собі виробничі витрати. Тому, на 
думку Л. Пачолі, поштовхом в розвитку виробничих витрат та до виникнення спроб 
їх класифікації стала поява подвійного запису.   

Водночас В.Б. Івашкевич уважає, що «в узагальненому вигляді витрати 
виробництва є функцією виробництва і можуть бути подані як: 1) сукупність 
спожитої кількості ресурсів; 2) вартісне вираження матеріальних і трудових витрат» 
[4, с. 5].  

Щодо визначення змісту витрат виробництва К. Маркс [5] зазначав, що з 
точки зору суспільства, вони розглядаються як дійсні витрати виробництва, які 
складаються із витрат живої та втіленої в засоби виробництва праці на виробництво 
продукції. А з точки зору капіталіста – це частина вартості товару, яка відшкодовує 
ціну витрачених засобів виробництва і ціну витраченої робочої сили; це частина 
вартості товару, яка повертає лише те, скільки коштує товар самому капіталістові.  

Таким чином, на нашу думку, під витратами виробництва потрібно розуміти 
всі ті витрати, що виникають при здійсненні виробничого процесу, а витрати 
підприємства – поняття більш загальне, що включає в себе виробничі витрати, а 
також інші види витрат. Головне значення сутності витрат виробництва має 
контроль виробничої діяльності та управління витратами для її здійснення.  

Висновки. Результати дослідження говорять про важливість категорії 
«витрати», які є стійкою рушійною силою, що дає можливість підприємству 
зберігати свої конкуренті позиції і бути прибутковим. Отже, сутність і класифікація 
витрат дає змогу ефективно керувати витратами виробництва та вести чіткий їх 
облік та досягати поставленої мети діяльності підприємства. Однак, знижувати 
витрати на виробництво постійно неможливо, оскільки це призведе до зниження 
якості продукції й ефективності виробництва в цілому, а як наслідок, до втрати 
ринків збуту продукції і банкрутства підприємства. 

Подальші дослідження ефективно проводити у напрямку обліково-

аналітичного забезпечення управління витратами виробництва на підприємстві з 
метою прийняття оптимальних управлінських рішень. 

 

Список використаної літератури: 
1. Атамас П.Й. Управлінський облік. К: Центр навчальної літератури, 2006. 

440 с.  
2. Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб 

управління. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та 
аналізу: міжнар. зб. наук. Прац. Вип. 1 (22).  2012. С. 11-18.  

3. Волонцевич С. О. Оптимізація структури витрат як фактор підвищення 



63 

 

конкурентоспроможності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : 08.07.01. Харків, 2006. 18 с.  

4. Ивашкевич В.Б. Проблемы учета и калькулирования себестоимости 
продукции. М. : Финансы, 1974. 159 с. 

5. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. 
Государственное издательство политической литературы, 1952. 794 с. 

6. Пачолі Л. Трактат о счетах и записях: [пер. с итал.]. ―Финансы, учет, аудит‖, 
1995. 160 с 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ 
Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

8. Хорнгрен Ч.Г. Форстер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. М. 
: Финансы и статистика, 1995. 415 с. 

 

References: 

1. Atamas, P.Y. (2009). Upravlinskiy oblik [Managerial Accounting]. Kyiv.Center 

for Educational Literature. 

2. Butynets F.F. (2012). Vytraty vyrobnycztva ta yhu klasyfikaciya dlya potreb 

upravlinnya [Production costs and their classification for management needs]. Problemy 

teoriyi ta metodologiyi buxgalterskogo obliku, kontrolyu ta analizu: mizhnar. zb. nauk. 

Pracz. 

3. Voloncevych S. O. (2006). Optymizaciya struktury vytrat yak faktor 

pidvyshhennya konkurentospromozhnosti promyslovyx pidpryyemstv [Optimization of 

cost structure as a factor for increasing the competitiveness of industrial enterprises] 

(Candadate dissertation). Xarkiv.  

4. Yvashkevych V.B. (1974). Problemы ucheta y kalkulyrovanyya sebestoymosty 
produkcyy [Problems of accounting and calculating the cost of production]. M.: Fynansy. 

5. Marks, K. (1952). Kapital. Criticа of politicheskoy economy. [Capital. Criticism 
of political economy]. Gosudarstvennoe of izdatelstvo politicheskoy literatury.  

6. Pacholі, L. (1995). Traktat about accounts and records [A Treatise on Accounts 

and Records], (trudged. with ital.). ―Finances, account, audit‖,  
7. Ministerstvо finansiv Ukrayiny (1999) Polozhennya (standart) buxgalterskogo 

obliku 16 "Vytraty`" [Order of the Ministry of Finance of Ukraine «On Approval of 
(standard) accounting 16 "Expenses]. Retrieved from 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

8. Xorngren Ch.G. Forster Dzh. (1995). Buxgalterskyj uchet: upravlencheskyj 

aspekt [Accounting: Managerial Aspect]. M. : Fynansы y statystyka. 

 

 

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

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

продукції підприємства 

  



64 

 

І.В. Пилипенко, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ 
ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

розрахунків з оплати праці. Розглянуто основні етапи  розрахунків з оплати праці. 
Визначено завдання обліку праці та її оплати. Визначені джерела інформації щодо 
контролю за  розрахунками з оплати праці. 

Ключові слова: облік, контроль, розрахунки з оплати праці, синтетичний 
облік, облікова інформація. 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин облік праці та її оплати 
є одним із найважливіших та трудомістких у всій системі обліку на підприємстві. 
Ось чому, проблемні питання бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати 
потребують глибоких досліджень, оскільки їх розв’язання, позитивно вплине на 
формування достовірної інформації про розрахунки з оплати праці найманих 
працівників з метою прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Мета дослідження. Метою написання статті є розкриття теоретичних 
аспектів обліку та контролю розрахунків з оплати праці на підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Теоретичні та практичні проблемі 
питання організації обліку операцій з розрахунків із оплати праці на підприємстві 
розглядали у своїх працях науковці: Вербило О.Ф., Мельянкова Л.В., Герасимчук 
Л.С., Кантаєва О.В., Покатаєва О.В., Кошулинська Г.О. Потриваєва Н.В., Савченко 
І.В., Садовніков О.А., Сировой Г.В., Хома Д.М. та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження.Згідно із Законом України 
«Про оплату праці» [2], заробітна плата – це винагорода, обчислена, зазвичай, у 
грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним 
орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Важливе значення при 
оцінювання розміру заробітної плати має чітка організація облікової роботи 
розрахунків з оплати праці на підприємстві, оскільки вона є найбільш 
відповідальною та трудомісткою. 

Основними завданнями обліку праці та її оплати є на підприємстві є: 
- своєчасне і точне оформлення документами обсягу виконаних робіт, 

одержаної продукції й нарахування заробітної плати відповідно до кількості та 
якості затраченої праці; 

- контроль за дотриманням чисельності працівників та їх участі у 
виробничому процесі; 

- суворе дотримання порядку витрачання фонду оплати праці за категоріями 
працівників по підприємству в цілому і по кожному виробничому підрозділу та 
правильного розподілу витрат за культурами, видами тварин, робіт і послуг; 

- своєчасне й правильне нарахування і виплата заробітної плати (оплати 
праці) та матеріального стимулювання кожного працівника, контроль за 
утриманням із заробітної плати; 
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- своєчасне складання звітності по заробітній платі та подання її у 
відповідні органи; 

- використання обґрунтованої системи оплати праці; 
- оцінка трудових затрат; 
- точний облік заробітку кожного працюючого і всіх розрахунків, 

пов’язаних з оплатою праці; 
- обґрунтований розподіл фонду оплати праці між галузями та 

виробництвами. 
Відповідно до законодавства України заробітна плата повинна 

виплачуватися в першочерговому порядку перед іншими платежами. Не 
допускається її затримка та виникнення заборгованості. Етапи розрахунків з оплати 
праці зображені на рис. 1 [3]. 

Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці на  підприємствах, 
відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку [1] ведеться на рахунку 66 
«Розрахунки за виплатами працівникам», до якого передбачено три субрахунки:  

661 «Розрахунки за заробітною платою»;  
662 «Розрахунки з депонентами»;  
663 «Розрахунки за іншими виплатами».  
Основними завданнями контролю операцій з оплати праці на підприємстві є: 
- дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці, із 

утримань неї й правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків з оплати 
праці; 

- правильності організації праці, дотримання встановлених розцінок, 
ставок і окладів; 

- своєчасності й правильності нарахування і виплати заробітної плати 
згідно з діючою системою оплати праці; 

- правильності здійснення розрахунків з органами соціального 
страхування. 

Джерелами інформації щодо операцій з оплати праці на підприємстві є: 
- накази і розпорядження про прийом на роботу, звільнення і надання 

відпусток, договори, контракти, документи обліку персоналу, особисті картки 
працівників; 

- 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 з праці. 

Для правильної організації обліку оплати праці підприємство повинно: у 
наказі про облікову політику прописати найбільш досконалі методи ведення обліку 
розрахунків з працівниками; обґрунтувати вибір форм оплати праці та вказати 
чинники підвищення продуктивності праці і відповідно створити графік 
використання робочого часу. У разі відсутності створити графік документообігу з 
оплати праці: вказати виконавців та строки  складання документів, які пов’язані з 
обліком оплати праці. Графік, в першу чергу, розподілить функції між 
адміністративним персоналом. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
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Рис. 1. Етапи розрахунків з оплати праці (узагальнено автором) 

 

Здійснюючи удосконалення організації розрахунків з оплати праці, 
керівники підприємства повинні пам’ятати, що заробітна плата повинна 
виплачуватися в першочерговому порядку і не допускати її затримки чи 
виникнення заборгованості по ній. Адже на більшості підприємств матеріальна 
винагорода за працю у вигляді зарплати залишиться єдиним доходом та трудовим 
стимулом [4]. 

