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ПОНЯТТЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОХОДИ ПРАЦІВНИКІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Досліджуються питання впливу заробітної плати на формування доходів 
працівників. Аналізуються основні проблеми оплати праці на підприємствах. 
Пропонуються можливі шляхи вдосконалення матеріального стимулювання 
працівників підприємств.  

Ключові слова: заробітна плата, персонал підприємства, матеріальне 
стимулювання, ціна робочої сили, доходи працівників 

 

Постановка проблеми. Заробітна плата посідає чільне місце в механізмі 
господарювання та є однією з найвагоміших соціально-економічних категорій, що 
визначає рівень та якість суспільного розвитку. 

Особливе місце в структурі доходів працівника займає заробітна плата. 
Загалом, саме від розміру заробітної плати залежить рівень і якість життя 
населення, розмір майбутньої пенсії, що визначає соціальне становище осіб у 
похилому віці, настрій, здоров’я, можливості освіти, культурного розвитку, 
психологічний стан людей. 

Важливість аналізу специфіки впливу оплати праці на якість життя населення 
набуває все більшої актуальності у зв’язку з виходом України з економічної кризи, 
яка завдала великих збитків не лише економічній, а, відповідно, й соціальній сфері 
країни. Під час фінансово-економічної кризи значно скоротилось виробництво 
життєво необхідних благ, відповідно збільшилась кількість безробітних, 
підвищилися темпи інфляції, що перевищували швидкість зростання заробітної 
плати. Взаємодія усіх вищенаведених чинників призвела до погіршення якості 
життя населення та зниження продуктивності праці. 

Таким чином, питання специфіки впливу оплати праці на якість життя 
населення та вироблення можливих шляхів подолання проблем оплати праці є дуже 
важливою проблемою сьогодення. Забезпечити даний взаємозв’язок на практиці – 

означає зробити доходи працівників та механізм їх формування потужним 
стимулом суспільного прогресу. 

За сучасних умов соціально-економічного розвитку підприємств України 
істотно зростає актуальність проблеми підвищення рівня заробітної плати та 
вдосконалення механізму управління оплатою праці. 

Отже, саме необхідність дослідження особливостей заробітної плати, її впливу 
на якість життя населення, а також виокремлення проблем, які існують у сфері 
оплати праці та вироблення методики їх подолання зумовлює актуальність нашого 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання специфіки впливу 
заробітної плати на формування доходів досліджувало багато вчених, зокрема 
Івашина О.Ю., Валецька О.В., Мулик Т.О., Брижак І.І. , Коротич О. Б. та інші.  
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Зокрема, Мулик Т.О. та Брижак І. І. досліджували питання удосконалення 
оплати праці на підприємстві, проаналізували питання використання в тарифній 
системі оплати праці «гнучкого графіка» та запропонували шляхи подолання 
проблем оплати праці на підприємстві [1].  

В той же час, такі аспекти проблеми як збільшення темпів доходів працівників 
підприємств при значному відставанні України від європейських стандартів життя 
не знайшли достатнього висвітлення у наявних публікаціях.  

Мета статті полягає у визначенні ролі оплати праці у забезпеченні належного 
рівня життя персоналу підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про оплату 
праці», заробітна плата – це винагорода, яку за трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір 
заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності 
підприємства [2]. 

Головними вимогами до організації заробітної плати на підприємстві, які 
відповідають інтересам як працівника, так і роботодавця, є забезпечення 
необхідного рівня заробітної плати за максимального зниження її затрат на 
одиницю продукції та гарантія підвищення оплати праці кожного працівника зі 
зростання ефективності діяльності підприємства [1]. 

Характеризуючи заробітну плату як ціну робочої сили, необхідно враховувати 
єдину міру оплати праці, критерієм якої є реальна вартість життя працівника та 
його сім’ї. Як ціна робочої сили заробітна плата формується на ринку праці й є 
зовнішньою відносно підприємств. Оплата праці – найдієвіший інструмент 
активізації людського чинника і використання трудового потенціалу. Зрозуміло, що 
людина, яка працює, має значно більше витрачати на відновлення власних сил, мати 
певну кількість вільного часу, а також достатньо коштів для задоволення 
найважливіших потреб (житло, їжа, одяг, духовні потреби). Оскільки для більшості 
заробітна плата є чи не єдиним джерелом доходу, від її розміру відповідно і 
залежатиме якість життя працівника.  

З одного боку, доходи працівника – це джерело задоволення його потреб, 
підвищення якості життя, а з іншого – це й засіб розвитку виробництва, яке 
«працює» за рахунок тісного взаємозв’язку розмірів доходів працівників з кількістю 
та якістю їх праці. Таким чином, розмір доходів працівника впливає на якість його 
життя, яка в свою чергу впливає на якість праці. На нашу думку, лише тоді, коли 
працівник буде отримувати гідну заробітну плату він буде зацікавлений у 
підвищенні власних конкурентних характеристик, адже матиме бажання 
залишитися на даному робочому місці, відповідно буде підвищуватися 
продуктивність та якість праці. Таким чином існує взаємозв’язок між оплатою праці 
та її продуктивністю, де проміжною ланкою виступає саме якість життя працівника, 
тобто його рівень задоволення власних потреб.  

Досить гострою проблемою в Україні є також те, що нинішня мінімальна 
заробітна плата, яку отримують чимало працівників, не набагато вища за 
прожитковий мінімум. 
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Найважливішим пріоритетом соціальної політики є зростання рівня життя всіх 
верств населення. З цією метою держава робить послідовні кроки стосовно 
забезпечення зростання доходів громадян. 

Різноманітність форм власності на засоби виробництва і найманої праці 
передбачає обов’язкове регулювання державою відносин з оплати праці через 
нормативно-законодавчі механізми державних гарантій та оподаткування, а не 
через безпосереднє втручання до цієї сфери на рівні підприємств та організацій. 
Даний шлях передбачає наявність у державі такого дієвого механізму, який би 
забезпечував безумовне виконання основних вимог законодавчих та нормативних 
актів і не дозволяв його ігнорувати. Якщо у державі такого механізму немає або він 
недосконалий, то державний вплив на відносини у сфері індивідуальної оплати 
праці майже відсутній або формується стихійно. 

У діючому механізмі регулювання індивідуальної оплати праці виділяють 
внутрішні й зовнішні чинники, які сприяють підвищенню або зниженню розміру 
заробітної плати: 

– до внутрішніх відносять: рівень продуктивності праці, масштаби діяльності та 
рівень прибутковості підприємства, витрати на заробітну плату. Рівень 
продуктивності праці – це найважливіший критерій, який, у свою чергу, залежить 
від використання нових технологій, автоматизації виробничих процесів, норм 
виробництва, умов праці. Але основним усе ж залишається рівень кваліфікації: 
лише висококваліфікований працівник здатний підвищувати продуктивність своєї 
праці, збільшуючи кількість продукції і покращуючи її якість, що впливає на розмір 
заробітної плати; 

– до зовнішніх відносять: вартість робочої сили, що склалася на ринку праці; 
конкурентоспроможність продукції, що випускається, або послуг, що надаються; 
облік розмірів заробітної плати на інших підприємствах; співвідношення обсягу 
життєвих потреб з номінальною заробітною платою; рівень інфляції. Велике 
значення мають зростання цін на предмети широкого вжитку, збільшення тарифів 
на житлово-комунальні послуги, підвищення плати за користування суспільним 
транспортом, високе оподаткування. 

Істотним недоліком державно-нормативного регулювання індивідуальної 
оплати праці на національному рівні є відсутність державного управління 
нормуванням праці, що негативно впливає на ефективність системи організації 
оплати праці в цілому, результативність таких функцій державного регулювання, як 
функції нормування і гарантування та захисної функції.  

Існуючі підходи до організації оплати праці необхідно пристосовувати до 
ринкових відносин і впроваджувати нові нетрадиційні підходи до побудови системи 
оплати праці у зв’язку з тим, що існують недоліки щодо застосування тарифних 
ставок та посадових окладів: 

– стримують зацікавленість працівників у високопродуктивній праці; 
– не зацікавлюють працівників у досягненні підприємством високих кінцевих 

результатів; 
– спричиняють зрівнялівку; 
– відповідають адміністративно-командним, а не економічним, ринковим 

методам господарювання; 
– суперечать ринковим принципам формування коштів на оплату праці. 
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Відсутність ефективної координації щодо встановлення заробітної плати 
виявляється у відсутності інституціоналізованої системи інформації про ціни на 
ринку праці – про рівень заробітної плати для різних груп працівників. Така 
інформація залишалася «приватною» справою окремих компаній і не 
перетворювалася на «суспільне благо». Спеціальні огляди заробітних плат, що 
проводяться українськими консалтинговими компаніями, цей інформаційний 
пролом не закривають, оскільки базуються на малих і специфічних вибірках. 
Унаслідок цього одні роботодавці могли істотно переплачувати, «безпідставно» 
встановлюючи заробітну плату своїм працівникам на рівні, вище ринкової, інші – 

дуже недоплачувати і в результаті втрачати кваліфіковані кадри на користь 
конкурентів. 

Загалом, на сучасному етапі розвитку економіки переважною функцією 
заробітної плати, поряд із традиційними для неї регулюючою та відтворювальною, є 
й соціально-гарантуюча. Суть цієї функції полягає у виконанні завдань соціального 
захисту населення. Важливою проблемою сьогодення є виплата так званої 
заробітної плати «у конвертах». Запобігти тінізації заробітної плати й забезпечити 
нормальне її функціонування можна лише дозволивши їй бути реальним 
регулятором ринку праці й соціально-трудових відносин. 

Висновки. Отже, останнім часом в Україні спостерігаються досить високі 
темпи підвищення доходів населення, але при цьому зберігається значне 
відставання країни від європейських стандартів життя. Покращити ситуацію 
можливо саме за допомогою державного регулювання рівня мінімальної заробітної 
плати з метою підвищення вартості робочої сили та вирішення таким чином низки 
соціальних проблем. 

На сьогодні система матеріального стимулювання, розмір середньомісячної 
заробітної плати не дає змоги працівникові забезпечити задоволення власних 
потреб на мінімально необхідному рівні навіть за високоефективної індивідуальної 
праці. Недостатній розмір заробітної плати небезпечний як у соціально-

економічному, так і в соціально-психологічному сенсі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО 
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(Представлено к.е.н., доц. Паламарчук Т.М.) 
 

У статті узагальнено поняття та сутність витрат виробництва 
підприємства. Розглянуто основні наукові дослідження українських вчених щодо 
поняття управління витратами. Розроблено загальну схему обліку витрат 
виробництва. 

Ключові слова: витрати виробництва, управління витратами, принципи 
управління, облікова інформація,  

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що особливе місце в 
системі бухгалтерського обліку будь-якого суб’єкта господарювання посідають 
витрати на виробництво продукції, оскільки вони впливають не лише на 
собівартість продукції та її ціну, а й на обсяг одержаного прибутку  та відповідно на 
всю господарську діяльність підприємства загалом та на його функціонування в 
майбутньому. Тому на сьогодні актуальною є  проблема контролю та обґрунтування 
зростання витрат, ось чому для вирішення цього питання необхідним є розробка 

чіткої програми щодо управління витратами на підприємстві.  
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми, пов'язані з 

управлінням витратами підприємствами, розглянуті в наукових працях вітчизняних 
вчених: С. Ф. Голова, О. В. Крушельницька,Т. М. Мудра, В. І. Пахомова,  
Г. І. Пашигорева, Ю. С. Цаль-Цалко, М. Г. Чумаченка, Л. М. Христенко та ін. 

Метою статті є дослідження системи управління витратами на виробництво  
на підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Процес виробництва займає центральне 
місце в діяльності підприємства і представляє собою сукупність технологічних 
операцій по виготовленню продукції, виконанню робіт, наданню послуг. Для 
забезпечення нормального функціонування підприємству необхідні певні ресурси, 
які, з одного боку, виступають як необхідна умова процесу виробництва та 
отримання певних фінансових результатів у майбутньому, а з іншого боку – як 
певна величина витрат, які підприємство повинно понести, щоб забезпечити 
виробничий процес. 

Христенко Л. М. стверджує, що управління витратами – це система, 
керований блок (суб’єкт управління) якої спрямовано на послідовну реалізацію 
функцій управління витратами за допомогою певних методів, що дозволяє 
регулювати чинники та управляти процесами формування витрат з метою 
оптимізації їх структури та рівня [5]. Водночас, Мудра Т.М. в своїх дослідженнях 
відмічає, що управління витратами – це процес цілеспрямованого формування 
витрат щодо їхніх видів, місць і носіїв та постійного контролю рівня витрат і 
стимулювання їхнього зниження [3]. 
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Слушною є думка Крушельницької О.В, яка визначає систему управління 
витратами як складний багатоаспектний та динамічний процес, що включає 
управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату 
діяльності підприємства; система принципів та методів розробки і реалізації 
управлінських рішень, заснованих на використанні об’єктивних економічних 
законів [2] 

В основі організації обліку витрат на виробництво лежать наступні 
принципи: 

—документування витрат і повне їх відображення на рахунках обліку 
виробництва; 

—групування витрат по об’єктам обліку і місцям їх виникнення; 
—відповідність об’єктів обліку витрат з об’єктами калькулювання 

собівартості продукції, показників обліку фактичних витрат з нормативними, 
плановими; 

—розширення кола витрат, які відносяться на об’єкти обліку за прямим 
призначенням; 

—здійснення оперативного контролю за витратами виробництва і 
формуванням собівартості продукції [1]. 