З метою подальшого удосконалення організації бухгалтерського обліку 
розрахунків за виплатами працівникам пропонується: 1) забезпечити раціональний 
документообіг; 2) посилити контроль за своєчасністю та правильністю 
відображення сум нарахованої заробітної плати та відрахувань єдиного соціального 
внеску, 3) впроваджувати форми, системи, розміри оплати праці працівників на 
основі їх індивідуальних результатів праці, кваліфікації та відповідальності; 4) 

застосовувати в підприємстві різні методи матеріального та морального 
стимулювання працівників у досягненні високих кінцевих результатів; 5) 

контролювати терміни подання первинних документів з обліку праці та її оплати до 
бухгалтерії підприємства;  
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Висновки. Отже, удосконалення існуючої на підприємстві системи оплати 
праці повинно бути спрямоване на підвищення її продуктивності та збільшення 
обсягів виробництва з урахуванням наступних принципів: максимальна 
самостійність підприємства в питаннях організації і оплати праці; випереджаючі 
темпи росту продуктивності праці в порівнянні з темпами росту заробітної плати; 
матеріальна зацікавленість працівників у зростанні продуктивності праці; 
забезпечення раціонального співвідношення в оплаті складної та простої, розумової 
і фізичної праці; забезпечення соціального захисту працівників за допомогою 
внутрішніх гарантій підприємства та держави. 
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ПРОЦЕС ПОСТАЧАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗРАХУНКІВ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

 

(Представлено доц. Савченко Р. О.) 
 

В статті розглянуто процес постачання в системі розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. Розкрито основні завдання процесу 
постачання та виділено фактори, що впливають на вибір постачальника. 

Доведено, що ефективна політика управління кредиторською 
заборгованістю дає змогу розширювати ринки збуту товарів, залучати нових 
реалізаторів продукції.  

Ключові слова: постачання; облік; кредиторська заборгованість; 
постачальники; управління 

 

Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання вимагають 
приведення в дію факторів, які здійснюють безпосередній вплив на ефективність 
управління. Для забезпечення ефективної діяльності підприємства, дуже важливим 
є управління розмірами кредиторської заборгованості. Незабезпеченість 
підприємств власними оборотними коштами зумовлена недоліками в обліку та 
аналізі кредиторської заборгованості. Крім того, статистичні дані свідчать про те, 
що ця заборгованість характеризується, у свою чергу, досить високим рівнем 
питомої ваги простроченої заборгованості. 

Особливе місце в кредиторський заборгованості займають численні 
розрахунки з постачальниками і підрядниками. Кредиторська заборгованість 
розуміє під собою можливість підприємства тимчасово використовувати 
запозиченими ресурсами, але з іншого боку також зменшує показники 
платоспроможності і ліквідності. Окрім цього наявність простроченої 
заборгованості може призвести до погіршення іміджу підприємства. Кредиторська 
заборгованість надає можливість підприємству тимчасово користуватися 
запозиченими коштами, але з іншого боку – зменшує показники платоспроможності 
і ліквідності. При правильному управлінні кредиторською заборгованістю можна 
усунути негативні наслідки її наявності. Це можливе за умови правильно 
організованої системи обліку, аналізу та контролю кредиторської заборгованості. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню цих проблем 
присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, таких як 
Ф. Ф.Бутинець, С. Ф. Голов, О. М. Головащенко, Р. Грачова, І. Губіна, 
В. А.Єрофєєва, А. А. Єфремова, В. М. Костюченко, Т. Н. Малькова, Н. М. Малюга, 
М. Ю. Медведєв, В. Моссаковський, В. В. Нарєжний, С. А. Ніколаєва, В. Ф. Палій, 
М. С. Пушкар, Б. Райан, Н. В. Рассулова, Я. В. Соколов, В. О. Шевчук та інші.  

Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності 
свідчать про те, що деякі з теоретичних положень відносно трактування розрахунків 
з постачальниками, заборгованості та зобов’язань є дискусійними, а ряд важливих 
аспектів їхньої організації, оцінки та методики обліку потребують удосконалення. У 
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зв’язку з цим вибір теми дослідження та його цільова спрямованість є достатньо 
актуальними. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних основ процесу постачання в 
умовах формування розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

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

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність підприємства 
вступають в розрахункові взаємовідносини з іншими підприємствами, 
організаціями і особами, зокрема: постачальниками ресурсів; покупцями продукції; 
бюджетом щодо податків і платежів; Пенсійним фондом, організаціями страхового 
профілю; банком (обслуговування, кредитування); іншими організаціями (науково-

дослідними, консалтинговими, юридичними, з надання послуг – зв’язку, охорони, 
пошти, інформаційного забезпечення та ін.); фізичними особами (щодо оплати 
праці, розрахунків за підзвітні суми, відшкодування матеріальних збитків). 

Розрахункові взаємовідносини між постачальниками і покупцями виникають 
у процесі господарської діяльності підприємств, і цим відносинам, як правило, 
повинне передувати укладання договорів (контрактів) купівлі-продажу товарно-

матеріальних цінностей, договорів підряду на виконання різних робіт, надання 
послуг тощо. 

На сьогоднішній день існує чимало підприємств, діяльність яких можлива 
тільки завдяки зобов’язанням за розрахунками з постачальниками. Тобто практично 
не маючи власного капіталу, підприємство бере в кредит товар (тобто під 
реалізацію) і отримує значні прибутки не ризикуючи при цьому власним капіталом. 
Зобов’язання підприємства за розрахунками з постачальниками та підрядниками – 

це короткострокові зобов’язання, що виникають при постачанні продукції чи 
наданні послуг [1]. 

Процес постачання (придбання) – це сукупність операцій, спрямований на 
забезпечення підприємства предметами та засобами праці, необхідними для 
здійснення господарської діяльності. 

Процес постачання є невід’ємною ланкою кругообігу засобів. Покупець 
купує у продавця (постачальника) сировину і матеріали, пальне і мастильні 
матеріали, запасні частини та інші матеріальні цінності необхідні для здійснення 
господарської діяльності. Від постачальників можуть поступати також верстати, 
трактори, автомобілі, комп’ютери та інші об'єкти основних засобів. Підрядні 
організації виконують для замовників будівельні роботи, а також роботи і послуги 
виробничого характеру – ремонтні роботи, технічне обслуговування тощо [2]. 

Правильність організації бухгалтерського обліку, документування та 
відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з постачальниками та 
підрядниками є передумовою успішної діяльності підприємства.  

В сучасних умовах господарювання діяльність кожного суб’єкта 
господарювання є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, 
які заінтересовані у позитивних результатах його функціонування. Можливості 
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виходу вітчизняних підприємств на рівень більш ефективного функціонування 
безпосередньо залежать від прозорості і достовірності даних фінансової звітності, 
на підставі яких інвестор приймає рішення про доцільність та обсяг інвестицій, 
здійснює контроль за їх ефективним використанням. 

Розрахунки виступають важливим інструментом регулювання економічних 
відносин між суб'єктами господарської діяльності, а також невід'ємним і 
необхідним елементом процесу розширеного відтворення, формування, розподілу 
(перерозподілу) суспільного продукту. 

Суб’єкт господарювання отримує необхідні засоби в результаті їх придбання 
чи обміну, що створює процес руху ресурсів. Звідси, придбання можна визначити 
як процес руху цінностей від підприємства-продавця до підприємства-покупця, що 
виконання договірних умов і задоволення потреб сторін економічних відносин.  

Основне завдання процесу постачання полягає в забезпеченні потреб 
виробничого процесу в ресурсах – сировині, матеріалах, паливі, тарі, запасних 
частинах, малоцінних і швидкозношуваних предметах тощо. Таким чином, процес 
постачання предметів праці є важливою передумовою здійснення основної 
діяльності підприємства. Цей процес має відбуватися безперервно й рівномірно, 
оскільки надлишок або нестача цінностей негативно впливає на кінцевий результат 
господарської діяльності [3, с. 408]. 

У свою чергу, можна виділити фактори, що впливають на вибір 
постачальника: умови платежу; цінова конкурентоспроможність; гарантійні строки; 
географічне місце розташування; ремонт і післяпродажне обслуговування; 
відповідність продукції постачальника стандартам якості; виробнича потужність та 
обсяги випуску продукції за останні роки; можливість закупівель безпосередньо у 
виробників або оптовиків. 

Рішення з постачання приймаються в умовах, коли змінюються як зовнішні 
фактори господарювання (економічні, політичні, соціальні, культурні, технічні, 
законодавчі, юридичні, ринок, кон’юнктура, пропозиція), так і внутрішні (план 
постачання і завдання, зв’язки підприємства, взаємовідносини з відділами, зміна 
асортименту), що породжує наявність проблеми й обмеження. 

Ринкові умови господарювання вимагають приведення в дію факторів, які 
здійснюють безпосередній вплив на ефективність управління. Для забезпечення 
ефективної діяльності підприємства, дуже важливим є управління розмірами 
кредиторської заборгованості. Незабезпеченість підприємств власними оборотними 
коштами зумовлена недоліками в обліку та аналізі кредиторської заборгованості. 
Крім того, статистичні дані свідчать про те, що ця заборгованість характеризується, 
у свою чергу, досить високим рівнем питомої ваги простроченої заборгованості. 
Особливе місце в кредиторський заборгованості займають численні розрахунки з 
постачальниками і підрядниками.  

Кредиторська заборгованість розуміє під собою можливість підприємства 
тимчасово використовувати запозиченими ресурсами, але з іншого боку також 
зменшує показники платоспроможності і ліквідності. Окрім цього наявність 
простроченої заборгованості може призвести до погіршення іміджу підприємства. 
Кредиторська заборгованість надає можливість підприємству тимчасово 
користуватися запозиченими коштами, але з іншого боку зменшує показники 
платоспроможності і ліквідності. При правильному управлінні кредиторською 
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заборгованістю можна усунути негативні наслідки її наявності. Це можливе за 
умови правильно організованої системи обліку, аналізу та контролю кредиторської 
заборгованості [4].  

Раціональна організація обліку розрахунків з постачальниками та покупцями 
передбачає такі заходи: вибір форми розрахунків, яка найбільш сприятлива для 
даного підприємства; розробка картотек різних реквізитів усіх постачальників; 
формування методики й техніки аналітичного й синтетичного обліку; встановлення 
порядку документування розрахункових операцій й оперативного контролю за 
станом розрахунків.  

Висновки. Для ефективної діяльності та розвитку підприємства необхідно 
контролювати та своєчасно приймати рішення. Важливими об'єктами контролю та 
управління за сучасних умов залишаються кредиторська заборгованість. Ефективна 
політика управління кредиторською заборгованістю дає змогу розширювати ринки 
збуту товарів, залучати нових реалізаторів продукції.  
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ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти обліку доходів від 

реалізації товарів торгівельного підприємства. Розглянуто основні наукові 
дослідження українських вчених щодо значення та ролі доходів від реалізації 
товарів, робіт та послуг підприємства. Визначено порядок формування 
синтетичного обліку  доходів від реалізації товарів.  

Ключові слова: облік, дохід від реалізації товарів, синтетичний облік, 
торгівельне підприємство, управління. 

 

Постановка проблеми. В ринкових умовах господарювання одним з 
найважливіших показників діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є розмір 
і характер прибутку або збитку за кожний період його діяльності. Тому правильне 
визначення доходів та своєчасне їх відображення в системі бухгалтерського обліку 
є першочерговим завданням будь-якого підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Розробці питань організації 
бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств З. Бандури, О. Будько,  
О. Войналович, Л. Вороніної, Н. Гаркуші, Н. Гури, І. Давидовича, С. Іванюти,  
С. Івахненкова, Т. М. Камінської, С. Ніколаєвої, В. Озеран, Р. Марценюка ін.  

Метою статті є дослідження системи побудови обліку доходів від реалізації 
товарів в торгівельних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Торгова діяльність – це ініціативна 
самостійна діяльність юридичних осіб і громадян із здійснення купівлі та продажу 
товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Торгова діяльність 
може здійснюватися у сферах роздрібної та оптової торгівлі, а також у торгово-

виробничій (громадське харчування) сфері. Оптова торгівля може здійснюватися 
через оптові бази, товарні склади, склади-холодильники, склади-магазини. Вона, як 
правило, є проміжною ланкою між виробником продукції і роздрібною торгівлею 
[1]. 

Основними функціями управління доходами торгівельного підприємства є 
належним чином організований їх облік, контроль та аналіз. Тому, облікова 
інформація є основним джерелом порівняльного оцінювання та аналізу формування 
і розподілу доходів торгівельного підприємства. Облік є інструментом збирання та 
обробки даних про факти господарської діяльності підприємства і здатен надати 
таку кількість інформації, яка потрібна для задоволення потреб зовнішніх та 
внутрішніх користувачів з метою прийняття правильних управлінських рішень. 

Згідно з П(С)БО 15 ―Дохід‖, визнані доходи класифікуються в 
бухгалтерському обліку за такими групами:  

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
- інші операційні доходи; 
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- фінансові доходи; 
- інші доходи [4]. 

Камінська Т. Н. під доходами організації розуміє збільшення економічних 
вигод протягом звітного періоду внаслідок надходження активів і / або підвищення 
їх вартості, і / або зменшення зобов'язань, які приводять до збільшення капіталу 
організації, за винятком внесків власників [4]. Водночас, Марценюк Р. стверджує, 
що дохід – це економічна категорія, внаслідок якого відбувається примноження 
активів чи зменшення зобов’язань підприємства, протягом відповідного звітного 
періоду, вартість яких достовірно можливо визначити, що призводить до 
збільшення власного капіталу підприємства [5]. 

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

 
Рис. 1. Сутність доходу як мети підприємницької діяльності торгівельного 

підприємства 
Розглядаючи систему управління реалізації товарів як стратегію здійснення 

ринкової діяльності, зазначимо, що ключовим завданням підприємств торгівлі на 
сучасному етапі стає орієнтація на споживача. Тобто, за допомогою яких методів 
продажу здійснювати торговельну діяльність, які методи активізації продажу при 
цьому застосовувати, види дисконтних карток вводити, за яких умов їх видавати і 
які знижки надавати власникам цих карток повинно базуватися на аналізі 
оперативної бухгалтерської інформації. 

Облік доходів торговельних підприємств здійснюється у відповідності до 
П(С) БО 15 «Дохід» [6], з використанням рахунків класу 7 «Доходи і результати 
діяльності», а саме на відокремленому рахунку 70 «Доходи від реалізації» із 
подальшим відкриттям субрахунків 702 «Доход від реалізації товарів», 703 «Доход 
від реалізації робіт і послуг» та 704 «Вирахування з доходу» [3].  

Водночас, в процесі проведеного дослідження було проаналізовано думки 
вчених щодо вдосконалення системи синтетичного обліку доходів від реалізації 
товарів. Так, Височин І.В. з метою деталізації інформації з відповідного виду 
діяльності торговельних підприємств пропонує відкривати рахунки: 70211 – для 
реєстрації доходів від торгівлі оптом (з вітчизняними покупцями); 70212 – для 
реєстрації доходів від торгівлі оптом (на експорт); 7022 – для реєстрації доходів від 

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

формування прибутку від реалізації товарів як джерела 
розширеного відтворення діяльності підприємства 

фінансування усіх поточних витрат, що пов’язані зі здійсненням 
господарської діяльності щодо реалізації товарів 

сплату податкових платежів, що пов’язані зі здійсненням 
господарської діяльності торгівельного підприємства 
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роздрібної торгівлі. Загальну суму доходів і суму непрямих податків відображають 
на Кт 702. Списання у порядку закриття рахунку суми чистого доходу 
відображають на Дт 702 [2]. Отже, за допомогою цих синтетичних рахунків 
з’являється можливість виділити з усього виторгу підприємства доходи від 
реалізації товарів із застосуванням різних методів активізації продажу, що в свою 
чергу дає змогу проводити поглиблений аналіз товарообороту та вирішувати 
питання доцільності застосування того чи іншого маркетингового інструменту.  

Продаж товарів в торгівельному підприємстві оформляється наступними 
обліковими записами (табл. 1). 

Таблиця 1 

Операції продажу товарів у торгівельному підприємстві 

№ 
з/п 

Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн. Дебет Кредит 

1 
Визнано дохід від реалізації товарів 
покупцю 

361 702 19800,00 

2 
Відображено податкове зобов'язання за 
податком на додану вартість 

702 641 33000,00 

3 
Відображено собівартість реалізованих 
товарів 

902 28 8660,00 

4 
На поточний рахунок отримано грошові 
кошти від покупця 

311 361 19800,00 

5 
Списано на фінансовий результат 
операційної діяльності:    

6 

– чистий дохід від реалізації товарів 

198000 грн.-33 000 грн. = 165000 грн. 702 792 16500,00 

– собівартість реалізованих товарів 792 902 86760.00 

 

В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що на 
сучасному етапі розвитку ринкової економіки головною метою обліку 
торгівельного підприємства є забезпечення управління продажами товарів гнучкою 
інформаційною базою у вигляді проаналізованих аналітичних даних для прийняття  
ефективних, своєчасних управлінських рішень, пов’язаних з: плануванням 
управлінської, маркетингової діяльності; раціональною організацією роботи з 
продажу товарів; системою бухгалтерського обліку, яка повинна бути побудована 
таким чином, щоб сприяти прийняттю обґрунтованих управлінських рішень; 
контролем за здійсненням діяльності підприємства з продажу товарів; мотивацією 
працівників, зайнятих продажами товарів до ефективного виконання своїх функцій. 

Висновки. Отже, отримання своєчасної, достовірної інформації про отримані 
доходи та понесені витрати торговельних підприємств є необхідним не лише задля 
визначення прибутковості діяльності, але й для визначення стратегічних напрямів 
подальшого успішного функціонування підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ  ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 
ТВАРИННИЦТВА 

 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
У статті узагальнено поняття та сутність поточних біологічних активів 

тваринництва.  Розглянуто особливості сільськогосподарського виробництва, які 
мають вплив на організацію обліку поточних біологічних активів. 

Ключові слова: поточні біологічні активи, тваринництво, сільське 
господарство, справедлива вартість. 