Щоб забезпечити ефективне управління витратами на підприємстві, слід 
сформувати відповідну систему управління витратами. Управління витратами на 
сьогоднішній день – це процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, 
місцями та носіями та постійного контролю рівня витрачання ресурсів і 
стимулювання економії. Встановлено, що від рівня операційних витрат істотно 
залежать ефективність функціонування підприємства та його 
конкурентоспроможність. Тому управління витратами є важливою функцією 
економічного механізму кожного підприємства [4].  

Отримання достовірної облікової інформації з метою здійснення 
ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання передбачає 
налагодження процесу виявлення, вимірювання, реєстрації, відображення 
господарських операцій на рахунках та в регістрах бухгалтерського обліку. 
Невід’ємною складовою процесу організації обліку на підприємстві є організація 
обліку витрат підприємства, від чого певною мірою залежить результат 
неперервного виробничого циклу, циклічного руху грошових коштів (вхідних та 
вихідних потоків), що суттєво впливатиме на функціонування підприємства 
загалом. В цілому елементи облікової політики щодо організації обліку формування 
витрат на підприємствах переробної промисловості є спільними.  

Управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх функцій 
управління, тобто функції повинні реалізовуватись через елементи управлінського 
процесу: прогнозування, планування, нормування, організація, калькулювання, 
мотивація та стимулювання, облік, аналіз, регулювання та контроль витрат. 
Виконання всіх функцій управління по всіх елементах – це взаємодія керуючої 
підсистеми (суб’єкт управління) на керовану підсистему (об’єкт управління).  

Суб’єктами управління витратами є керівники, менеджери, спеціалісти, 
бухгалтери підприємства, які беруть участь у виконанні окремих функцій або 
елементів управління витратами.  

Загальну схему обліку витрат виробництва наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Загальна схема обліку витрат виробництва 

 

Від величини витрат залежить прибутковість підприємства, тому ефективне 
управління витратами, яке передбачає мінімізацію їхньої загальної величини є 
надзвичайно важливим. Водночас, ефективність управління витратами залежить від 
координації зусиль багатьох фахівців підприємства, зокрема облікового персоналу 
як суб’єктів організації і ведення бухгалтерського обліку для надання інформації з 
метою управління відповідно до стратегії розвитку підприємства. 

Висновки. Таким чином ефективне управління витратами на 
підприємствінеможливе без належним чином сформованої системи управління 
ними. На сьогодні ефективне управління витратами – це шлях до досягнення 
підприємством високих економічних результатів. Це складний, багатоаспектний та 
динамічний процес, що включає управлінські дії, ціллю яких є досягнення високого 
економічного результату. 
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Склад і мета 
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калькулювання 
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необхідної для цілей управління витратами 

Склад: прямі втрати, матеріальні витрати; 
витрати на оплату праці; відрахування на 
соціальні потреби; інші витрати 

Методи обліку витрат: нормативний, 
фактичної собівартості. Методи 
калькулювання: позамовний 

Синтетичний 
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Аналітичний 
облік 

Відображення в 
облікових 
регістрах і 
звітності 

Витрати виробництва: 23 «Виробництво» 

Основне виробництво: за статтями витрат, за 
структурними підрозділами, центрами 
витрат, центрами відповідальності за 
витратами. 

В облікових регістрах: Журнал-ордер 5  

У фінансовій звітності: рядок 2285 
«Звіту про фінансові результати» 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 

ПРОДУКЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

(Представлено к.е.н., ст. викл. Василенко С.В.) 
У статті розглянуто номенклатуру статей витрат на виробництво 

продукції м’ясопереробних підприємств. Встановлено, що вони обліковують 
витрати та здійснюють діяльність м’ясо-жирового виробництва в цілому за 
відділенням і використовують загальноприйняту номенклатуру статей 
калькуляції. Обґрунтовано основні завдання обліку витрат на виробництво 
продукції м’ясопереробних підприємств. 

Ключові слова: витрати виробництва, продукція м’ясопереробних 
підприємств, структура витрат, управління витратами. 

 

Постановка проблеми. М’ясопереробна галузь відіграє важливу роль у 
вирішенні продовольчої безпеки України, забезпечуючи споживача свіжим м’ясом, 
субпродуктами, ковбасними виробами, копченостями, м’ясними консервами та 
напівфабрикатами. Ринок м’яса й м’ясопродуктів є найважливішим сегментом 
продовольчого ринку країни, сталий розвиток якого має стратегічне значення 
[4, с. 134]. 

Головною задачею сучасного етапу розвитку м’ясопереробної галузі є 
опанування підприємцями та керівниками ефективними методами управління 
підприємством, зокрема, витратами в процесі здійснення підприємницької 
діяльності, адже витрати виробництва – потужний важіль динамічного розвитку 
суб’єкта господарювання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню питань організації 
і методології обліку та оперативного контролю витрат виробництва значну увагу 
приділяли провідні вітчизняні вчені: І.А. Білоусова, Ф.Ф. Бутинець, С.В. Василенко, 
С.Ф. Голов, Н.М. Гудзенко, Н.С. Костишин, В.О. Кушнір, Р.В. Логоша, 
Т.М. Міщенко, В.Б. Моссаковський, Л.В. Нападовська, М.Ф. Огійчук, 
М.Г. Чумаченко, Ю.С. Цал-Цалко та ін.  

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

Викладення основного матеріалу.  
М’ясна галузь – це одна з найважливіших галузей у структурі харчової 

промисловості України. Забезпечення раціону харчування якісною та доступною 
продукцією, зокрема ковбасних виробів, нині є пріоритетним завданням державної 
політики, адже сегмент виробництва ковбасних виробів є одним із провідних у цій 
галузі. Його частка становить 14,5 % від загального обсягу всієї продукції 
м’ясопереробної галузі країни і 30 % від загального обсягу готової м’ясної 
продукції [1].  

Основними завданнями обліку витрат виробництва продукції 
м’ясопереробних підприємств є:  
 своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку фактичних витрат, 
пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції м’ясопереробних підприємств; 
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 контроль за ефективним використанням сировини, напівфабрикатів, матеріалів, 
палива, енергії, фонду оплати праці, дотриманням норм витрат на обслуговування і 
управління при виробництві м’ясної продукції;  
 визначення результатів роботи структурних підрозділів підприємства в 
напрямку зниження собівартості м’ясної продукції;  
 виявлення резервів зниження собівартості продукції м’ясопереробних 
підприємств.  

Одним із чинників, які впливають на організацію обліку витрат 
м’ясопереробних підприємств є технологія виробництва, тобто використання 
повного (замкненого) або не повного технологічного циклу. Повний (замкнений) 
технологічний цикл виробництва м’ясопродукції передбачає наявність двох стадій: 
м’ясо-жирове виробництво (забій худоби, переробка м’яса та субпродуктів, 
виробництво харчового та кісткового жирів, кишкове та шкуроконсервне 
виробництво) та м’ясопереробне, яке включає процеси підготовки сировини 
(обвалка, жилкування м’яса, засолення сировини для копчення, нарізання шпику та 
обробка субпродуктів, зберігання сировини); виробництво м’ясопродукції та її 
зберігання [6, с. 61-62]. 

Для найточнішого визначення виробничої собівартості м’яса важливим є 
виділення в її структурі необхідних статей калькуляції, які забезпечують 
можливість здійснення як планування, так і дієвого контролю за її формуванням. На 
основі проведеного дослідження пропонується така номенклатура статей 
калькуляції: сировина і матеріали; транспортно-заготівельні витрати; допоміжні 
матеріали на технологічні цілі; роботи і послуги виробничого характеру сторонніх 
підприємств та організацій; паливо та енергія на технологічні цілі; зворотні відходи 
(вираховуються); основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; відрахування 
на соціальне страхування; витрати на утримання та експлуатацію устаткування; 
витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та 
якістю продукції (робіт, послуг); загальновиробничі витрати; втрати від браку; інші 
виробничі витрати; супутня продукція (вираховується); побічна продукція 
(вираховується) [3, с. 234].  

У країнах Європейського Союзу головними складовими виробництва м’яса є 
кормові та ветеринарні витрати. Вони складають 59,5 % собівартості м’яса. 
Відзначається, що за 6 років (2010-2016 рр.) цей показник впав всього на 0,3 %. В 
Україні собівартість м’яса формують 5 основних показників: ціни на кормові, 
комунальні послуги, вартість паливно-мастильних матеріалів, рівень заробітних 
плат у секторі і співвідношення національної валюти по відношенню до євро [5]. 

Організація обліку витрат виробництва м’ясної продукції супроводжується 
значною кількість первинних облікових документів та облікових регістрів. Перелік 
первинних документів та облікових регістрів руху сировини м’ясопереробних 
підприємств, які надають можливість отримання суттєвої оперативної та 
достовірної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень 
представлено в табл. 1 [2, с.519]. 

Досліджуючи питання організації та методики обліку витрат на виробництво 
готової продукції м’ясопереробних підприємств, слід ураховувати їх технологічні 
особливості та специфіку виробничої діяльності. Виробництво готової м’ясо-

ковбасної продукції та її подальша реалізація займають центральне місце у 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_accounts_and_prices
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кругообігу засобів цих підприємств із використанням повного (замкненого) або 
неповного технологічного циклу. 

Таблиця 1 

Первинні документи та облікові регістри руху сировини  
м’ясопереробних підприємств 

Підготовка сировини 

Первинні 
документи 

Акт на розмороження м’яса; накладна на передачу напівфабрикатів; паспорт 
засолювання 

Облікові 
регістри 

Рапорт виробітку напівфабрикатів для ковбасного та консервного 
виробництва; накопичувальна відомість обліку обвалювання та жилкування 
м’яса; книга обліку сировини в засолі 

Виробництво ковбасних виробів 

Первинні 
документи 

Акт про брак продукції; акт інвентаризації незавершеного виробництва 

 

Повний (замкнений) технологічний цикл виробництва м’ясо-ковбасної 
продукції передбачає такі процеси (рис. 1).  

 
Рис. 1. Технологічний процеси виробництва м’ясо-ковбасної продукції 

Джерело: [2, с.518]. 
 

Кожна стадія технологічного циклу пов’язана з обліком витрат, що 
формують собівартість продукції за певним циклом [2, с.518].  

Висновки. Для забезпечення ефективного управління виробничою 
діяльністю необхідно організувати управління витратами м’ясопереробних 
підприємств в різних аспектах – за технологіями, центрами відповідальності, 
видами продукції, за відповідальними особами, що дає змогу всебічно аналізувати 
рівень витрат і визначати їх відповідність встановлення нормам Управління 
витратами виробництва в напрямку формування оптимальної структури, зниження 
витрат при збереженні якості виробленої продукції на м’ясопереробних 
підприємствах дозволить знизити ціни на неї та при інших рівних умовах сприяє 
можливості зберегти і навіть покращити власні конкурентні позиції на ринку 
товарів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 
ВИРОБНИЦТВА МОЛОКОПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

У статті досліджено аспекти організації обліково-аналітичного процесу 
виробництва продукції на підприємстві.  Проаналізовано  виробничу  програму   
ПАТ   «Житомирський маслозавод»  за  період 2015-2017 рр., вивчено структурні 
показники обсягів виробництва основних видів продукції у загальному регіональному 
продукуванні для подальшого розроблення ефективної моделі управління 
виробничим процесом. 

Ключові слова: система управління виробничим процесом, бізнес-аналіз, 
обсяги виробництва, молочна продукція. 

 

Актуальність теми. Сучасний стан зовнішнього середовища підприємств 
характеризується швидкими змінами, надзвичайно високим рівнем мінливості та 
складності, жорсткою конкуренцією, в результаті якої залишаються функціонувати 
найбільш стійкі підприємства. Все це потребує пошуку нових шляхів 
удосконалення управління, яке має ґрунтуватись на сучасних методах контролінгу. 
Тому на підприємствах виникає гостра проблема підвищення ефективності 
управління бізнес-процесам. Початковою точкою у цьому процесі виступає «бізнес-

аналіз», який є ефективним і потужним інструментом, за допомогою якого можна 
вивести кризове підприємство на лідируючі позиції, спрогнозувати тенденції 
розвитку на майбутнє, дати вичерпну відповідь щодо спроможності підприємства 
погашати свої зобов’язання [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам організації виробництва приділено 
значну увагу представниками різних зарубіжних наукових шкіл, серед яких Ф. 
Гілберт, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. Вагомий внесок у розробку проблем 
організації виробництва серед українських економістів зробили: О. Амоша, Б. 
Андрушків, Д. Богиня, О. Бобров, І. Бондар, А. Гудсков, В. Данюк, М. Долішній, Б. 
Ігумнов, М. Кім, А. Кутиркін, С. Мочерний, В. Плаксов, С Покропивний, М. 
Прокопенко, З. Сотченко, П. Харів, М. Хопчан, М. Чумаченко тощо. 

Метою статті є дослідження організаційних аспектів обліково-аналітичного 
процесу виробництва продукції на підприємстві; проведення бізнес-аналізу обсягів 
виробництва продукції на прикладі ПАТ «Житомирський маслозавод»; вивчення 
питомої ваги обсягів виробництва у загальному регіональному продукуванні для 
подальшого розроблення ефективної моделі управління виробничим процесом. 

Викладення основного матеріалу. Обліково-аналітичний процес готової до 
реалізації продукції на підприємстві здійснюється за допомогою синтетичного та 
аналітичного обліку. Облік процесу виробництва ведеться з метою здійснення 
контролю виконання завдання з випуску кожного виду продукції та визначення її 
фактичної собівартості. Синтетичний облік виробничого процесу здійснюють на 
таких рахунках: 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 
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26 «Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 15 
«Капітальні інвестиції», 39 «Витрати майбутніх періодів», рахунки класу 9 
«Витрати діяльності». Аналітичний облік ведуть у розрізі синтетичних рахунків за 
конкретними видами продукції, виконаних робіт, наданих послуг та статтями 
витрат, перелік яких встановлюється підприємством. За дебетом рахунка 23 
«Виробництво» відображаються всі витрати, пов’язані безпосередньо з випуском 
продукції, виконанням робіт та наданням послуг, тобто прямі витрати. Наприкінці 
кожного місяця на підприємстві визначають фактичну собівартість товарного 
випуску готової продукції і суму списують на дебет рахунків 26 «Готова 
продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 15 «Капітальні 
інвестиції» та ін. Основними первинними документами при організації обліково-

аналітичного процесу виробництва продукції виступають: вимоги-накладні, 
накладні, наряди про виконання робіт, табелі, прибуткові ордери, рахунки-фактури, 
авансові звіти, видаткові касові ордери, довідки з бухгалтерії та ін. 

ПАТ "Житомирський маслозавод" є провідним переробним підприємством 
області. Основу діяльності товариства становить виробництво всього спектру 
молочних продуктів. Головною метою ПАТ «Житомирський маслозавод» є 
виготовлення продукції та постійне задоволення найвибагливіших смаків 
споживачів, удосконалення процесів, використання методів, досвіду, матеріалів і 
продукції, що не спричиняють забруднення навколишнього середовища. Виробничу 
програму ПАТ "Житомирський маслозавод" на основі даних про обсяги 
виробництва основних видів молочної продукції в натуральному виразі за 2015-

2017 рр. представлено в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Обсяги виробництва основних видів молочної продукції у 
ПАТ "Житомирський маслозавод" у 2015-2017 рр., т 

Показники  2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Відхилення 2017 р. 

до 2015 р. 
+/- % 

Морозиво 23531 24536 24747 1216 105,17 

Сухе знежирене 
молоко 

4423 3589 4861 438 109,90 

Масло 3344 2747 2344 -1000 70,10 

Продукція з 
незбираного молока 

9831 9646 9264 -567 94,23 

Всього 41129 40518 41216 87 100,21 

Джерело [4]. 
 

Як видно з табл. 1, основними видами продукції маслозаводу є морозиво, 
сухе знежирене молоко, продукція із незбираного молока та молоко охолоджене. 
Впродовж 2015-2017 рр. підприємство поступово нарощує обсяги виробництва 
сухого знежиреного молока (СЗМ), значення якого у 2015 р. склало 4423 т., а у 2017 
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р. - зросло на 9,90 % і сягнуло 4861 т. Дане позитивне явище обумовлено 
зростанням експортних цін на даний товар та збільшенням попиту на нього на 
зовнішніх ринках. 

Також в аналізованому періоді спостерігається тенденція до збільшення 
обсягів виробництва морозива з 2015 р. (23,5 тис. т) до 24, 7 тис. т у 2017 р. (на 
5,17%). Скорочення обсягів виробництва масла на 29,90% і продукції з незбираного 
молока на 5,73% пов’язане з направленням основних потужностей  на виробництво 
і реалізацію морозива, асортимент якого значно розширився. Оскільки саме  цей 
продукт ТМ «Рудь» є своєрідною візитною карткою підприємства  та найбільше 
відомий споживачам не тільки у регіоні, але і у загально державному масштабі. 
Крім того, завдяки маркетингових новаціям і акціям ПАТ «Житомирський 
маслозавод» зміг збільшити попит на продукцію з морозива, утримуючи лідерські 
позиції в області. Позиціонування на товарному ринку готової молочної продукції 
окремих її видів  ПАТ «Житомирський маслозавод» у структурі виробництва по 
Житомирській області показано в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Динаміка товарного ринку молочної продукції у Житомирській обл.  
за 2015-2017 рр., т 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2015р. 
+/- % 

Морозиво 95481 91216 89022 -6459,0 93,2 

Сухе знежирене 
молоко 

66243 52200 56202 -10041,0 84,8 

Масло 114497 94300 94401 
-

20096,00 
82,5 

Продукція з 
незбираного 
молока 

207800 183300 187000 -20800,0 90,0 

Питома вага продукції ТМ «Рудь» на регіональному ринку, % 

Морозиво 24,6 26,9 27,8 3,2 – 

Сухе знежирене 
молоко 

6,7 6,9 8,7 2,0 – 

Масло 2,9 2,9 2,5 -0,4 – 

Продукція з 
незбираного 
молока 

4,7 5,3 5,0 0,3 – 

Джерело [2,3]. 
Дані табл. 2 вказують на те, що за аналізований період у Житомирському 

регіоні обсяги виробництва морозива зменшились на 6459 т. (або на 6,76%), але у 
структурі товарної продукції частка морозива торгової марки «Рудь» зросла на 
3,2%. Проблема з організацією сировинного ринку в області призвела до зменшення 
виробництва сухого знежиреного молока, масла та продукції із незбираного молока, 
хоча виробництво СЗМ на досліджуваному підприємстві має стійку тенденцію до 
зростання за рахунок великого попиту за кордоном на  продукцію даного виду. 
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Спостерігається зменшення об’ємів виробництва масла по регіону з 114,5 до 94,4  
тис. т (на 17,5%), а також зменшення питомої ваги вище перерахованого продукту 
на підприємстві.  

Висновки. Дослідження організаційних аспектів обліково-аналітичного 
процесу виробництва продукції показало, що обліково-аналітичний процес готової 
до реалізації продукції на підприємстві здійснюється за допомогою синтетичного та 
аналітичного обліку. Проведення бізнес-аналізу обсягів готової молочної продукції 
у Житомирському регіоні та на прикладі ПАТ «Житомирський маслозавод» 
підтвердило гостру проблему дефіциту сировини  в області, що призвело до 
зменшення виробництва основних видів молокопродукції. Завдяки вибору 
стратегічного напряму та утримання лідируючих позицій на ринку морозива, 
досліджуване підприємство стабільно продовжує нарощувати обсяги виробництва 
даного виду продукції.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

 

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

Узагальнено основні принципи формування доходів від операційної діяльності 
та інших доходів підприємств. Досліджено спільні та відмінні риси визнання та 
оцінки доходу за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку. Визначено сутність та призначення категорії «дохід». 

Ключові слова: доходи підприємства, бухгалтерський облік, класифікація 
доходів, міжнародні стандарти, національні стандарти 

 

Постановка проблеми. Останнім часом для українських підприємств усе 
більшої актуальності набуває трансформація фінансової звітності відповідно до 
вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Крім того, на сьогодні суб’єкти 
господарювання складають фінансову звітність за МСФЗ. 

Визнання та оцінка доходу відповідно до стандартів країни є одним із головних 
питань суб’єктів господарювання, оскільки дохід є складником фінансового 
результату, який, у свою чергу, визначається прибутком чи збитком, що поповнює 
бюджет країни. 

Отже, під час переходу та застосуванні міжнародних стандартів фінансової 
звітності, а також під час складання фінансової звітності суб’єктам господарювання 
необхідно розуміти відмінні та спільні риси визнання та оцінки доходу від 
операційної діяльності відповідно до П(С)БО та МСФЗ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження, пов’язані з 
доходами підприємства, проводились багатьма вітчизняними та зарубіжними 

вченими. В.А. Сідун та Ю.В. Пономарьова характеризують дохід підприємства як 
виторг від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку 
на додану вартість та акцизного збору [2]. 

Позитивно оцінюючи напрацювання вищеперелічених та інших авторів, слід 
зауважити, що завдання комплексного дослідження поняття «доходи підприємства» 
як однієї з основних категорій бухгалтерського обліку та його сутності ними не 
ставилось. Вирішення цього завдання сприяло б усуненню багатьох теоретичних, 
методичних та практичних облікових проблем. 

Мета статті полягає у вивчені категорії «дохід» як однієї з основних категорій 
та об’єкта бухгалтерського обліку і класифікації доходів підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Категорія доходу є однією з найскладніших в 
економічній науці. Вона була предметом широких дискусій серед представників 
різних економічних шкіл та напрямків. Однією з найбільш суперечливих вона 
залишається і на сьогодні, що обумовлює необхідність її поглиблення ї уточнення. 

В економічній літературі існує декілька визначень категорії доходу. 
Пояснюючи категорію «дохід», економісти та обліковці трактують її як у 
широкому, так і у вузькому розумінні, причому в першому випадку погляди 
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науковців розділяються під впливом фахового спрямування на два підходи: 
економічний та бухгалтерський. 

У широкому розумінні, дохід – це гроші або матеріальні цінності, отримані від 
виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності. 

Згідно з визначеннями, наведеними у економічній енциклопедії, дохід – 1) 

різниця між виторгом з реалізації продукції, робіт, послуг і вартістю матеріальних 
витрат на виробництво та збут цієї продукції. До матеріальних витрат при 
визначенні доходу зараховують вартість використаних у процесі виробництва 
матеріалів, виробів, конструкцій, палива та енергії, а також амортизаційних 
відрахувань, кошти на соціальне страхування та інші виплати. Доходи підприємства 
відрізняються від прибутку та заробітної плати працівників; дохід дорівнює сумі 
прибутку і заробітної плати працівників; 2) грошові або матеріальні цінності, 
отримані від виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності (виторг) 
[1]. 

Згідно з Міжнародним стандартами з бухгалтерського обліку термін «дохід» 
означає валове надходження економічної вигоди протягом звітного періоду, який 
виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Коли ці надходження 
сприяють збільшенню власного капіталу, (окрім збільшення, яке пов'язане з 
внесками акціонерів), то його називають прибутком, коли зменшенню – то збитком. 

Згідно з визначенням, яке дає ПКУ, дохід з джерелом їх походження з України 
- будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від 
будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату 
(нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному 
шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, 
доходи у вигляді: 

а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) 
доходів, сплачених резидентами України; 

б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) 
майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, 
приписаного до розташованих в Україні портів; 

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження 
корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів; 

г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і 
перестрахування ризиків на території України; 

ґ) доходів страховиків – резидентів від страхування ризиків страхувальників - 

резидентів за межами України; 
д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов'язаних з повною або 

частковою переуступкою прав та обов'язків за угодами про розподіл продукції на 
митній території України або на територіях, що перебувають під контролем 
контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних 
митних складах тощо); 

е) спадщини, подарунків, виграшів, призів; 
є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов 

трудового та цивільно-правового договору; 
ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною 

діяльністю. 
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Дохід, отриманий з джерел за межами України, - будь-який дохід, отриманий 
резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної 
території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види 
пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання 
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від 
надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами 
України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за 
межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами 
України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних 

прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами 
митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам 

Отже, дохід є надходженням економічних вигод, які виникають у результаті 
діяльності підприємства та одним з найголовніших показників, які відображають 
його фінансовий стан. Важливо є також необхідність розглядати дохід як категорію 
бухгалтерського обліку. 

Методологічні засади формування, оцінки і визнання у бухгалтерському обліку 
інформації про доходи та вимоги до їх відображення у фінансовій звітності, 
визначені рядом нормативно-правових документів, зокрема: 

НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ – яким визначено 
загальні вимоги до розкриття статей ―Звіту про фінансові результати‖ (в т.ч. статей 
доходів); 

П(С)БО 15 ―Дохід‖ – в якому визначені методологічні засади формування в б/о 
інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності; 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій; 

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. 

Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу з дотриманням 
наступних принципів: 

 принципу нарахування – який передбачає відображення в обліку доходів і 
витрат у момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати 
грошових коштів (відвантаження продукції здійснено в одному звітному періоді, а 
оплата поступить в іншому звітному періоді – в цьому випадку дохід буде визнано 
на дату відвантаження продукції); 

 принципу відповідності доходів і витрат – який передбачає визначення 
фінансового результату шляхом порівняння доходів з витратами, які здійснені для 
отримання цих доходів (при відображенні в обліку доходу від реалізації продукції 
одночасно визнаються і відображаються в обліку її собівартість і усі витрати, 
пов’язані з такою реалізацією). 

Поняття доходу як такого не розглядається в П(С)БО 15 «Дохід». Визначення 

категорії «дохід» наведено у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: 
дохід як збільшення економічної вигоди шляхом надходження активів або 
зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків власників). 

У  міжнародній  практиці  доходи  діяльності суб’єктів господарювання 
регулюються нормами М(С)БО 18 «Дохід». Відповідно до цього стандарту дохід – 
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це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході 
звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в 
результаті цього надходження, a не в результаті внесків учасників капіталу. 

Необхідно зазначити, що основною перевагою визначення  категорії «дохід»  в  
національному положенні порівняно з міжнародним стандартом бухгалтерського 
обліку є зображення доходу як збільшення капіталу підприємства але, 
відмежування цього поняття від внесків власників майна підприємства. Таке 
визначення також впливає на методику зображення в обліку господарських 
операцій. 