 

Постановка проблеми. Галузеві особливості сільського господарства 
суттєво впливають на організацію і технологію виробництва, та відповідно, на 
побудову системи бухгалтерського обліку. До таких специфічних об’єктів обліку 
відносяться поточні біологічні активи тваринництва. У процесі їх вирощування 
відбуваються біологічні перетворення, збільшується поголів’я тварин за рахунок 
одержання приплоду, придбання худоби тощо. Тварини дають приріст, з часом 

змінюють статево виробничі групи. Всі ці процеси мають підлягати обов’язковому 
відображенню в системі бухгалтерського обліку. 

Метою дослідження є дослідження особливостей обліку поточних 
біологічних активів тваринництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню сучасних 
проблемних питань бухгалтерського обліку поточних біологічних активів у цілому 
на підприємствах сільського господарства присвятили роботи такі вітчизняні 
науковці: М.Ф. Огійчук, Р.Д. Андрушко, В.Б. Моссаковський, Д.Л. Кузьмін, 
С. Голов та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Організація 
бухгалтерського обліку активів в агарних підприємствах включає сукупність 

заходів щодо нагромадження, групування, систематизації та аналізу зведеної 
інформації про господарські операції з надходження, руху і вибуття таких  активів в 
процесі господарської діяльності з метою прийняття обґрунтованих і вчасних 
управлінських рішень.  

На думку Клименко О.П. при організації обліку біологічних активів у 

тваринництві враховують ряд особливостей обліку, що визначаються сезонними 
умовами сільськогосподарського виробництва. Зокрема:  

1. одержання продукції тваринництва та витрати на виробництво тривають 
упродовж року нерівномірно;  

2. витрати узагальнюють за видами й обліковими групами тварин. 
собівартість продукції цієї галузі залежить від обсягу витрат на утримання тварин 
та їх продуктивності;  

3. при веденні обліку тваринництва використовується окрема система 
документообігу, що розроблена для сільськогосподарської галузі;  

4. у сільському господарстві виробничий цикл може тривати від кількох 
місяців до року, в результаті обчислення собівартості здійснюється в кінці року [3]. 
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Основними нормативно-правовими документами в Україні, що регулюють 
порядок здійснення господарських операцій з біологічними активами на 

підприємствах сільського господарства є П(С)БО 30 «Біологічні активи» [5] та 
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів [4]. 

Відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» – це тварини або рослини, які в 
процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію 
та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні 
вигоди [5].  

Біологічний актив визнається активом, якщо виконуються такі умови:  
– підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 

біологічний актив; 
– підприємство здійснює управління біологічним активом та контроль за 

його використанням; 
– є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 

пов’язані з його використанням у сільськогосподарській діяльності; 
– вартість біологічного активу може бути достовірно визначена [4]. 

Згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи» поточними вважаються біологічні 
активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні 
активи, приносити в іншій спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не 
перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощувані й відгодівлі [5]. 

Поточні біологічні активи тваринництва – це тварини, які в процесі поточних 
біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію або 
додаткові біологічні активи, а також в інший спосіб приносити економічні вигоди 
протягом періоду, що не перевищує 12 місяців. 

Об’єктом бухгалтерського обліку поточних біологічних активів 
тваринництва аграрного підприємства можуть бути види тварин (молодняк ВРХ на 
вирощуванні, молодняк свиней на вирощуванні, молодняк овець на вирощуванні, 
молодняк кіз на вирощуванні, ВРХ на відгодівлі, свині на відгодівлі, птиця, звірі, 
сім’ї бджіл тощо) або однорідні групи біологічних активів (молодняк тварин на 
вирощуванні, тварини на відгодівлі), які складаються з певних статевовікових 
(технологічних) груп. 

Від біологічних активів та їх груп, крім сільськогосподарської продукції, 
можуть бути отримані додаткові біологічні активи тваринництва: приплід, нові рої 
бджіл, матеріал для розведення риби тощо [6]. Приплід сільськогосподарських 
тварин з моменту народження визнається поточними біологічними активами та 
оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на 
місці продажу. Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається в 
тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від біологічного активу . 

Основними джерелами надходження поточних біологічних активів 
тваринництва в аграрному підприємстві можуть бути: 1) придбання за плату;  
2) вирощування у господарстві; 3) обмін на подібні і неподібні активи; 4) внесок до 
статутного капіталу; 5) безоплатне отримання. Необхідно відмітити, що від джерела 
надходження поточних біологічних активів залежить їх оцінка. Придбані (отримані) 
біологічні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка 
складається з витрат, фактично понесених господарством на їх отримання: сума, 
сплачена постачальником біологічних активів; сума транспортних витрат; сума 
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ввізного мита; сума інших витрат, пов’язана з придбанням біологічних активів і 
доведення їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих 
цілях. 

В своїх дослідженнях Гончаренко Н. відмічає, що для визначення 
справедливої вартості поточних біологічних активів підприємство може створити 
спеціально призначену для цього комісію, до складу якої повинні бути включені 
відповідні фахівці. Комісія своїми рішеннями визначає справедливу вартість 
поточних біологічних активів або неможливість такої оцінки і такі рішення є 
підставою працівникам бухгалтерії оцінювати поточні біологічні активи в обліку та 
звітності [1]. 

До завдань організації обліку поточних біологічних активів тваринництва в 
аграрних підприємствах можна віднести: 

- своєчасне та достовірне забезпечення управлінський персонал  
оперативною інформацією про наявність та рух поголів'я тварин; 

- своєчасне, правильне, достовірне оформлення первинних документів за 
господарськими операціями та забезпечення правдивості та достовірних даних про 
всі зміни, що відбуваються з поголів'ям тварин; 

- правильне та точне обчислення первісної вартості тварин при їх 

надходженні та вибутті; 
- визначення справедливої вартості поточних біологічних активів. 
Для обліку поточних біологічних активів призначений рахунок 21 "Поточні 

біологічні активи, який узагальненню інформацію про наявність та рух поточних 
біологічних активів [2]. Оприбуткування поточних біологічних активів 
тваринництва відбувається за дебетом рахунка 21 "Поточні біологічні активи", а за 

кредитом – вибуття поточних біологічних активів унаслідок передачі на переробку, 
продаж, безоплатної передачі тощо. На субрахунку 212 «Поточні біологічні активи 
тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та 
руху поточних біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою 

якістю, зменшеною на очікуванні витрати на місці продажу. Аналітичний облік 
ведеться за видами (групами) поточних активів тваринництва (молодняк тварин на 
вирощуванні, тварин на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім’ї бджіл, доросла худоба, 
що вибракувана з основного стада тощо). 

На субрахунку 213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за 
первісною вартістю» ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів 
тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, 
унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 9 "Запаси".  

Висновки. За результатами дослідження обґрунтовано вплив галузевих 
особливостей операцій з поточними біологічними активами тваринництва на 
систему бухгалтерського обліку, окреслено склад об’єктів поточних біологічних 
активів, сформульовано завдання організації обліку біологічних активів. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З 
ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

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

Стаття зосереджена на дослідженні інформаційного забезпечення 
управління розрахунками з покупцями та замовниками на підприємстві. Визначено 
ключові питання, що виникають в ході управління дебіторською заборгованістю. 
Обґрунтовано основні складові системи інформаційного забезпечення управління  
розрахунками з покупцями та замовниками на підприємстві. 

Ключові слова: розрахунки, покупці, замовники, дебіторська 
заборгованість, управління заборгованістю, інформаційне забезпечення, облікова 
інформація. 

 

Постановка проблеми. Результат діяльності кожного підприємства 
залежить не тільки від ефективності його роботи, а й від фінансово-господарської 
діяльності контрагентів. Несвоєчасна оплата продукції покупцями породжує 
фінансові труднощі у підприємства, веде до утворення дебіторської заборгованості,  
яка скорочує фінансові можливості підприємства, оборотність капіталу і може стати  
причиною низької результативності його роботи. Важливою основою управління 
дебіторською заборгованістю підприємств є опрацювання чисельних потоків 
різноманітної економічної інформації, провідна роль у загальній сукупності яких 
належить саме обліковій. Тому для запобігання подальшого зростання дебіторської 
заборгованості та зміцнення платіжної дисципліни необхідно, передусім, 
сформувати відповідне обліково-інформаційне забезпечення прийняття 
управлінських рішень. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання управління 
дебіторською заборгованістю розглянуто у працях вітчизняних науковців: І. Бланка, 
М. Коробова, В. Пономаренко, А. Поддєрьогіна, І. Яремка, Л. Коваленко, Г. Партин 
та інших. Інформаційному забезпеченню управління розрахунками з покупцями та 
замовниками та їх документальному оформленню приділяли увагу в своїх працях 
такі вітчизняні вчені як: Бутинець Ф.Ф., Дорош Н. І., Даньків Й.Я., Гончаренко Т.В., 
Гуцаленко Л.В., Коцупатрий М.. М., Добровольська О.В., Москалюк Г.О., 
Волковицька О.М. та інші. Проте, ряд питань досі залишаються недостатньо 
вивченими, що зумовило актуальність даного дослідження.  

Метою статті є дослідження особливостей інформаційного забезпечення 
управління розрахунками з покупцями та замовниками. 

Викладення основного матеріалу. Дебіторська заборгованість за товари і 
послуги займає значну частку в загальній сумі активів підприємства та є важливим 
об’єктом фінансового обліку. Господарська практика свідчить, що 80% дебіторської 
заборгованості підприємств становить заборгованість за розрахунками за 
реалізовану продукцію [4, с. 531].  