Відповідно до вимог П(С)БО 15 «Дохід», доходи підприємства класифікуються 
за різними ознаками. Для визнання доходу та визначення його суми розрізняють: 

 дохід від реалізації готової продукції, товарів, інших активів, придбаних з 
метою продажу; 

 дохід від надання послуг, виконання робіт; 
 дохід від використання активів підприємства іншими фізичними та 

юридичними особами, результатом якого є отримання відсотків, роялті, дивідендів. 
На основі вищенаведеної класифікації доходів, аналогічним чином групують 

бухгалтерські рахунки обліку доходів. Їх поділяють на такі групи:  
1) рахунки обліку операційної діяльності;  
2) рахунки обліку фінансової діяльності;  
3) рахунки обліку інвестиційної діяльності. 
Висновки. Отже, дослідження існуючих наукових праць та діючої нормативної 

бази дало змогу констатувати, що категорія «дохід» по-різному розглядається в 
наукових виданнях та в нормативних документах і стандартах обліку, що 
ускладнює розуміння його економічної сутності. Аналіз нормативної бази, яка 
регулює визначення та формування доходів від операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності, засвідчив багато неврегульованих питань, зокрема, немає 
чіткої класифікації доходів від фінансової та інвестиційної діяльності, що 
ускладнює точне відображення доходів від різних видів діяльності. 
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(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
 

Досліджено визначення поняття доходу за національними та міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку. Узагальнено класифікацію доходів. 
Визначено перелік господарських операцій, які не визнаються доходами і в процесі 
яких дохід не виникає. 

Ключові слова: доходи підприємства, оцінка доходів, визнання доходів, облік, 
міжнародні стандарти, національні стандарти 

 

Постановка проблеми.  На даний час підприємства, що прагнуть виходити на 
світові ринки, мають будувати таку систему бухгалтерського обліку та звітності, що 
відповідатиме принципам і вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності, а також сучасним потребам ринкової економіки. 
Тому актуальним постає питання детального розгляду міжнародних стандартів та 
принципів побудови бухгалтерського обліку, їх порівняння з національними 
стандартами та пошуки шляхів вдосконалення національної системи обліку та 
звітності у відповідності з міжнародними принципами. 

Протягом останніх років Україна досягла значного прогресу в напрямку 
наближення діяльності учасників своїх фінансових ринків до міжнародних 
стандартів.  

В бухгалтерському обліку України, як відомо, всі Національні положення 
(стандарти) ґрунтуються на Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ), 
або Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), проте вони мають 
свої особливості, що обумовлені вітчизняною економікою. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми бухгалтерського обліку 
доходів, а також методів їх достовірної оцінки та правомірного визнання відповідно 
до національних та міжнародних стандартів, розглядали такі вітчизняні вчені, як В. 
Бровко, О. Гавриленко, Т. Гоголь, Н. Голуб, Я. Гринчишин, С. Ложкина, А. 
Рaбошук, А. Рябченко, Л. Сахарцева, І. Сахарцева, А. Швиденко, Є. Шматова, Н. 
Шульга та інші. Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку доходів 
зробили такі зарубіжні вчені, як І. Басманов, П. Безруких, А. Маргуліс, Т. Карпова, 
В. Палій, К. Друрі, Б. Нідлз, Дж. Фостер, П. Фрідман, Ч. Хорнгрен та інші. 

Мета статті полягає у вивченні категорії «дохід», визначенні та наведенні 
порівняльної характеристики визнання та оцінки доходу відповідно до П(С)БО та 
МСФЗ, встановленні спільних та відмінних рис у тлумаченні доходу за 
міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Одним з основних і найбільш складних 
елементів організації та розвитку виробничо-господарського механізму будь-яких 
суб’єктів господарювання є визнання та оцінка доходу від операційної діяльності 
підприємства. Завдяки отриманому доходу й понесеним витратам формується 
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фінансовий результат підприємства, який, у свою чергу, визначається прибутком 
або збитком. 

Загальне визначення показників доходу наводиться в Законі України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та П(С)БО 15 «Дохід». 

Дохід (виручка) від  реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний  
дохід  (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування  
наданих  знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків  і  
зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається 
шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 
наданих знижок, вартості повернутих  раніше  проданих  товарів,  доходів,  що за 
договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів. 

До складу інших  операційних доходів включаються суми інших доходів від  
операційної  діяльності підприємства, крім  чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід  від операційної  оренди  активів;  дохід  від  
операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від 
роялті,  відсотків,  отриманих  на залишки коштів на поточних рахунках  в  банках,  
дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових  інвестицій),  необоротних  
активів,  утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо. 

До складу фінансових доходів включаються дивіденди,  відсотки та інші 
доходи,  отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за 
методом участі в капіталі). 

До складу інших  доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових 
інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які 
виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною 
діяльністю підприємства. 

Основні відмінності у визначенні поняття доходів, їх класифікації та визнання 
між П(С)БО 15 «Дохід» і МСБО 18 «Дохід» наведемо в табл. 1. 

Таблиця 1 

Узагальнення міжнародних і національних стандартів бухгалтерського 
обліку щодо визначення та визнання доходу 

МСБО 18 «Дохід»  П(С)БО 15 «Дохід» Вплив на бухгалтерський 
облік не врахованих 

аспектів МСБО в П(С)БО 

1 2 3 

Визначення поняття «дохід» 

Дохід – це валове надходження 
економічної вигоди протягом 

періоду, що виникає в ході 
звичайної діяльності суб’єкта 

господарювання, коли власний 
капітал зростає в результаті цього 

надходження, а не в результаті 
внесків учасників капіталу 

Визначення поняття «дохід» 
не наводиться, проте, згідно з 

НП(С)БО 1, доходи – це 
збільшення економічної 

вигоди у вигляді надходження 
активів або зменшення 

зобов’язань, які приводять до 
зростання власного капіталу 

(за винятком зростання 
капіталу за допомогою 

внесків власників). 

Визначення поняття 
«дохід», згідно 

з МСБО, не враховує 
збільшення активу та 
зменшення зобов’язань, а 
лише розглядає зростання 
власного капіталу. Це 
впливає на методику 
облікового зображення 
господарських операцій 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

 Дохід  визнається  під час 
збільшення активу або 

зменшення зобов'язання, що 
зумовлює зростання власного 

капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок 

внесків учасників 
підприємства),  за умови, що 

оцінка доходу може бути 
достовірно визначена.  

Дохід включає тільки валові 
надходження економічних вигід, 

які отримані чи підлягають 
отриманню суб'єктом 

господарювання на його власний 
рахунок. Суми, отримані від імені 

третіх сторін (такі, як податок з 
продажу, податки на товари та 

послуги і податок на додану 
вартість), не є економічними 
вигодами, що надходять до 

суб'єкта господарювання, і не 
ведуть до збільшення власного 

капіталу. Отже, вони 
виключаються з доходу. Подібним 

чином у будь-яких агентських 
відносинах валове надходження 

економічних вигід включає суми, 
які отримані від імені принципала, 

але не спричиняють збільшення 
власного капіталу підприємства. 

Суми, отримані від імені 
принципала, не є доходом. 
Натомість доходом є сума 

комісійних. 

– сума податку на додану 
вартість, акцизів, інших 
податків та обов’язкових 
платежів, що підлягають 

перерахуванню до бюджету й 
позабюджетних фондів; 
– сума надходжень за 

договором комісії, агентським 
та іншим аналогічним 
договором на користь 

комітента, принципала тощо; 
– надходження, що належать 

іншим особам; 
– сума попередньої оплати 
продукції (товарів, робіт, 

послуг); 
– сума авансу в рахунок 

оплати продукції (товарів, 
робіт, послуг);  

– сума завдатку під заставу 
або в погашення позики, якщо 
це передбачено відповідним 

договором;  
– належать іншим особам; 

– надходження від 
первинного розміщення 

цінних паперів; 
– сума балансової вартості 

валюти 

Суми, що не визнаються 
доходами, згідно з П(С)БО, 

зменшують фінансовий 
результат діяльності 

суб’єктів господарювання. 
Відповідно, сума 

фінансового результату, 
визначена МСБО, 

відрізнятиметься від суми, 
визначеної П(С)БО 

Класифікація доходів 

– доходи від продажу товарів; 
– доходи від надання послуг; 

– відсотки, роялті та дивіденди 

– дохід (виручка) від  
реалізації  продукції  (товарів,  

робіт, послуг); 
– чистий дохід  від  реалізації  
продукції   (товарів,   робіт, 

послуг); 
–  інші операційні доходи; 

– фінансові доходи; 
– інші доходи. 

Відмінності впливають на 
організацію синтетичного, 

аналітичного обліку 
доходів та зумовлюють 
розбіжності у складанні 

Звіту про фінансові 
результати й зображенні 
інформації про доходи 

Дохід не виникає у випадку, якщо: 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

– у суб’єкта господарювання 
залишається зобов’язання щодо 
незадовільного виконання робіт; 
– одержання доходу від певного 
продажу залежить від отримання 

доходу покупцем; 
– відвантажені товари підлягають 

подальшому монтажу; 
– покупець має право анулювати 

придбання; 
– дохід (виручка) від надання 
послуг не може бути правдиво 

оцінений; 
– здійснюється обмін продукцією  

Дохід  не  визнається,  якщо 
здійснюється обмін 

продукцією, які є подібними 
за призначенням та мають 

однакову справедливу 
вартість. 

Цільове фінансування не 
визнається доходом доти,  

поки не існує підтвердження 
того,  що воно буде отримане  

та  підприємство виконає 
умови щодо такого 

фінансування 

Передбачені за МСБО 
випадки, коли не виникає 

дохід, ураховують не лише 
перехід права власності, а 

й суттєві ризики та 
переваги володіння 

активом. Тому в окремих 
ситуаціях фінансовий 
результат, визначений 

П(С)БО, буде враховувати 
ті доходи, які не 

включають у загальний 
фінансовий результат за 

МСБО 

 

Висновки. Таким чином, з зазначеного вище можна зробити висновок, що 
П(С)БО 15 «Дохід» та МСБО 18 «Дохід» мають досить значну кількість спільних 
рис щодо визнання доходів, їх оцінки та відображення у звітності. Однак виявлено 
й низку суттєвих відмінностей, а саме: класифікація виду діяльності, авансові та 
відстрочені платежі, юридична сутність та економічний зміст доходу. Визначені 
спільні та відмінні риси міжнародних та національних стандартів бухгалтерського 
обліку дають змогу зробити висновок про деталізацію певних аспектів щодо 
визнання та оцінки доходу відповідно до МСФЗ, а також, що П(С)БО містять певні 
положення, які враховують національні особливості як обліку, так і економічної 
ситуації в країні в цілому. Аналіз змісту національних П(С)БО свідчить про 
необхідність їх постійного розвитку та вдосконалення. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 
ВИПЛАТАМИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ  

 

(Представлено к.е.н., доц. Паламарчук Т.М.) 
У статті узагальнено теоретичні та практичні  аспекти обліку виплат 

працівникам. Розглянуто основні наукові дослідження українських вчених щодо 
обліку виплат працівникам. Запропоновано шляхи оптимізації аналітичного 
процесу для управління виплатами персоналу підприємства. 

Ключові слова: виплати працівникам, управління виплатами персоналу, 
облікова інформація, аналітичний процес 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах облік витрат повинен бути не 
лише як засіб дотримання вимог чинного законодавства, але й як джерело надійної 
інформації для ведення аналітичного процесу, подальшого контролю та управління 
витратами на оплату праці. Головне завдання на підприємствах при управлінні 
витратами на оплату праці - це знаходження оптимального рівня таких витрат, який 
би забезпечував прибутковість підприємства та відповідну мотивацію його 
працівників. Тому важливим є пошук шляхів удосконалення процесів аналізу та 
контролю управління витратами персоналу підприємств, що підтверджує 
актуальність теми дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання управління виплатами 
персоналу підприємств розглядаються в працях як зарубіжних вчених А.Сміта, С. 
Фішера, С.Брю, так і вітчизняних дослідників Д.П. Богині, Ф.Ф. Бутинця, 
І.О. Лепьохіної, Ю.Ю. Мороз, К.В. Романчук, В.Я. Савченка, В.В. Сопка, Н.М. 
Ткаченко, К.В. Шиманської, Н.В. Шульги, О.Ф. Ярмолюк, К.В. Шиманської та ін. 

Метою статті є дослідження методів удосконалення ведення аналітичного 
процесу для управління виплатами персоналу на підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Управлінський персонал підприємств 
потребує даних, аналіз яких дозволяє оперативно впливати і контролювати 
використання фонду оплати праці та трудових ресурсів, визначати стратегію і 
перспективи розвитку системи трудових відносин. Надати таку інформацію може 
тільки управлінський облік, який відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначений терміном 
«внутрішньогосподарський (управлінський) облік» [1].  

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. №291 інформація про 
розрахунки за виплатами працівникам узагальнюється на синтетичному рахунку 
№66 «Розрахунки за виплатами працівникам». Згідно з Інструкцією про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій підприємств та організацій, яка носить рекомендаційний 
характер, пропонується відкривати наступні аналітичні рахунки першого порядку, 
які представлено в табл. 1. 
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Таблиця 1  
Субрахунки першого порядку до рахунку №66 «Розрахунки за виплатами 

працівникам»  
Рахунок Субрахунок Назва 

№66 «Розрахунки 
за виплатами 
працівникам» 

№ 661 Розрахунки за заробітною платою 

№ 662 Розрахунки з депонентами 

№ 663 Розрахунки за іншими виплатами 
 

Витрати, пов’язані з виплатами працівникам, під які варто створювати 
забезпечення майбутніх витрат і платежів, можна поділити на три категорії: 
забезпечення оплати відпусток (як одного з видів короткострокових компенсацій за 
відсутність), забезпечення оплати матеріального заохочення (в контексті здійснення 
виплат мотиваційного характеру) та забезпечення витрат, пов’язаних з 
реорганізацією (у їх сумі, як правило, є витрати, пов’язані з виплатами працівникам, 
що вивільняються, вихідної допомоги та інших виплат) [3]. 