Покупцями є фізичні або юридичні особи, які придбали товари, послуги. 
Замовники – це учасники договору на підставі замовлення яких виготовляється 
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конкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником 
договору [1]. Принципи формування в обліку інформації про дебіторську  
заборгованість та вимоги щодо її розкриття у фінансовій звітності визначено 
відповідно у П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖. 

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість - це сума заборгованості 
дебіторів підприємства на певну дату[3]. У П(С)БО 10 сказано, що дебіторська 
заборгованість може відноситися до складу активу, якщо існує ймовірність 
отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно 
визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість визнається активом 
одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та 
оцінюється за первісною вартістю. 

Дебіторська заборгованість з покупцями та замовниками виникає при 
реалізації підприємством товарів (робіт, послуг) на умовах відстрочки платежу. 
Звичайно надання покупцям комерційного кредиту наражає на ризик неповернення 
дебітором боргу. Однак, кредитування споживачів значно збільшує обсяги продажу, 
що спонукає підприємство продавати продукцію на умовах відстрочки. Рівень 
дебіторської заборгованості визначається багатьма чинниками, а саме: видом 
продукції, місткістю ринку, умовами договору, прийнятою на підприємстві 
системою розрахунків тощо.  

Ефективна система управління дебіторською заборгованістю базується на 
всебічному аналізі та оцінці кредитної політики підприємства, поточного стану 
управління боргами дебіторів. Якісне інформаційне забезпечення дебіторської 
заборгованості дає змогу оперувати повною, своєчасною та актуальною 
інформацією щодо стану дебіторської заборгованості. Ефективне управління 
дебіторською заборгованістю здійснюється шляхом моніторингу та аналізу повної  
та достовірної інформації щодо динаміки обсягів та характеристики дебіторської 
заборгованості за різними видами [4, с. 531]. 

Управління дебіторською заборгованістю поділяють на такі етапи [2, с. 187]:  
1.  Аналіз дебіторської заборгованості підприємства в попередньому періоді 

(вивчення рівня дебіторської заборгованості, її динаміки, складу, періоду  інкасації,  
коефіцієнта  оборотності, оцінка безнадійних боргів підприємства тощо). 

2.  Вибір  типу  кредитної  політики  підприємством  стосовно  своїх  
покупців (помірна, консервативна, агресивна).  

3.  Визначення  можливої  суми  фінансових  коштів  для  інвестування  у  
дебіторську  заборгованість за товарним (комерційним) і споживчим кредитами. 

4.  Формування системи кредитних умов (кредитний період, кредитний 
ліміт, вартість надання кредиту (система цінових знижок), система штрафних 
санкцій за протермінування зобов'язань покупцями.  

5.  Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов надання 
кредиту. В основу оцінки покупців покладено визначення їх платоспроможності.  

6.  Формування процедури інкасації дебіторської заборгованості (визначення 
термінів і форм попереднього і наступного нагадувань покупцям про дату платежів,  
можливостей й умов пролонгації боргу тощо).  

7. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм 
рефінансування дебіторської заборгованості (факторинг; облік векселів, виданих 
покупцями продукції; форфейтинг). 
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8.  Побудова  ефективних  систем  контролю  за  рухом  і  своєчасною  
інкасацією  дебіторської заборгованості.  

Загалом ефективність прийняття управлінських рішень щодо дебіторської 
заборгованості залежить від якості інформаційної бази, що формується в 
бухгалтерському обліку. Відповідно, побудова обліку на підприємстві повинна 
орієнтуватися на забезпечення користувача передусім управлінського персоналу 
достовірною вчасною і необхідною інформацією [4]. Побудова та дослідження 
інформаційної бази проведення моніторингу клієнтів базуються на принципах 
достовірності, повноти, систематичності оновлення.  

На основі аналізу наукової літератури нами обґрунтовано, що система 
інформаційного забезпечення управління розрахунками з покупцями та 
замовниками на підприємстві формується з: 

– відомостей, які надає покупець; 
– даних, отриманих із внутрішніх джерел; 
– інформації із зовнішніх джерел (банку, його партнерів, конкурентів, 

комерційних журналів, газет, довідників, державної звітності, мережі Інтернет).  
Основними внутрішніми джерелами інформації для управління 

розрахунками з покупцями та замовниками є:  
– первинні документи, що є підставою для облікових записів щодо 

дебіторської заборгованості (договори; рахунки-фактури; видаткові накладні; акти 
приймання-здачі виконаних робіт; податкові накладні; товарно-транспортні 
накладні; платіжні доручення; виписки банку; прибуткові касові ордери; 
розрахунки бухгалтерії); 

– дані синтетичного та аналітичного обліку; 
– облікові регістри: Журнал № 3 та Відомості аналітичного обліку 

розрахунків з покупцями та замовниками (3.1), аналітичного обліку розрахунків з 
різними дебіторами (3.2), аналітичного обліку векселів (3.4) та аналітичного обліку 
розрахунків за іншими операціями (3.5); 

– фінансова звітність підприємства: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт 
про рух грошових коштів (за непрямим методом) та Примітки до річної фінансової 
звітності; 

– форма розрахункових операцій, що використовує підприємство (оплата 
грошовими коштами, векселями, застосування бартерних операцій тощо); 

– оцінки дебіторської заборгованості; 
– розрахунок сумнівних боргів; 
– класифікація дебіторської заборгованості та наявність необхідних 

відповідних роз’яснень у примітках до фінансової звітності.  
Аналітичний облік розрахунків із покупцями та замовниками ведеться за 

кожним покупцем і замовником та за кожною операцією. Для цього підприємству 
доцільно використовувати картки аналітичного обліку на кожного дебітора або 
накопичувальну відомість довільної форми.  

Ефективне управління дебіторською заборгованістю безперечно впливає на 
стабільність зростання обсягів продажів, використання резервів клієнтської бази, 
знижує ризик фінансових утрат, є необхідною умовою успішної діяльності та 
підвищення конкурентоспроможності підприємства. Використання економічної 
інформації в процесі аналізу на господарюючих суб'єктах може бути успішним 
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тільки за умови створення чіткої системи дослідження дебіторської заборгованості 
та розрахунків з покупцями та замовниками відповідно до поставленої мети 
проведення аналізу, що значно підвищить ефективність його результатів. 

Висновок. Підводячи підсумки можна з упевненістю сказати, що 

виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємств багато в чому 
залежить від надходження платежів за товари, роботи та послуги від покупців та 
замовників. В процесі проведеного дослідження визначено, що складовими системи 
інформаційного забезпечення управління розрахунками з покупцями та 
замовниками є: відомостей, які надають покупці та замовники; дані, отримані із 
внутрішніх джерел; інформація із зовнішніх джерел. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 
НІМЕЧЧИНІ 

 

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

Розглянуто методичні основи ведення бухгалтерського обліку в Німеччині. 
Здійснено аналіз класифікованого переліку бухгалтерських рахунків, що 
використовуються на підприємствах. Визначено особливості складання фінансової 
звітності підприємств. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, бухгалтерські рахунки, класифікація, 
фінансова звітність, доходи, витрати, принципи обліку  

 

Постановка проблеми. Система бухгалтерського обліку Німеччини має давні 
традиції і орієнтована, перш за все, на чітке дотримання норм прийнятого 
законодавства. Держава створює певні загальноприйняті умови господарювання, які 
є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання і повинні строго дотримуватися. 
Бізнес має тісні зв'язки з банками, які є основними користувачами бухгалтерської 
звітності і задовольняють фінансові запити компаній. Серед західних облікових 
систем бухгалтерський облік Німеччині виділяється тісним взаємозв'язком 
комерційного і податкового обліку, значним проявом формалізму і консерватизму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням організації 
бухгалтерського обліку в країнах ЄС займається багато вчених, серед яких 
колективи викладачів: Харківського державного університету харчування та 
торгівлі (Н.С. Акімова., А.П. Грінько, О.В. Топоркова, Т. А. Наумова, 
Н.С. Ковалевська, Л.О. Кирильєва, В.В. Янчев), Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» (В.В. Дергачова, 
Н.Є. Скоробогатова, Л.М. Шик), Тернопільського національного економічного 
університету (М.Р. Лучко, І.Д. Бенько), Полтавського університету споживчої 
кооперації (О.М. Губачова, С.І. Мельник), Одеського національного економічного 
університету (В.Ф. Максімова Т.В. Черкашина), Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмна та Полтавського  національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка (В.О. Онищенко, М.І. Бондар, 
В.В. Дубовая), Житомирського державного технологічного університету 
(Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька) та ін.  

За результатами проведених досліджень було підготовлено ряд підручників та 
навчальних посібників з курсу «Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах».  

Проте, окремого дослідження особливостей бухгалтерського обліку на 
підприємствах Німеччини немає. 

Метою статті є дослідження методичних основи ведення бухгалтерського 
обліку в Німеччині.  

Виклад основного матеріалу. Головною організацією бухгалтерської 
спільноти в Німеччині з 1931 року є Інститут присяжних аудиторів. Він займається 
розробкою рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку та підготовки звітності. 
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Однак офіційним контролюючим органом при Міністерстві економіки є 
аудиторська палата, а рішення спірних методологічних питань надається 
Верховному Податкового суду. 

Вперше загальноприйняті бухгалтерські принципи були законодавчо 
закріплені в 1937 році в Законі про акціонерні корпорації, який довгий час 
залишався єдиним нормативним документом, який регламентує бухгалтерський 
облік. 

У 1985 році, після прийняття Німеччиною четвертої, сьомої та восьмої 
директиви Європейського Союзу, правила підготовки та публікації бухгалтерської 
звітності зазнали значних змін. Вступив в дію Закон про директиви з 
бухгалтерського обліку, були внесені корективи в основне джерело нормативного 
регулювання - Комерційний (Торговий) кодекс, введені в дію закони, що 
регулюють діяльність підприємств різних форм власності. 

У 1998 році в зв'язку з прийняттям нових директив Європейського Союзу 
вводяться закони, що стосуються правил застосування акціонерними компаніями 
системи управління ризиками та відображення останніх в щорічній звітності, а 
також законодавчо закріплюється право вибору принципів обліку (німецьких, 
міжнародних IAS або американських GAAP) компаніями, акції яких котируються 
на біржі. 

В даний час при організації бухгалтерського обліку використовується 
Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про річну фінансову 
звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані звіти деяких видів 
підприємств, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради і припиняє дію Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄEC» від 
26 червня 2013 року. 

Відповідно до німецького господарського права бухгалтерський облік 
розглядається як: 

 інформація для підприємця про майно, заборгованості, прибутки, збитки, 
витрати і доходи; 

 доказ при судових розглядах; 
 звіт керуючих капіталом перед інвесторами; 
 основа для визначення податків і фінансового управління підприємствами; 
 інформація про кредитоспроможність позичальників і використання 

кредитів. 
Перед німецьким бухгалтерським обліком ставиться ряд таких завдань: 
1) відображення всіх змін вартості майна і заборгованості та встановлення 

справедливого стану цієї вартості; 
2) точне визначення прибутків і збитків підприємства в результаті 

господарської діяльності; 
3) забезпечення калькуляції собівартості виробів шляхом обґрунтування 

необхідних даних; 
4) надання відомостей для контролю за господарськими процесами на 

підприємстві та для виявлення наявних резервів; 
5) створення основи для точного обчислення податкових платежів; 
6) подання необхідних доказів у разі правових суперечок з банками; 
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7) формування надійної основи для інших розділів виробничого рахівництва 
(розрахунку витрат, планування, статистики). 

Торговельне й податкове законодавство при веденні бухгалтерського обліку 
передбачає дотримання таких принципів і критеріїв: 

- повноту – запис всіх без винятку господарських операцій; 
- правильність змісту – записи господарських операцій в системі 

бухгалтерського обліку повинні відповідати їх змісту; 
- тимчасові розмежування – записи повинні проводитися відповідно до часу 

здійснення операцій; 
- ясність, наочність, можливість перевірки – бухгалтерський облік повинен 

вестися таким чином, щоб при здійсненні перевірки його дані були наочні і 
зрозумілі третім особам; 

- правильність форми – заборона будь-якої зміни первісного змісту, наприклад 
стирання, заклеювання та ін.; 

- хронологічний порядок – запис господарських операцій повинен 
проводитися в порядку їх здійснення. 

Процес організації бухгалтерського обліку господарських операцій 
підрозділяється на три основних стадії: підготовка облікових документів, 
безпосередньо бухгалтерський запис і зберігання документів. 

Проводки в бухгалтерському обліку складаються з урахуванням застосування 
загальноприйнятого в Німеччині на відміну від країн з англо-американською 
системою обліку законодавчо встановленого плану рахунків. Єдина для 
підприємств усіх форм власності номенклатура рахунків має ряд переваг: 

 можливість точного знання про  всі існуючі рахунки підприємств; 
 порівнянність аналогічних витрат і доходів як всередині окремого 

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

Європейського Союзу); 
 наявність загальноприйнятої основи для застосування сучасних ефективних 

методів ведення бухгалтерського обліку із застосуванням комп'ютерних технологій. 
Номенклатура рахунків побудована відповідно до принципу розчленування 

процесів виробництва продукції та її використання. Вона містить 10 розділів, 
пронумерованих цифрами від 0 до 9, які стоять на першому місці в номерах 
рахунків. Розділи номенклатури рахунків також підрозділяються на 10 груп, 
пронумерованих від 0 до 9 і займають друге місце в номерах рахунків. Групи 
номенклатури діляться на 10 рахунків і посідають третє місце в номерах рахунків. 
Рахунки аналогічно поділяються на 10 субрахунків (четверте місце в номерах 
рахунків). 

Підприємства залежно від галузевої приналежності, розміру, правової форми та 
специфіки організації виробництва виділяють із загальноприйнятої номенклатури 
рахунків необхідні рахунки і субрахунки, формуючи таким чином робочі плани 
рахунків. 

Подання бухгалтерської звітності в Німеччині засноване на наступних 
законодавчо закріплених принципах: 

1) звіти повинні бути ясними і зрозумілими – тобто фінансова звітність 
повинна бути доступною для розуміння широкого кола користувачів; 
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2) сальдо дебіторської та кредиторської заборгованості, а також доходів і 
витрат є неприпустимим – активи і зобов'язання не повинні згортатися; 

3) показники початкового балансового року повинні відповідати показникам 
кінцевого балансу попереднього року; 

4) облік ведеться виходячи з припущення про безперервність діяльності 
підприємства – методологічний принцип, відповідно до якого вважається, що 
підприємство буде існувати вічно; 

5) визнання підлягають всі очікувані збитки, які стосуються періоду до 
складання балансу, прибуток же зізнається, тільки щодо реалізованої продукції – 

тобто необхідно вибирати найменшу оцінку для активів і доходів і найбільшу для 
зобов'язань та витрат; 

6) облік повинен вестися відповідно до принципу нарахувань – тобто 
відображення фінансових наслідків господарських операцій повинно відбуватися в 
ті періоди, коли вони мали місце, а не в періоди, коли були отримані або виплачені 
грошові кошти; 

7) використовувані в обліку методи повинні застосовуватися послідовно з року 
в рік – необхідно дотримуватися єдиної методології ведення бухгалтерського 
обліку; 

8) оцінка проводиться за первісною вартістю (собівартістю) – всі активи 
повинні враховуватися за ціною придбання і витрат, пов'язаних з їх доставкою, 
установкою, наладкою і пуском в експлуатацію; 

9) принцип обов’язковості. Цей принцип заслуговує більш докладного 
пояснення, так як є властивим тільки німецькій системі обліку. Він має на увазі, що 
рахунки Головної книги є безпосередньою основою для обчислення податкових 
платежів, і не дивлячись на існування двох типів рахунків – комерційних і 
податкових - окремого податкового обліку в тому розумінні, в якому він існує в 
Україні, в Німеччині немає. 

Висновки. Вивчення та аналіз положень бухгалтерського обліку та звітності в 
Німеччині дозволив зробити висновок, що вони відповідають Директивам 
Європейського Союзу.  
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ  

 

(Представлено доц. Гайдучок Т.С.) 
 

У статті розкрито сутність поняття «фінансові результати діяльності» 
як економічної категорії. Уточнено категоріально-понятійний апарат фінансових 
результатів діяльності підприємств. Надано авторське формулювання цієї 
економічної категорії. 

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

Постановка проблеми. В сучасних умовах ринкової економіки питання 
обліку фінансових результатів є одним з основних як у системі фінансового, так і 
управлінського обліку суб’єктів господарювання. Правильно організований облік 
фінансових результатів – це запорука своєчасного виявлення й усунення недоліків 
економічного розвитку підприємства, пошук резервів для поліпшення фінансового 
стану підприємства та забезпечення фінансової стійкості його діяльності. Якісна 
система обліку фінансових результатів є основою для забезпечення стійкого росту 
підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних та 
практичних аспектів формування доходів і витрат діяльності підприємства – прямих 
складових фінансового результату діяльності, находять своє відображення в працях 
багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, таких як 
В. Г.Андрійчука, Є. В. Бавіна, М. Т. Білухи, Е. Бриттона, Ф. Ф. Бутинця, 
О. В. Будько, К. Ватерсона, Г. Велша, О. В. Гаращенко, С. Ф. Голова, Ю. Ю. Мороз, 
К. Друрі, О. М.Єремян, В. П. Завгороднього, М. М. Коцупатрого, Д. Кізо, 
М. В.Кужельного, Ю. А.Кузьмінського, Є. В. Мниха, М. С. Палюха, 
В. М.Пархоменка, Дж. Ріса, М. М. Садовенко, В. В. Сопка, Н. М. Ткаченко, 
Д. Уорфілда, М. Г. Чумаченка, А. Д.Шеремета та багатьох інших.  

Аналіз наукових досліджень та праць фахівців свідчить про те, що облік та 
контроль фінансових результатів діяльності підприємств є одним з дискусійних 
питань, оскільки саме прибуток (збиток) виступає індикатором успішності суб’єкта 
господарювання і слугує одним з головних чинників щодо прийняття управлінських 
рішень. 

Проте сучасна ситуація на ринку вимагає проведення подальшого вивчення та 
аналізу в напрямку удосконалення підходів щодо визначення економічного змісту 
прибутку (збитку) підприємства, порядку обліку, відображення у фінансовій 
звітності, а також, відповідно розробки нових принципів аналізу та контролю.  

Важливість дослідження та вирішення цих питань підкреслює актуальність 
теми дослідження. 