Узагальнюється розкриття інформації про виплати працівникам у фінансовій 
звітності. Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» відомості про виплати 
працівникам відображаються у Звіті про фінансовий стан (у статтях «Довгострокові 
забезпечення», «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі 
страхування», «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 
праці», додатковій статті «Пенсійні зобов’язання»), Звіті про сукупний дохід за 
елементами операційних виплат (витрати на оплату праці та відрахування на 
соціальні заходи), Звіті про рух грошових коштів (статтях «Витрачання на оплату 
праці» та «Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи») тощо. 

Відповідно до П(С)БО 26 у примітках до фінансової звітності щодо кожної 
програми виплат працівникам з визначеним внеском наводиться сума відрахувань, 
включена до витрат звітного року, а також розкривається інформація щодо кожної 
програми виплат інструментами власного капіталу [4]. 

Формуючи внутрішню звітність щодо виконання зобов’язань та забезпечень 
підприємства, управлінці можуть підготовлену для відображення у фінансовій 
звітності інформацію про виплати працівникам деталізувати за термінами їх 
виникнення, обсягами та структурою, підвищуючи тим самим інформативність, 
якість та достовірність регламентованої звітності підприємства [4]. 

З метою удосконалення моделі аналітичного обліку розрахунків за 
виплатами працівникам пропонуємо ввести наступні субрахунки до рахунку №66 
«Розрахунки за виплатами працівникам», які представлено в табл. 2.  

Для характеристики запропонованим аналітичним рахункам першого та 
другого порядку необхідно визначити їх склад:  

- основна заробітна плата – нарахована заробітна плата, винагорода за 
виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Встановлюється у вигляді 
тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів 
для службовців; 

 - виплати при звільненні – виплати працівнику, які підлягають сплаті за 
рішенням підприємства при звільненні працівника, або при звільненні за власним 
бажанням до досягнення ним пенсійного віку: вихідна допомога, грошова 
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компенсація за всі невикористані працівником дні щорічної відпустки та середня 
заробітна плата на період працевлаштування; 

- виплати після закінчення трудової діяльності – виплати працівнику, які 
підлягають сплаті по закінченню трудової діяльності працівника: пенсійні виплати 
(пенсії за віком); інші виплати після закінчення трудової діяльності, страхування 
життя після закінчення трудової діяльності та медичне обслуговування після 
закінчення трудової діяльності; 

- розрахунки за виплатою відпускних – оплата щорічної та додаткової 
відпусток або виплати компенсації за невикористану відпустку, відпустку у зв’язку 
з навчанням без відриву від виробництва; 

 - розрахунки з депонентами – заробітна плата, не виплачена вчасно;  
- розрахунки за іншими виплатами – для виплат, пов’язаних з визнанням 

доходу працівника у вигляді додаткового блага;  
- розрахунки за виплатами заробітної плати в натуральній формі – введення 

цього субрахунку забезпечить розмежований аналітичний облік за розрахунками 
грошима і натурою.   

Таблиця 2  
Пропонована структура рахунку №66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 

Субрахунок Назва 

№ 661 Розрахунки за заробітною платою 

№ 6611 Основна заробітна плата 

№ 6612 Виплати при звільненні 
№ 6613 Виплати після закінчення трудової діяльності 
№ 6614 Розрахунки за виплатою відпускних 

№ 662 Розрахунки з депонентами 

№ 663 Розрахунки за іншими виплатами 

№ 664 Розрахунки за виплатами заробітної плати в натуральній формі 
  

Використання в практичній діяльності запропонованої моделі аналітичного 
обліку розрахунків за виплатами працівникам дозволить посилити інформаційну, 
контрольну й управлінську функції; систематизувати нарахування, облік та видачу 
виплат працівникам; розширити можливості використання облікової інформації в 
управлінні; підвищити ефективність взаємодії різних користувачів інформації та 
ефективність аналітичної роботи. 

З метою оптимізації аналітичного процесу для управління виплатами 
персоналу підприємства пропонується використання інформаційної системи IS 

PRO, яка включає в себе підсистему «Управління персоналом», що складається з 
двох частин «Облік кадрів» і «Облік праці й заробітної плати». Основними 
перевагами підсистеми «Управління персоналом» є: максимально автоматизований 
документообіг від первинних документів до підсумкових даних і звітів; робота 
відповідно до схеми документообігу і розподілом функцій між службами 
конкретного підприємства; відповідність специфіці будь-якої організації, незалежно 
від її структури і сфери діяльності; можливість організації централізованого обліку 
на підприємствах із складною організаційною структурою; повна підтримка 
законодавства – розробник забезпечує регулярний випуск оновлення програми, які 
в повній мірі відповідають дійсним законодавчим нормам України в області обліку 
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кадрів, праці і заробітної плати; існуючі в системі інструменти експорту та імпорту 
даних з інших облікових систем дозволять перенести всі дані, необхідні для початку 
роботи з IS-pro, а також вести обмін даними в процесі роботи. Можливий експорт 
документів в систему електронного документообігу M.Е.DOC. Підсистема надає 
можливості обліку персональних даних працівників, робочого часу, різних графіків 
роботи; розрахунку заробітної плати, постійних нарахувань і утримань; разових 
нарахувань, роботи з первинними документами; розрахунку лікарняних листків, 
відпусток; формування проводок; звітності в державні органи та фонди. 

Висновки. Наведені дослідження дають підстави стверджувати, що постійні 
зміни в конкурентному середовищі обумовлюють необхідність переходу на сучасне 
інформаційне забезпечення управління виплатами персоналу підприємств в умовах 
бізнес-середовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І 
ПІДРЯДНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Стаття присвячена теоретичним, методичним та практичним питанням 
бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і 
підрядниками. Розглянуто питання актуальності застосування розрахунків 
підприємства з постачальниками і підрядниками.  

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

постачання, облік 

 

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

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

Аналіз основних досліджень і публікацій. Різні аспекти обліку розрахунків 
з постачальниками висвітлено у працях багатьох учених, а саме: Ф.Ф. Бутинця,  
Ю.А. Вериги, Г.В. Власюка, С.Ф. Голова, В.М. Костюченко, Н.В. Марчак,  
В.Б. Івашкевич, Н.Н. Макарова, Я.В. Соколов та інших. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– своєчасне і якісне проведення річної інвентаризації розрахунків з 
постачальниками;  

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

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

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

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

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

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

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

Крім істотних умов договору поставки, визначених як такі чинним 
законодавством, доцільно передбачити в договорі інші умови, які допоможуть 
уникнути в майбутньому можливих непорозумінь між сторонами. Зокрема, такими 

є умови здійснення розрахунків, які встановлюють вид оплати товару (попередня 
оплата чи продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу) та 
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форму розрахунків (готівкова або безготівкова), умови прийому-передачі товару 
[1]. 

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

Модель управління розрахунками з постачальниками та підрядниками 
суб’єкта господарювання формується як сукупність окремих фінансово-

математичних методів, які виступають методологічним базисом процесу 
управління, конкретних методик, технологій, способів та прийомів обґрунтування 
управлінських фінансових рішень. Модель управління розрахунками з 
постачальниками та підрядниками включає наступні складові елементи (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Складові елементи моделі управління розрахунками з постачальниками 

та підрядниками  
 

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

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки 
головною метою обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є 
забезпечення управління гнучкою інформаційною базою щодо у вигляді 
проаналізованих аналітичних даних для своєчасного контролю розрахунків та 
прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень, пов’язаних з 
плануванням господарської діяльності та покращенням фінансового стану 
підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ  

 

(Представлено к.е.н., доц. Чугаєвська С.В.) 
У статті досліджено поняття «якість продукції». Розглянуто основні 

наукові дослідження українських вчених щодо значення та ролі якості в системі 
управління підприємством. Розроблено структуру організаційно-економічного 
механізму управління якістю продукції підприємства 

Ключові слова: якість продукції,; система управління якістю, 
конкурентоспроможність, фактори впливу, підприємство. 

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що основною умовою 
для забезпечення стійкої та ефективної роботи суб’єкта господарювання його є 
конкурентоспроможність, а значить необхідність підвищення якості продукції, що 
випускається. Забезпечення якості продукції є одним із важливих завдань, які 
вирішуються на підприємстві в межах управлінської діяльності.  

Рівень розвитку підприємства та величина його прибутку залежить, в першу 
чергу, від якості продукції. Якість як економічна категорія відображає сукупність 
властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби 
людини відповідно до свого призначення. Тому для кожного підприємства 
принципово важливо постійно підвищувати та удосконалювати рівень якості. В 
умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх 
окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках 
повністю залежить від того, на скільки їх продукція або послуги відповідають 
стандартам якості [4]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням проблем якості 
продукції займалося багато вітчизняних вчених, зокрема Г. Азоєв, Т. Загорна,  
В.Л. Дикань, І. В. Лузан, І.С. Луценко А. Машнов, О. Дубров, С. Климент,  
Г. В. Соловйова, Г. І. Цилюрик та інші.  

Метою статті є дослідження системи управління якістю продукції на 
підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Зростання ступеня насиченості ринку 
товарами та послугами, посилення конкуренції призвели до появи поняття 
конкурентоспроможності. Тому, у сучасних  умовах господарювання особлива 
увага приділяється вирішенню проблеми забезпечення належної якості продукції. 
Забезпечення якості продукції є одним з головних чинників, який визначає 
успішність діяльності суб’єкта господарювання, його фінансову стабільність та 
конкурентоспроможність. В свою чергу, якість продукції визначається тим, 
наскільки в повному обсязі задовольняються основні споживчі потреби і є головним 
стимулом її придбання. 

На рівень якості й конкурентоспроможності продукції та послуг впливають 
багато різнопланових факторів. Сукупність найважливіших факторів (способів, 
чинників) підвищення якості й конкурентоспроможності продукції показано на рис. 
1 [1]. 
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Рис. 1 Основні фактори підвищення якості та конкурентоспроможності 

продукції та послуг підприємства 
 

Категорія ―якість продукції‖ широко досліджується вітчизняними вченими. 
Так, Цилюрик Г.І. стверджує, що якість – це сукупність властивостей та характеристик 
продукту, котрі надають йому здатність задовольняти встановлені або передбачувані 
потреби [5]. На думку  Соловйової Г.В. якість продукції – головний фактор, але не 

Фактори (способи, чинники) підвищення якості та конкурентоспроможності 
продукції 

Технічні 

Організаційні 

Економічні та 
соціальні 

 використання науки і техніки під час 
проектування продукції;  
 запровадження новітньої технології 
виробництва і чітке дотримання 
технологічної дисципліни;  
 забезпечення належної технічної 
оснащеності виробництва;  
 удосконалення застосовуваних стандартів і 
технічних умов 

 запровадження сучасних форм і методів 
організації виробництва та управління;  
 удосконалення методів контролю й 
розвиток масового самоконтролю на всіх 
стадіях виготовлення продукції;  
 розширення прямих господарських зв’язків 
між виробниками та споживачами;  
 узагальнення та використання передового 
вітчизняного та зарубіжного досвіду в галузі 
підвищення конкурентоспроможності 
продукції 

 застосування узгодженої системи 
прогнозування і планування необхідного 
рівня якості продукції;  
 установлення прийнятних для виробників і 
споживачів цін на окремі види продукції;  
 використання ефективної мотивації праці 
всіх категорій персоналу підприємства;  
 усебічна активізація людського чинника та 
проведення кадрової політики, адаптованої до 
ринкових умов господарювання 
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єдиний, тому що основною умовою конкурентоспроможності є збір якості 
інформації тих елементів, які впливають на конкурентоспроможність підприємства 
[3]. Водночас, в своїх дослідженнях Лузан І.В. відмічає, що якість продукції – 

загальна філософська категорія, яка відноситься в рівній мірі до суспільства в 
цілому, процесам, що відбуваються в суспільстві, окремим підприємствам, їх 
продукції та послуг, до людей, які виробляють та споживають продукцію і послуги 
[2]. 

Організаційно-економічний механізм управління якістю продукції 
підприємства можна визначити як сукупність організаційних та економічних 
методів, які впливають на систему управління виробництва з метою отримання 
конкурентних переваг, забезпечення ефективного функціонування та розвитку. 
Структуру організаційно-економічного механізму управління якістю продукції 
підприємства представлено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Структура організаційно-економічного механізму управління якістю 
продукції підприємства 

 

Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на підприємстві 
надає наступні переваги:: 

 - впливає на зростання продуктивності праці працівників підприємства, на 
ефективність господарської діяльності та на структуру виробництва тощо;  

 - забезпечує раціональне та ефективне використання основних засобів, 
економію сировини, матеріалів, палива, енергії тощо; 

 - сприяє повному та своєчасному задоволенню попиту споживачів, 
розширенню експортних відносин, а також формуванню іміджу підприємства як 
економічно надійного партнера. 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності будь-якого 
підприємства та його продукції в умовах сьогодення  є забезпечення якості 
продукції, яка визначається сукупністю чинників, як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру і здатна в повній мірі задовольняти основні потреби 

Організаційно-економічний механізм управління якістю продукції 
підприємства  

Система 
забезпечення 

Функціональна 
система  

Цільова система  

складові: ресурсні, інформаційні, наукові, 
правові інформаційні, нормативи 

складові: організаційні, контроль, 
регулювання, планування  

складові: стратегії, цілі, результати, критерії 
оцінки  
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споживачів. Підприємствам необхідно приділяти значну увагу якості продукції, 
хоча це потребує і додаткових витрат. Водночас, ці витрати повністю 
компенсуються за рахунок отримання додаткового прибутку.  