Метою статті є дослідження стану категоріального апарату поняття 
«фінансові результати», обліку фінансових результатів та його складників у 
сучасних умовах господарювання суб’єктів господарювання. 
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Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах економічного 
розвитку суб’єктів господарювання питання фінансових результатів в 
бухгалтерському обліку вважається одним із ключових при здійсненні 
господарської діяльності, так як фінансовий результат є основним із підсумкових 

показників. 

Фінансовий результат – одна з головних передумов формування обліку, 
контролю, аналізу та можливості здійснення управлінського впливу на окремі його 
складові заради підвищення ефективності діяльності підприємств. 

Зважаючи на важливість фінансових результатів діяльності підприємств, 
виникає потреба в поглибленому розумінні поняття «фінансові результати», яка 
призводить до наукових дискусій, що відбуваються в науковій спільноті. Ця 
категорія залишається в центрі уваги вчених не лише у сфері бухгалтерського 
обліку, але й філософії, економічної теорії, мікро- та макроекономіки, фінансів, 
менеджменту, і містить багато суперечностей та протиріч. 

Вивчення нормативно-правових актів, дає змогу зазначити, що в сучасному 
бухгалтерському законодавстві не розглядається сутність самого поняття 
«фінансовий результат».  

Так, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» обґрунтовує 
лише сутність дефініцій «прибуток» та «збиток», що призводить у свою чергу до 
труднощів у визначені економічної сутності, ролі та значення фінансового 
результату [1]. 

Як відомо, узагальнюючим фінансовим результатом діяльності будь-якого 
підприємства є прибуток (або збиток). Його визначають як різницю між доходом 
від реалізації продукції та її повною собівартістю, враховуючи інші доходи та 
витрати. 

Проте, порядок визнання доходу та витрат регламентується П(С)БО 15 
«Дохід», та П(С)БО 16 «Витрати». 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», доходи 
– це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 
зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання 
капіталу за рахунок внесків власників); своєю чергою, витрати – це зменшення 
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 
призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за 
рахунок його вилучення або розподілення власниками) [1]. 

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід», доходи визнаються під час збільшення активу 
або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, 
що оцінка доходу може бути достовірно визначена [2]. Дохід, як правило, 
асоціюється з джерелом постійного зростання ресурсів підприємства, є джерелом 
їхнього подальшого розвитку та поліпшення фінансово-господарської діяльності 
підприємства [4]. 

Також потрібно розглянути невід’ємний складник фінансових результатів – 

витрати. Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», витрати відображаються в бухгалтерському 
обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами 
звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, 
що призводить до зменшення власного капіталу підприємства за умови, що ці 
витрати можуть бути достовірно оцінені [3]. 
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Отже, в бухгалтерському обліку фінансовий результат визначається шляхом 
порівняння доходів та витрат підприємства. Отриманий результат характеризує 
якість діяльності підприємства, форма вираження якого може бути або прибуток, 

або збиток. Від розміру отриманого прибутку залежить формування власного 
капіталу, виконання зобов’язань перед кредиторами (бюджетом, постачальниками, 
працівниками підприємства тощо), фінансування інвестицій, та безпосередньо 

платоспроможність підприємства. 
Варто також розглянути зміст фінансових результатів згідно 

концептуальних позицій Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ 
[5] (далі – ПКУ), прийняття якого, на думку Гринюк Ю. М. [6] дало поштовх для 
приведення у відповідність ключових позицій бухгалтерського і податкового їх 
визначення та імплементації зі світовими нормами. Тобто відбулось суттєве 
наближення обох видів обліку, зокрема, в частині трактування прибутку як об’єкту 
оподаткування, який розраховується шляхом зменшення суми доходів звітного 
періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та 
суму інших витрат звітного податкового періоду (п.п. 134.1.1 ПКУ [5]). 

Однак розрив між податковим й бухгалтерським підходом, як відмічає, 
Гринюк Ю. М. [ ] залишатиметься завжди з огляду на цільове призначення в 
обчисленні фінансового результату підприємств: метою першого є забезпечення 
правильності їх відображення для потреб оподаткування, оскільки сплата податку 
на прибуток відбувається тільки за даними податкової звітності, а другого – 

надання повної і достовірної облікової інформації про них акціонерам, керівникам 
компаній, потенційним інвесторам, державним контролюючим органам та іншим 
зацікавленим особам для прийняття відповідних реальній ситуації управлінських 
рішень, оскільки дані бухгалтерської звітності є публічними і не становлять 
комерційної таємниці 

Висновки. Підсyмовyючи вищескaзaне можнa зробити висновок, що 
фінансовий результат – це кінцевий результат діяльності підприємства за звітний 
період, який виражається прибутком або збитком. Виходячи з вищевикладеного 
сформулюємо власне визначення «фінансові результати». Зокрема, фінансові 
результати – це економічна категорія, що характеризує господарську діяльність 
підприємства, яка обумовлена доходами та витратами, що є наслідком прийняття 
управлінських рішень, та/або враховує вплив факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища та вимірюється показниками прибутку (збитку) або їх повною 
відсутністю. 

Прибуток – це позитивний фінансовий результат, який визначається на 
мікроекономічному рівні та характеризується приростом власного капіталу, а 
збиток – негативний, який характеризується зменшенням власного капіталу.  

Фінансові результати підприємства є головним важелем створення даного 
підприємства та його подальшого існування і розвитку, тому облік фінансових 
результатів посідає особливе місце в бухгалтерському обліку, що також вимагає від 
бухгалтерів певних компетентностей. 

Формування фінансових результатів можна розглядати як частину загальної 
системи господарювання, що пов’язана із прийняттям рішень щодо забезпечення 
необхідного їх розміру на рівні суб’єкта господарювання для досягнення 
стратегічних цілей. 
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ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

 

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

Анотація. В статті обґрунтовано поняття «постачальники» та «процес 
постачання». Визначено особливості визнання та оцінки зобов’язань за 
національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 
Розглянуто відмінності між П(С)БО та МСБО щодо обліку зобов’язань за 
розрахунками з постачальниками. 

Ключові слова: постачальники, розрахунки, зобов’язання, національні 
стандарти, міжнародні стандарти.  

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання раціональна 
організація обліку та контролю зобов’язань підприємства є одним із пріоритетних 
напрямків удосконалення та трансформації існуючої бухгалтерської системи. Одна 
із складових сучасного управління зобов’язаннями є організація детального обліку 
необхідної інформації про стан розрахунків з постачальниками, формування їх в 
системі бухгалтерського обліку та надання її зацікавленим користувачам з метою 
прийняття рішень. Крім того, облік розрахунків з постачальниками потребує 
певних облікових процедур, включаючи систему внутрішнього та зовнішнього 
контролю. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми обліку та контролю 
розрахунків з постачальниками розглядались провідними вітчизняними та 
зарубіжними науковцями,  серед яких: Андерсон Х., Бутинець Ф.Ф.,  Глумаченко 
А.І.,  Городянська Л.В.,  Кладієв В.С., Коблянська О. І., Колдуелл Д., Садовська І.Б., 
Соколов Я. В., Сурніна К.В., Ткаченко Н.М., Шарманська В. М., Швець В. Г. та 
інші. Проте ряд питань досі залишаються недостатньо вивченими, зокрема щодо 
формування та обліку розрахунків з постачальниками у відповідності до 
міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів формування та обліку 
розрахунків з постачальниками у відповідності до національних та міжнародних 
стандартів. 

Викладення основного матеріалу. У процесі господарської діяльності 
підприємства вступають у взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання 
щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг із метою 
забезпечення їх безперервного функціонування. Основними наслідками проведення 
господарських операцій є виникнення зобов’язань, у тому числі за розрахунками з 
постачальниками. 

Постачальники - це фізичні або юридичні особи, які займаються 
постачанням товарно-матеріальних цінностей (палива, матеріалів, сировини, 
будівельних матеріалів, МШП, запасних частин), які надають послуги (постачання 
газу, електроенергії, води тощо), виконують різного роду роботи (капітальний і 
поточний ремонт основних засобів тощо) [7].  
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Процес постачання (придбання)  –  це сукупність операцій по забезпеченню 
підприємства предметами та засобами праці, необхідними для здійснення 
господарської діяльності. В процесі придбання відбувається заготівля всього 
необхідного для процесу виробництва: основних засобів, нематеріальних активів, 
матеріальних ресурсів. Цей процес повинен здійснюватися безперервно та 
рівномірно, оскільки надлишок або недостача матеріальних запасів негативно 
впливає на кінцевий результат господарської діяльності. 

Процес постачання, як об’єкт обліку, включає в себе закупівлю і організацію 
зовнішнього надходження матеріалів, компонентів чи готових продуктів від 
постачальника на виробничі чи інші підприємства, склади або роздрібні магазини. 
Іншими словами, процес постачання полягає в тому, що підприємство укладає 
договори з постачальниками на необхідні йому фактори виробництва, організовує 
доставку та складування виробничих запасів, проводить розрахунки з 
постачальникам за отримані товарно-матеріальні цінності. Під час цього процесу 
відбувається зміна активу з форми грошей на форму майна, призначеного для 
виробництва продукції або торгівельної діяльності [3]. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками здійснюється після 
відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг 
чи одночасно з ними за згодою організації або за її дорученням, по передоплаті. 