 

Список використаної літератури:  
1. Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-

ресторанному господарстві : підручник. Х. : Вид-во Іванченка І.С., 2018. 488 с 

2. Лузан І. В., Луценко І.С. Система управління якістю як фактор підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. URL: probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-7.pdf 

3. Соловйова Г.В. Удосконалення системи управління якістю і 
конкурентоспроможністю продукції підприємства. ЕКОНОМІКА: реалії часу. 2013. 

№1(6). с. 201-206. 

4. Ткачук Л. М., Калугаряну Т. К.. Якість продукції: методологічні та 
прикладні аспекти. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2018 

5. Цилюрик Г.І. Якість товару – ключовий важіль забезпечення його 
конкурентоспроможності. URL: http://magazine.faaf.org.ua/yakist-tovaru-klyuchoviy-

vazhil-zabezpechennya-yogo-konkurentospromozhnosti.html 

 

References: 

1. Davydova O. Yu. (2018). Upravlinnia yakistiu produktsii ta posluh u hotelno-

restorannomu hospodarstv [The quality management of products and services in the hotel 

and restaurant industry]. Kh. : Vyd-vo Ivanchenka I. 

2. Luzan I. V., Lutsenko I.S. Systema upravlinnia yakistiu yak faktor 

pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Quality management system as 

a factor for increasing the competitiveness of the enterprise]. Retrieved from probl-

economy.kpi.ua/pdf/2012-7.pdf 

3. Soloviova H.V. (2013). Udoskonalennia systemy upravlinnia yakistiu i 

konkurentospromozhnistiu produktsii pidpryiemstva [Improvement of the quality 

management system and competitiveness of the company's product]. EKONOMIKA: 

realii chasu. (1(6)), 201-206. 

4. Tkachuk L. M., Kaluharianu T. K.. Yakist produktsii: metodolohichni ta 

prykladni aspekty [Product quality: methodological and applied aspects]. Retrieved from 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2018 

5. Tsyliuryk H.I. Yakist tovaru – kliuchovyi vazhil zabezpechennia yoho 

konkurentospromozhnosti [The quality of the product is a key to ensuring its 

competitiveness]. Retrieved from http://magazine.faaf.org.ua/yakist-tovaru-klyuchoviy-

vazhil-zabezpechennya-yogo-konkurentospromozhnosti.html 

 

НЕВМЕРЖИЦЬКА Ірина Миколаївна – магістр Житомирського 
національного агроекологічного університету, спеціальність «Облік і 
оподаткування».  

Наукові інтереси: 
- обліково-методичні аспекти управління якістю продукції 

 

 

 



40 

 

О.М. Павлова, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Русак О.П.) 
У статті розкрито сутність і поняття фінансових результатів 

підприємства. Розглянуто порядок обліку фінансових результатів фармацевтичних 
підприємств. Досліджено порядок синтетичного та аналітичного обліку доходів 
від реаліхзації. 

Ключові слова: облік, фінансові результати, доходи, фармацевтичні 
підприємства, лікарські засоби. 

 

Постановка проблеми. Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання, в 
тому числі і фармацевтичних підприємств, спрямована на отримання позитивного 
фінансового результату господарської діяльності — прибутку, що вимагає ведення 
достовірного обліку доходів і витрат, точного визначення фінансових результатів 
господарської діяльності, відображення достовірної і повної інформації у 
фінансовій звітності, а також відповідно здійснення внутрішнього та зовнішнього 
контролю з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

Стабільний позитивний розвиток вітчизняних фармацевтичних підприємств 
значною мірою залежить від використання ефективних інструментів та важелів 
системи управління. Водночас, практичну їх реалізацію слід спрямувати на 
формування високих стандартів виробництва, його модернізацію, оновлення 
асортименту, орієнтацією на світові тенденції розвитку ринку фармацевтичної 
продукції в умовах жорсткої конкуренції. Продукція фармацевтичних підприємства 
формує окремий вектор стратегії національної безпеки країни, а тому вартість 
лікарських засобів необхідно підтримувати на рівні доступному  широким верствам 
населення. В свою чергу, саме від кількості реалізованих лікарських засобів 
залежить фінансовий результат господарської діяльності фармацевтичних 
підприємств. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичнi та практичнi аспекти 
формування та використання фінансових результатів підприємств розглянуті в 
працях вітчизняних науковців: М.Д. Бiлик, М.Т. Білухи, І.О. Бланка, Л.Д. Буряка,  
Б.І. Валуєва, І.В. Зятківського, О.Р. Квасовського, В.Г. Лінника, В.О. Меца,  
В.М. Опаріна, О.О. Орлова, П.Т. Саблука, В.В. Сопка, Н.М. Цал-Цалко.  

Метою статті є дослідження порядку формування фінансових результатів 

фармацевтичних підприємств. 
Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах господарювання 

облік фінансових результатів від здійснення господарської діяльності набуває 
стратегічного значення для будь-якого фармацевтичного підприємства. Водночас, 
достовірно оцінити результат діяльності підприємства можливо лише за даними 
системи бухгалтерського обліку, оскільки саме від повноти, достовірності та якості 
отриманої керівництвом інформації залежить адекватність прийнятих 
управлінських рішень.  
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Лікарські засоби — це речовини або їх суміші природного, синтетичного чи 
біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, 
профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і 
функцій організму [4]. 

Аптечний кіоск — структурний підрозділ аптеки, основним завданням якого 
є забезпечення населення лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної 
торгівлі готовими лікарськими засобами, що відпускаються без рецепта лікаря. 

Аптечний пункт — це структурний підрозділ аптеки, який створюється в 
лікувально-профілактичних закладах, основним завданням якого є забезпечення 
населення лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі готовими 
лікарськими засобами. 

Здійснюючи господарську діяльність з медикаментами, слід дотримуватися 
вимог Закону про лікарські засоби, який регулює правовідносини, пов'язані зі 
створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією 
лікарських засобів, визначає права й обов'язки підприємств, установ, організацій і 
громадян, а також повноваження в цій сфері органів державної виконавчої влади і 
посадових осіб. Законом установлено, що лікарські засоби підлягають обов'язковій 
державній реєстрації, крім тих, які було виготовлено в аптеках за рецептами лікарів 
та на замовлення лікувально-профілактичних установ із дозволених до застосування 
діючих і допоміжних речовин. 

Фінансовий результат – це приріст (чи зменшення) вартості власного 
капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності 
за звітний період. Ефективність фінансової діяльності виражається в досягнутих 
фінансових результатах. Для визначення фінансового результату діяльності 
підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і 
витрати, понесені для одержання цих доходів. 

Дохід є надходженням економічних вигод, які виникають в результаті 
діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації товарів. Методологічні 
засади формування, оцінки і визнання у бухгалтерському обліку інформації про 
доходи фармацевтичних підприємств та її розкриття у фінансовій звітності 
визначають П(С)БО 15 ―Дохід‖ [4] та П(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової 
звітності‖ [2]. 

Відповідно до 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]. 

Доход є виручкою підприємства від реалізації продукції, послуг та 
виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору.  
Роль доходу в господарській діяльності фармацевтичного підприємства 
представлено на рис. 1. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку лікарських засобів регулюється 
П(c)БО 9 «Запаси» та Інструкцією № 291 [1]. Для відображення господарських 
операцій з ліками використовується субрахунок 282 «Товари в торгівлі». Торгівля 
може здійснюватися як готовими (покупними) ліками, так і лікарськими засобами 
індивідуального виготовлення (екстемпоральними ліками). Вартість останніх 
складається з вартості лікарських засобів, отриманих від постачальників, і витрат на 
їх виготовлення та фасування відповідно до затверджених тарифів. 
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Рис. 1. Роль доходу в господарській діяльності фармацевтичного підприємства 

 

Для обліку виготовлених ліків аптеки ведуть журнал обліку лабораторних 
робіт за формою № 1, де обліковуються вартість сировини, послуг з виготовлення 
ліків згідно з установленими тарифами, готової продукції, та журнал обліку 
фасувальних робіт за формою № 2, в якому обліковується вартість робіт з 
розфасовки виготовлених лікарських засобів. На підставі даних цих журналів за 
підсумками місяця складається довідка про вартість дооцінки фасувальних і 
лабораторних робіт, підписують її матеріально відповідальна особа і бухгалтер. 

Інформація, що міститься в довідці, є основою для збільшення вартості 
лікарських засобів на витрати з їх виготовлення та відображення надходження в 
товарно-грошовому звіті матеріально відповідальної особи. Згідно з Інструкцією  
№ 291 у бухгалтерському обліку ця операція відображається так: дебет субрахунку 
282 «Товари в торгівлі» — кредит субрахунку 201 «Сировина і матеріали» [1]. 

Стосовно формування відпускних цін слід зазначити, що аптечний заклад, 
який здійснює роздрібний продаж лікарських засобів, формує продажну ціну з 

урахуванням установленого граничного рівня роздрібної торгової націнки у 

відсотках до ціни виробника чи митної вартості товару. 
Щодо первинних документів також існують певні вимоги. У накладних 

постачальників на відпуск виробів медичного призначення мають зазначатися серія, 
назва лікарського засобу з його повною характеристикою, митна вартість на 
імпортні медикаменти, оптово-відпускна ціна з урахуванням постачальницько-

збутової націнки. 
Для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів і вирахування 

із цих доходів використовують рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності». 
Синтетичний облік доходу від реалізації товарів проводять на відокремленому 
рахунку 70 «Доходи від реалізації», який призначений для пооб’єктного обліку за 
окремими групами. Для цього відкривають такі субрахунки: 702 «Дохід від 
реалізації товарів»; 704 «Вирахування з доходу» [1]. За кредитом 702 відображають 
загальну суму доходів і суму непрямих податків. За дебетом - списання у порядку 
закриття рахунку суми чистого доходу на рахунок 9 «Фінансові результати» і 
належна до перерахування сума непрямих податків (ПДВ, акцизного збору та інших 
відрахувань при продажу). 

свідчить про те, що продукція фармацевтичного 
підприємства знайшла свого споживача, що вона 
відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, 
якістю, іншими технічними, функціональними 
характеристиками та властивостями 

Отримання 
доходів 

фармацевтичних 
підприємств  

створює основу для самофінансування фармацевтичного підприємства за 
умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з 
виробництва та реалізації продукції та інших видів діяльності, виконання 
зобов’язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку  
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Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки головною 
метою обліку є забезпечення обліку фінансових результатів підприємства в цілому 
гнучкою інформаційною базою у вигляді проаналізованих аналітичних даних для 
прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень, пов’язаних з: 

плануванням маркетингової діяльності; раціональною організацією з продажу 
товарів; системою бухгалтерського обліку, яка повинна бути побудована таким 
чином, щоб сприяти прийняттю обґрунтованих управлінських рішень; контролем за 
здійсненням діяльності підприємства з реалізації послуг; мотивацією працівників, 
зайнятих продажами товарів до ефективного виконання своїх функцій. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

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

У статті наведена розширена характеристика ефективності управління 
та її значимість для фармацевтичних організацій. Визначені найбільш важливі 
фактори впливу на ефективність виробництва. Запропонована структурно-логічна 
модель ефективного функціонування фармацевтичних підприємств.  

Ключові слова: ефективність, управління; фармацевтичне підприємство, 
фактори впливу, фінансова діяльність. 

 

Постановка проблеми. Ефективна діяльність суб’єктів господарювання — 

це одна із основних функцій управління вищого керівництва. Аналіз діяльності 
підприємства, як правило ґрунтується на оцінці різних показників його роботи. 
Тому вибір підсумкових показників, здатних відобразити ефективність роботи 
підприємства в повній мірі, та вибір методики розрахунку цих показників — одне з 
найактуальніших питань, яке постає перед власниками та менеджерами вищої ланки 
управління підприємств [5]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням ефективності 
діяльності підприємства займалися такі вчені як Б. Є. Грабовецький, А. В. Іваніна,  
І. В. Ковальчук, Ю. І. Кременська, Ю. Г. Левченко, З.М. Мнушко, І.В. Пескун,  
Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев, А. Ткаченко, Н. А. Шекмар,  
Ю. Філіпінська та інші 

Метою статті є дослідження теоретичних основ управління ефективністю 
діяльності на підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Забезпечення ефективності діяльності – 

є однією з головних завдань будь-якого підприємства. В сучасних умовах 
господарювання виконання цього завдання ускладняється через вплив безлічі 
зовнішніх та внутрішніх факторів, що сприяють зростанню витрат та скороченню 
доходів підприємств. Ось чому особливого значення набуває проблема 
раціонального управління ефективністю діяльності підприємства. 

В своїх дослідженнях Куценко А. розглядає управління ефективністю 
діяльності підприємства як «цілеспрямоване оперативне регулювання діяльності за 
напрямами управління ефективністю для забезпечення відповідності фактичного 
стану підприємства заданим параметрам [3].  

Андрющенко О.М. стверджує, що ефективність підприємства залежить, як 
відомо, від багатьох факторів: попиту на продукцію, що випускається, її 
конкурентоспроможності, технічного рівня виробництва, його відповідності 
сучасним вимогам, кваліфікації виробничого і управлінського персоналу тощо. В 
сучасних умовах підвищення ефективності підприємства є головним стратегічним 
напрямком розвитку всіх галузей економіки, об’єктивною необхідністю, 
викликаною вимогами економічних законів. Основні фактори підвищення 
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ефективності виробництва - це підвищення його технічного рівня, вдосконалення 
управління, організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва, 
поліпшення якості природних ресурсів та інші [1]. 

Для ефективного функціонування фармацевтичних підприємств фінансова 
діяльність має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження та 
ефективного використання фінансових ресурсів, досягнення раціонального 
співвідношення власних і залучених коштів, дотримання розрахункової і кредитної 
дисципліни, фінансової стійкості. 

Необхідно відмітити, що в умовах сьогодення рівень економічної 
ефективності виробництва залежить від чисельних чинників, що її визначають. Усі 
чинники можна класифікувати за відповідною кількістю групувальних ознак, що 
сприяє визначення головних напрямків і шляхів підвищення ефективності 
виробництва (продуктивності діяльності підприємства. Схему найважливіших 
факторів, що визначають ефективність виробництва, показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Фактори впливу на ефективність виробництва 

 

Основними джерелами інформації для дослідження показників ефективності 
діяльності виступають: 

— «Звіт про фінансовий стан», Ф № 1; 
— «Звіт про сукупний дохід», Ф № 2; 
— «Звіт про рух грошових коштів», Ф № 3; 
— «Звіт про власний капітал», Ф № 4. 
Крім фінансової звітності використовується інша інформація, яка доступна 

тільки персоналу підприємства, зокрема, планово-нормативна (фінансовий план, 
нормативи), конструкторсько-технологічна інформація, позаоблікова інформація 
(маркетингові дослідження, закони, інструкції, експертна інформація та ін.) тощо 
[2]. 

Нами запропонована структурно-логічна модель ефективного 
функціонування фармацевтичних підприємств (рис. 2). 

Для оцінки ефективності управління аптечними та оптовими 
фармацевтичними підприємствами пропонується використання вихідних даних, 

Обсяг, асортимент і якість продукції 

Трудові ресурси 

Предмети праці 
(оборотний капітал) 

Засоби праці 
(основний капітал) 

- кількість та склад персоналу; 

- продуктивність праці тощо. 

- витрачання предметів праці  
– матеріаломісткість тощо. 

- величина основних фондів  
– фондовіддача; 

- фондоозброеність тощо. 
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переважно наведених у балансі підприємства. Варто звернути увагу на те, що 
чіткому обліку та подальшому використанню об’єктивних даних стосовно витрат на 
управління сприяє впровадження в аптечних мережах, аптечних підприємствах та 
оптових фірмах управлінського обліку. Для цього всі події основної діяльності 
реєструються, і за даними регулярно складається звіт як про діяльність з окремих 
напрямів, так і про основну діяльність у цілому. Формати відповідних зведень і 
звітів підприємство може розробляти самостійно, керуючись метою найбільшої 
зручності для використання в управлінні. При умові ведення управлінського обліку 
можливе належне розмежування витрат, наприклад, в аптечному підприємстві, 
безпосередньо на управлінські функції та виробничого характеру [4]. 

 

 
Рис. 2. Структурно-логічна модель ефективного функціонування 

фармацевтичних підприємств 

 

В процесі проведеного дослідження нами було визначено основні напрями 
підвищення ефективності виробництва: 

- поліпшення використання матеріально-технічної бази; 
- зниження собівартості продукції, яка виробляється на підприємстві; 
- підвищення продуктивності праці; 
- прискорення науково-технічного прогресу; 
- вдосконалення рівня економічної роботи на всіх рівнях управління; 
- вдосконалення системи управлінського обліку тощо. 
Висновки. Управління ефективністю діяльності підприємства – це процес, 

що спрямований на забезпечення безперервного підвищення ефективності 
діяльності суб’єкта господарювання. Його застосування на підприємстві забезпечує 
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зростання таких показників, як продуктивність праці, фондовіддача, 
фондоозброеність, рентабельність продукції. Проте, необхідно відмітити, що  
методи управління ефективністю є різноманітними та мають застосовуватись з 
урахуванням поточних проблем, визначення яких потребує здійснення глибокого 
фінансово-економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання.. 
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ТЕОРЕИТЧНІ ОСНОВНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

У статті обґрунтовано методичні засади оцінки сучасного стану і 
визначення стратегії розвитку та підвищення ефективності використання 
основних засобів на підприємстві. В процесі дослідження визначено основні 
елементи облікової політики щодо основних засобів. Узагальнено показники, що 
використовуються для характеристики стану і використання основних засобів на 
підприємстві. 

Ключові слова: облік, основні засоби, ефективність використання основних 
засобів, аналіз, облікова політика. 

 

Постановка проблеми. Ефективне управління підприємствами можливе 
лише за умови забезпечення необхідною інформацією про стан та ефективність 
використання основних засобів для прийняття управлінських рішень через належну 
організацію бухгалтерського обліку.  

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

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми облікового 
відображення основних засобів підприємства знайшли відображення у працях 
багатьох науковців, серед них: В.В. Бабич, В. Баранов, П. Безруких, М.Т. Білуха,  
В. Бойко, М. Борисенко, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В. Козак, О. Кузьмін, М. 
Крупка, Л. Лозовський, П. Павлов, Д. Палтерович, М. Пушкар, Ю. Стадницький, 
В.В. Сопко, А. Чухно, С. Шульман, І. Яремко та інших.  

Метою статті є дослідження системи обліку основних засобів на  
вітчизняних підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Основні засоби є одним з 
найважливіших чинників будь-якого виробництва, від їх стану та ефективності 
використання залежать кінцеві результати господарської діяльності. Глибокі 
кризові явища у економіці країні, недосконала амортизаційна політика спричинила 
спад інвестиційної активності економіки в цілому та окремих підприємств, 
підвищення ступеню зношеності основних засобів [4]. 

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

Згідно п. 14.1.138 Податкового Кодексу України основні засоби – 

матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування 
ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, 
автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, 
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих 
основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку 
для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких 
перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або 
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, 
якщо він довший за рік) [3]. 

Якісно і повноцінно розроблена система управління основними засобами 
підприємств дозволяє побудувати економічно вірну структуру бухгалтерського 

обліку, яка буде здатна достовірно відображати всі операції пов’язані з обліком 
основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку та формувати достовірну 
інформацію про активи підприємства. 

Важливою ділянкою облікової роботи будь-якого  підприємства є 
формування оптимальної облікової політики щодо основних засобів, оскільки 
залежно від вибору методів амортизації основних засобів, їх оцінки, одиниці їх 
обліку тощо залежить їх вартість відображена в балансі, сума амортизаційних 
відрахувань, звідси розмір оподатковуваного прибутку, а отже й фінансовий 
результат діяльності підприємства. Тому в процесі формування облікової політики 
підприємства вибір тих чи інших методів облікової політики слід здійснювати лише 
після ґрунтовного проведення розрахунків та оцінки фінансових наслідків їх 
вибору. Елементи облікової щодо основних засобів, які визначено та відображено в 
Наказі про облікову політику  представлено на рис. 1. 

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

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

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

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

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

- контроль за ефективністю використання об’єктів основних засобів;  
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- своєчасне забезпечення керівництва підприємства необхідною 
інформацією про стан основних засобів з метою прийняття оптимальних 
управлінських рішень та раціонального відтворення власного капіталу 
підприємства.  

 

 
 

Рис. 1. Основні положення з обліку основних засобів, що наводяться в Наказі 
про облікову політику підприємства 

 

Для характеристики стану і використання основних засобів підприємства 
застосовують чотири групи показників:  

– показники технічного стану та руху основних засобів (коефіцієнти зносу, 
придатності, оновлення, вибуття);  

– показники завантаження основних засобів (коефіцієнти екстенсивного, 
інтенсивного та інтегрального використання); 

– показники технічного оснащення підприємства (фондооснащеність, 
фондоозброєність та енергоозброєність праці);  

– показники ефективності використання основних засобів (фондовіддача, 
фондомісткість, рентабельність основних засобів) [2].  

Основними завданнями управління основними засобами на підприємствах є: 
— визначення розміру потреби в прирості основних засобів для ведення 

господарської діяльності; 
— розробка плану розвитку матеріально-технічної бази підприємства; 
— обґрунтування необхідності проведення ремонту об’єктів основних 

засобів підприємства; 
— визначення оптимальних строків експлуатації основних засобів. 
Організація обліку основних засобів підприємства повинна поєднуватись в 

систему взаємоузгоджених способів та методів обліку, що охоплюють весь 
комплекс облікових процедур. Тому основними напрямами вдосконалення 
організації обліку основних засобів є:  
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- вибір відповідної облікової інформації для відображення операцій з 
надходження, руху та вибуття основних засобів; 

- розробка схем документообігу основних засобів; 
- визначення основних положень щодо обліку основних засобів, які мають 

відображатися в обліковій політиці підприємства; 
- розробка і запровадження раціональної технології вирішення облікових 

завдань.  
Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження визначено, що 

важливою частиною будь-якого підприємства є основні засоби, від рівня розвитку і 
ефективності використання яких залежать кінцеві результати господарської 
діяльності підприємства.  

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. 
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ПОНЯТТЯ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЯК КАТЕГОРІЇ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ   

 

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

Розглянуто сутність поняття «виплати працівникам» як категорії 
бухгалтерського обліку. Доведено, що визначення поняття «виплати працівникам», 
наведене в МСБО 19 «Виплати працівникам», є обмеженим і не повною мірою 
відображає його сутність та об’єкти обліку. Наведено рахунки витрат, 
зобов’язань та забезпечень, пов’язаних з виплатами працівникам.  

Ключові слова: виплати працівникам, бухгалтерський облік, доходи, витрати, 
заробітна плата 

 

Постановка проблеми. Виплати працівникам є однією з суттєвих складових 
сукупних витрат будь-якого підприємства та одним із складних об’єктів 
бухгалтерського обліку, які включають у себе досить значний перелік виплат, 
кожен з яких має свої особливості відображення як у бухгалтерському обліку, так і 
у зовнішній звітності підприємства. Рівень виплат працівникам та їх структура 
мають також велике соціальне значення і впливають не лише на поточні, а й на 
майбутні показники діяльності підприємства. У зв’язку з цим питання розуміння 
суті виплат працівникам, їх структури та обліку є актуальними, що є досить 
важливою основою для обґрунтування їх відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності та звітності з корпоративної 
соціальної відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження, пов’язані з 
виплатами працівникам, проводились багатьма вітчизняними та зарубіжними 
вченими. Зокрема, А. Шевченко [1], Н.В. Овсюк та О.Ю. Радченко [2] досліджували 
складові виплат працівникам на підставі міжнародних і національних стандартів 
бухгалтерського обліку та основні їх відмінності й особливості.  

Позитивно оцінюючи напрацювання вищеперелічених та інших авторів, слід 

зауважити, що завдання комплексного дослідження поняття «виплати працівникам» 
як однієї з основних категорій бухгалтерського обліку та його сутності ними не 
ставилось. Вирішення цього завдання сприяло б усуненню багатьох теоретичних, 
методичних та практичних облікових проблем. 

Мета статті уточнити трактування поняття «виплати працівникам» як однієї з 
основних категорій та об’єкта бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Питання відображення в обліку та звітності 
виплат працівникам регулюються Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 
19 «Виплати працівникам». В українській нормативній базі питання обліку та 
звітності за виплатами працівникам регулюються Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам». Крім цих основних стандартів, 
при обліку виплат працівникам також необхідно враховувати вимоги П(С)БО 10 
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«Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», П(С)БО 16 «Витрати», 
П(С)БО 34 «Платіж на основі акції» 

Слід зазначити, що визначення поняття «виплати працівникам» наведене лише 
в МСБО 19. Згідно з цим Стандартом виплати працівникам – це всі форми 
компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані 
працівниками. В нормативних документах України, у тому числі з питань 
бухгалтерського обліку, визначення поняття «виплати працівникам» відсутнє. Не 
знайдено нами і досліджень українських науковців, присвячених глибокому й 
обґрунтованому розкриттю визначення цього поняття. 

Для визначення поняття «виплати працівникам» розглянемо структуру таких 
виплат згідно з міжнародними на національними стандартами бухгалтерського 
обліку (табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура виплат працівникам за МСБО 19 та П(с)БО 26 

Структура виплат працівникам 

За МСБО 19 За П(с)БО 26 

1 2 

1. Короткострокові виплати працівникам, такі 
як вказані далі, якщо очікується, що вони 
будуть повністю сплачені у повному обсязі 
протягом дванадцяти місяців після закінчення 
річного звітного періоду, у якому працівники 
надавали відповідні послуги: 

1. Поточні виплати працівникам – виплати, 
що підлягають сплаті протягом дванадцяти 
місяців після закінчення періоду, у якому 
працівники виконують відповідну роботу: 

1.1. заробітна плата; 1.1. заробітна плата за окладами та тарифами; 
1.2. внески на соціальне забезпечення; 1.2. інші нарахування з оплати праці; 
1.3. оплачені щорічні відпустки; 1.3. виплати за невідпрацьований час: 
1.4. оплачена тимчасова непрацездатність; 1.3.1. щорічні відпустки 

1.5. участь у прибутку та преміюванні; 1.3.2. інший оплачуваний невідпрацьований 
час; 

1.6. негрошові пільги теперішнім працівникам: 1.1.3. премії та інші заохочувальні виплати; 
1.6.1. медичне обслуговування; 1.4. тощо. 
1.6.2. надання житла;  

1.6.3. надання автомобілів; 
1.6.4. надання безкоштовних чи субсидованих 
товарів або послуг. 
2. Виплати після закінчення трудової 
діяльності: 

2. Виплати після закінчення трудової 
діяльності: 

2.1. пенсії (наприклад, пенсії та разові виплати 
при виході на пенсію); 

Здійснюються за кожною програмою виплат 
після закінчення трудової діяльності 

2.2. інші виплати після закінчення трудової 
діяльності: 

 

2.2.1. страхування життя після закінчення 
трудової діяльності; 
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Продовження табл. 1 

1 2 

2.2.2. медичне обслуговування після 
закінчення трудової діяльності. 