Згідно українського законодавства методологічні засади формування та 
обліку інформації про кредиторську заборгованість,зокрема, щодо заборгованості за 
розрахунками з постачальниками, а також вимоги щодо її розкриття у фінансовій 
звітності, загальну класифікацію зобов’язань визначає П(С)БО 11 [2]. 

В Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) немає спеціального 
стандарту, присвяченого кредиторській заборгованості. Визначення, класифікація, 
порядок відображення в обліку кредиторської заборгованості регулюються МСФЗ 
(IAS) 39 «Фінансові інструменти – визнання та оцінка» [6]. До кредиторської 
заборгованості також застосовується МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені 
зобов'язання та непередбачені активи» [1]. Інформація у фінансовій звітності про 
кредиторську заборгованість викладається в МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові 
інструменти  –  розкриття та подання інформації» [5]. 

У відповідності до П(С)БО 11 зобов'язання визнається, якщо його оцінка 
може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних 
вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше 
визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу 
доходу звітного періоду [2]. 

У міжнародних стандартах розглядають критерії визнання забезпечень, а не 
заборгованості. Такими критеріями є:  а) суб’єкт господарювання, який має існуюче 
зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;  б) ймовірно, 
що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним і для 
виконання зобов’язання;  в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання.   

Оцінка зобов’язань відбувається за їх видом:  1) довгострокові зобов’язання, 
на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою 
вартістю;  2) поточні зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення;  
3) непередбачені зобов’язання відображаються на позабалансових рахунках 
підприємства за обліковою оцінкою.   
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За МСФЗ 37, сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою 
видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного 
періоду [1].  

В МСФЗ усі зобов’язання поділяються на поточні та непоточні (п. 60, 61 
МСБО (IAS) 1 [4]), що в українській практиці відповідає поняттям коротко- та 
довгострокових зобов’язань. У системі МСФЗ розрізняють також існуючі (ті, що 
виникли внаслідок фактичного придбання активів) та майбутні зобов’язання (при 
укладенні невідмовного договору про придбання активів у майбутньому, який 
містить штрафні санкції за невиконання зобов’язання).  

При цьому поточні зобов’язання визнаються суб’єктом господарювання за 
таких умов: очікується погашення цього зобов’язання в ході нормального 
операційного циклу (якщо тривалість такого циклу не можна чітко виміряти, 
припускається, що вона становить 12 місяців); це зобов’язання утримується, в 
основному, з метою продажу; зобов’язання підлягає погашенню протягом 12 
місяців після закінчення звітного періоду; відсутня можливість відстрочити 
погашення зобов’язання протягом як мінімум 12 місяців після закінчення звітного 
періоду [4]. 

Щодо оцінки заборгованості перед постачальниками, то, відповідно до 
П(С)БО 11, такі зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення. А 
згідно з МСБО (IAS) 39 для визначення балансової вартості використовують такі 
види оцінок, як історична собівартість, поточна собівартість, вартість розрахунку 
(платежу), теперішня вартість, справедлива вартість [6]. 

За МСБО зобов’язання відображаються в пасиві балансу як сальдо рахунку 
«Рахунки до сплати» в розділі «Поточні зобов’язання».  

Висновки. В сучасних умовах подолання фінансової кризи в Україні 
здійснюється адаптація національної системи обліку та звітності до міжнародних 
стандартів, а також впроваджуються у практику нові підходи і методики обліку 
активів суб’єктів господарювання та джерел їх фінансування. Відображення в 
обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками відповідно до національних 
стандартів дещо відрізняється від міжнародних вимог. Удосконалення існуючої 
вітчизняної системи обліку розрахунків з постачальниками можливе лише за умови 
її уніфікації з міжнародною, але при одночасному урахуванні національних 
особливостей. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ЇХ 
КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
У статті досліджено економічну сутність видатків бюджетних установ. 

Розглянуто основні наукові дослідження українських вчених щодо значення та ролі 
видатків в бюджетних установах. Проаналізовано характеристику видатків 

відповідно до міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку 
для державного сектору. 

Ключові слова: облік, видатки, витрати, бюджетна установа, кошторис. 
 

Постановка проблеми. В сучасній економіці основою всіх процесів є 
ринкові відносини. Проте держава не залишається пасивним спостерігачем за 
економічними процесами. Вона завжди займалася економічною діяльністю, 
втручаючись в діяльність суб'єктів економічного життя. Окрім цього держава є 
соціальним утворенням і виконує певні загально соціальні функції. Свою діяльність 
держава здійснює через створену нею систему установ. В свою чергу, 
різноманітність виконуваних установами функцій впливає і на побудову їх системи 
бухгалтерського обліку та звітності, яка має свої особливості порівняно з 
суб’єктами господарювання [2]. 

Реалії сьогодення свідчать, що бухгалтерський облік у бюджетних установах 
є системою контролю за наявністю, рухом бюджетних і позабюджетних коштів та  
будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах. Водночас, 
необхідно відмітити, що найбільш специфічним об’єктом обліку є видатки 
бюджетної установи.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми бухгалтерського 
обліку видатків в бюджетних установах розглянуті в працях науковців 
П. Й Атамаса, Л. В. Бабенка, І. В. Горковенко, Л. О. Гуцайлюк, О. М. Куліша, 
О. О. Лондаренка, С. Г. Мельничук, М. Г. Михайлова, Н. М. Нечипорук , 
Л. Черничук, та ін. Та незважаючи на численні наукові праці з обліку видатків, слід 
зазначити, що новації законодавчого простору в системі бухгалтерського обліку 
видатків бюджетних установ обумовлюють виникнення проблеми адаптації до 
нового Плану рахунків та НП(С)БОДС. 

Метою статті є дослідження економічної суті видатків та їх класифікації на 
прикладі бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. Бюджетні установи, як неприбуткові 
організації, що повністю або частково фінансуються за кошти державного чи 
місцевих бюджетів, одержують доходи і використовують отримані кошти лише на 
основі затвердженого кошторису. Кошторис є основним документом бюджетних 

установ, що дає право установі на отримання доходів та здійснення видатків, 
визначає обсяг та цільове призначення коштів, визначених на бюджетний період.  

Відповідно до Бюджетного кодексу України, під видатками бюджету 
розуміють кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених 
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відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; 
надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; 
придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків 
і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх 
бюджетного відшкодування [3]. 

Бюджетні установи у процесі надання нематеріальних послуг здійснюють 
видатки, які за економічним змістом відрізняються від витрат суб’єктів 
підприємницької діяльності. Існують різні тлумачення терміну «видатки»  
(табл. 1).  

Таблиця 1 

Визначення поняття «видатки» в літературних джерелах 

Джерело Поняття і його значення 

Лондаренко 
О.О. [6] 

видатки бюджетних установ є централізованими видатками, 
оскільки здійснюються за рахунок коштів відповідного 
бюджету (державного або місцевого). 

Джога Р.Т. [5] 

під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають 
поверненню, а тобто не створюють і не компенсують 
фінансові вимоги і поділяються на відплатні (обмінюються на 
товари чи послуги) і не відплатні (односторонні).  

Атамас П. Й. [1] 

під видатками (не ототожнювати із затратами) розуміє суму 
коштів, витрачених бюджетними установами в процесі 
господарської діяльності в межах сум, установлених 
кошторисом.  

Данильчук В.М. 
[4]  

видатки бюджетних установ наочно відображають 
використання наданих асигнувань, виконання кошторису, 
характеризують загальний стан організацій, тенденції їх 
функціонування та показники діяльності. 

Черничук Л. В. 
[8] 

під видатками визначає державні платежі, які не підлягають 
поверненню.  

 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що видатки – це державні 
платежі, що здійснюються за рахунок державного або місцевого бюджетів та є 
основою для визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків, його 
аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів діяльності бюджетної установи. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
в державному секторі 135 «Витрати» витрати суб’єктів державного сектору 
класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: витрати за 
обмінними операціями, витрати за необмінними операціями [7]. Проте, Міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору не містять визначення 
поняття «видатки». Разом з тим МСБОДС містить визначення поняття «витрати», 
під якими розуміють зменшення економічних вигод або потенціалу корисності  
протягом звітного періоду у вигляді вибуття чи споживання активів або у вигляді 
виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення чистих активів/власного 
капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами власникам. 

Побудова бухгалтерського обліку видатків здійснюється залежно від чинної 
їх класифікації (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація видатків бюджетних установ 

 

Отже, для ефективної організації обліку видатків необхідно використовувати 
економічно обґрунтовану класифікацію видатків за певними ознаками. Це 

допоможе не тільки краще планувати та обліковувати видатки, але й точніше їх 
аналізувати. Водночас, відмітити, що виділення класифікаційних груп видатків має 
здійснюватися у чіткій відповідності з існуючими напрямками обліку в бюджетній 
установі. Реалії сьогодення свідчать, що основною метою обліку видатків 

бюджетних установ є досягнення високого рівня ефективності розподілу державних 
ресурсів на основі подальшої оптимізації витрат бюджетних коштів.  

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що видатки – це один із основних напрямів  організації бухгалтерського 
обліку бюджетних установ, що характеризує кінцевий результат діяльності, 
виконання кошторису доходів та видатків. Організація інформаційного 
забезпечення за відображення видатків в обліку бюджетної установи сприяє 
повному та цільовому виконанню кошторису доходів та видатків бюджетної 
установи, а також відповідно ефективному використанню бюджетних коштів 
загального та спеціального фонду.  
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