 

3. Інші довгострокові виплати працівникам: 3. Інші виплати працівникам 

3.1. додаткові оплачувані періоди відсутності 
на роботі: 

3.1. виплати інструментами власного капіталу; 

3.1.1. довгострокові відпустки за вислугу 
років; 

3.2. інші довгострокові виплати працівникам. 

3.1.2. оплачувані академічні відпустки;  

3.2. виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати 
за вислугу років; 
3.3. виплати за тривалою непрацездатністю. 
4. Виплати при звільненні 4. Виплати при звільненні 

 

Дані табл. 1 свідчать, що МСБО 19 та П(С)БО 26 виплати працівникам 
поділяють на 4 однакові групи. Проте у МСБО 19 наводиться суттєво більш 
детальний, порівняно з П(С)БО 26, але не вичерпний перелік виплат, що входять до 
груп. У зв’язку з тим, що згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні»  національні стандарти бухгалтерського обліку не 
повинні суперечити міжнародним, розглянемо сутність складових виплат 
працівникам згідно з МСБО 19. 

Маючи основні ознаки виплат працівникам, їх можна визначити таким чином: 
виплати працівникам – це всі форми поточної та майбутньої компенсації та 
додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання самостійно або через третю 
особу працівнику та членам його сім’ї згідно з законодавством та внутрішньою 
практикою в обмін на майбутні, поточні та минулі послуги та у зв’язку з фактом 
поточних та минулих трудових відносин. 

Виплати працівникам є сукупністю об’єктів бухгалтерського обліку, 
пов’язаних з їх поточними та майбутніми доходами, які отримує (отримуватиме) 
працівник за рахунок підприємства безпосередньо або через третю особу, а також 
зобов’язання підприємства з передачі працівнику первинних та вторинних 
інструментів власного капіталу. Аналіз МСБО 19 та Національних П(С)БО 26, 
П(С)БО 10, П(С)БО 11, П(С)БО 16 дозволяє виділити рахунки витрат, на які слід 
списувати,  залежно  від  виду  і  призначення,  нарахування  виплат  працівникам,  а 
саме: 15 «Капітальні інвестиції», 16 «Довгострокові біологічні активи», 23 
«Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 39 «Витрати майбутніх періодів», 91 
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 
94 «Інші витрати операційної діяльності», 97 «Інші витрати». Зобов’язання за 
виплатами відображаються на рахунках: 55 «Інші довгострокові зобов’язання», 61 
«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», 65 «Розрахунки за 
страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з 
учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями». У разі створення забезпечень 
використовується рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». За 
окремими виплатами працівникам може виникати дебіторська короткострокова або 
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довгострокова заборгованість працівників, яку обліковують відповідно на рахунках 
37 «Розрахунки з різними дебіторами» та 18 «Довгострокова дебіторська 
заборгованість на інші необоротні активи». 

Слід зауважити, що за виплатами працівникам можуть виникати як балансові, 
так і позабалансові зобов’язання. Наприклад, якщо передбачено у майбутньому 
передати частку у статутному капіталі, то відображається зобов’язання, а якщо 
безоплатно передається варант (можливість придбати акції підприємства у 
майбутньому за визначеною ціною), то вартість варанта списується на інші витрати, 
а контрактне зобов’язання з продажу акцій відображають на позабалансовому 
рахунку 03 «Контрактні зобов’язання». 

Висновки. З наведеного вище можна зробити висновки: 
 виплати працівникам – це всі форми поточної та майбутньої компенсації та 

додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання самостійно або через третю 
особу працівнику та членам його сім’ї згідно з законодавством та внутрішньою 
практикою в обмін на майбутні, поточні та минулі послуги та у зв’язку з фактом 
поточних та минулих трудових відносин; 

 виплати працівникам є сукупністю об’єктів бухгалтерського обліку, 
пов’язаних з їх поточними та майбутніми доходами, які отримує (отримуватиме) 
працівник за рахунок підприємства безпосередньо або через третю особу, а також 
зобов’язання підприємства з передачі працівнику первинних та вторинних 
інструментів власного капіталу. 
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У статті досліджено місце витрат у системі бухгалтерського обліку. 

Розкрито сутність витрат за ннаціональними та міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку.  

Автор доводить, що рефoрмування та гaрмонiзація вітчизняної системи 
бухгaлтерського облiку в Українi потрeбують упровaдження нoвих і вдoсконалення 
нaявних інструмeнтів для відoбраження їх в облiку.  
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Постановка проблеми. Витрати підприємства були і залишаються 
важливою економічною категорією, яка характеризує результати діяльності 
підприємства. Важливою умовою успішної діяльності підприємств є досягнення 
оптимального рівня витрат на виробництво, внаслідок чого зросте 
конкурентоспроможність продукції та стане реальним досягнення довгострокового 
економічного зростання продуктивності підприємств.  

Останнім часом стало зрозуміло, що внаслідок посилення конкуренції, 
ускладнення операційних процесів та необхідності максимально швидко 
задовольняти запити суб’єктів ринкового середовища все більш актуальною стає 
проблема отримання інформації, яка об’єктивно та оперативно відображає 
господарську ситуацію [1, c. 18].  

Отримання такої інформації можливе лише за умови створення відповідних 
механізмів управління витратами в системі економічної безпеки суб’єктів 
господарської діяльності. Витрати можуть розглядатися як відносно самостійний 
об’єкт управління, аналіз складу та динаміки якого дозволяє оцінити відповідність 
змін, що відбулися у звітному періоді стратегічним намірам підприємства.  

Актуальність теми зумовлена тим, що сучасні умови господарювання 
вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язних облікових питань. Зокрема, це є 
теоретичною та методологічною основою обліку, контролю та аналізу витрат. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми сутності та 
відображення в системі бухгалтерського обліку витрат досліджували у своїх працях 
такі вчені, як, Б. Валуєв, О. Бородкін, С. Голов, В. Лебедев, Л. Нападовська, 
П. Марич, Ю. Цаль-Цалко. Проте, зміни в сучасній системі обліку та потребах 
ефективного управління витратами потребують додаткових ґрунтовних досліджень 
вказаного питання. Розвиток вітчизняної системи бухгалтерського обліку щодо 
витрат відбувається в напрямі гармонізації з міжнародними стандартами фінансової 
звітності та зближення бухгалтерського та податкового обліку на національному 
рівні. Одночасний розвиток системи обліку у цих двох напрямах обов’язково 
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приводить до виникнення низки дискусійних питань, котрі вимагають подальшого 
дослідження. 

Метою статті є дослідження обліку витрат з метою ефективного управління 
ними на підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Сучасний розвиток економіки України 
характеризується глобальними економічними перетвореннями в сфері виробництва 
на основі ринкових відносин, що вимагає перегляду та удосконалення системи 
бухгалтерського обліку і контролю, а одним із важливих елементів яких є облік 
витрат, що вимагає вирішення низки облікових питань. Такими питаннями є 
теоретичні та методологічні аспекти обліку витрат. 

В Економічній енциклопедії міститься таке визначення: «Витрати – це 
виражені у грошовій формі витрати різних видів економічних ресурсів (праці, 
сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі 
виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів» [5, с. 203]. 

Визначення витрат наведено також у Національному Положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та у 
Методичних рекомендаціях щодо формування фінансової звітності. 

Згідно із зазначеними вище нормативними актами, 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) [2; 4]. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про 
витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються 
вищезазначеними нормативними актами. Так, витрати відображаються в 
бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням 
зобов’язань [4; 3]. 

За П(С)БО 16 «Витрати», не визнаються витратами і не включаються до 
звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) платежі за договорами 
комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь 
комітента, принципала тощо; попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 
погашення отриманих позик; інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, 
що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 зазначеного вище положення; 
витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку [3]. 

Відповідно до МСБО, витрати – це «зменшення економічної вигоди 
протягом звітного періоду, що відбувається у формі вибуття або використання 
активів чи збільшення зобов’язань, що веде до зменшення власного капіталу 
підприємства за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені» [6]. 

За МСФЗ, витрати визнаються на основі безпосереднього зіставлення між 
понесеними витратами і прибутками за конкретними статтями доходів, що 
припускає одночасне визнання прибутків та витрат, що виникають безпосередньо і 
спільно від одних і тих же операцій або інших подій. 

Міжнародна практика свідчить, що звітність, сформована відповідно до 
МСФЗ, відрізняється високою інформативністю для користувача. Використання 
МСФЗ дає змогу компаніям, зокрема українським, які мають інтереси на 
міжнародному ринку, надати потенційним та наявним інвесторам, кредиторам та 
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іншим зацікавленим сторонам прозору інформацію про свою діяльність. Особливо 
це стосується інформації щодо фінансових результатів, зокрема, витрат. 

Проаналізувавши ці визначення, зазначимо, що в НП(С)БО 1 йдеться про 
«зменшення економічних вигод», тоді як в П(С)БО 16 – про «зменшення активів 
або збільшення зобов’язань». Отже, у НП(С)БО 1 наводиться визначення поняття 
«витрати», а в П(С)БО 16 – їх визнання. 

Такої ж думки дотримується Ю. С. Цал-Цалко, який стверджує, що 
«витратами визнаються або зменшення активів або збільшення зобов’язань, що 
призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення 
капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці 
витрати можуть бути достовірно оцінені» [7, с. 14]. 

Також цей автор трактує витрати як «сукупні витрати живої та уречевленої 
праці на виробництво продукції» [7, с. 5].  

На підставі проведеного аналізу наукових поглядів на трактування поняття 
«витрати» можна сформулювати таке визначення поняття «витрати», а саме: 
витрати – це виражені у грошовій формі ресурси, які використовуються 
підприємством у процесі діяльності, розмір яких може бути достовірно визначено 
та очікується досягнення поставлених цілей. 

У бухгалтерському обліку до відображення витрат, згідно з 
П(С)БО 16 «Витрати», висуваються певні вимоги: 

– обґрунтованість відображення витрат згідно з класифікацією видів 
діяльності;  

– правильність оформлення операцій з обліку витрат виробництва і 
калькуляції собівартості та виходу продукції в первинних документах, регістрах 
аналітичного і синтетичного обліку;  

– законність і достовірність формування загальновиробничих витрат, їх 
розподілу та відображення в обліку; 

– правильність віднесення прямих витрат на продукцію та розподіл 
загальновиробничих витрат; 

– достовірність незавершеного виробництва; 
– достовірність віднесення витрат на собівартість готової продукції [8]. 

Рефoрмування та гaрмонiзація вітчизняної системи бухгaлтерського облiку в 
Українi потрeбують упровaдження нoвих і вдoсконалення нaявних інструмeнтів для 
відoбраження їх в облiку. 

Висновки. Підсyмовyючи вищескaзaне можнa зробити висновок, що 
витрати утворюються у процесі формування та використання всіх видів ресурсів у 
діяльності підприємства для досягнення поставленої мети і кожен із цих підходів 
має певне місце в системі управління підприємством. 
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І 
АНАЛІЗУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ПІДХІД 

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Статтю присвячено розкриттю сутності фінансового результату, а 
також дослідженню його складників. Детально розглянуто облік фінансових 
результатів з врахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Обгрунтовано 
шляхи об’єктивності процесу формуваня фінансових результатів. 

Ключові слова: облік; фінансові результати; прибуток; доходи; міжнародні 
стандарти.  

 

Постановка проблеми. Фінансові результати відображають ефективність 
діяльності підприємства, тому як економічна категорія вони є досить важливим 
показником роботи суб’єкта господарювання. Здобуття позитивного фінансового 
результату – прибутку – неодмінна умова і мета будь-якого суб’єкта 
господарювання. Уся діяльність підприємства націлена на те, щоб забезпечити 
зростання величини прибутку або принаймні стабілізувати її на визначеному рівні, 
адже саме за прибуткової діяльності створюються необхідні умови для розширення 
виробництва та відкриваються перспективи щодо дальшого розвитку.  

Як головна рушійна сила ринкової економіки, прибуток забезпечує інтереси 
як власників, так і персоналу підприємств. Прибуток характеризує операційну, 
фінансову, інвестиційну діяльність підприємства та служить основним критерієм 
для вибору структури та обсягу виробництва продукції, маркетингової стратегії, 
програм оптимізації витрат, сценаріїв бюджету, кредитної політики, інвестиційних 
проектів, фінансових вкладень тощо. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значну увагу проблемам обліку 
фінансових результатів у своїх працях приділили такі вітчизняні вчені як 
Білуха М. Т., Бородкін О. С., Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б. І., Добровський В. М., 
Завгородній В. П., Крупка Я. Д., Кужельний М. В., Мних Є. В., Сопко В. В., 
Сук Л.К., Ткаченко Н. М., Чумаченко М. Г., Шкарабан С. І., Швець В. Г. та інші, але 
ця проблема потребує більш детального розгляду. Проте, незважаючи на значний 
науковий доробок вітчизняних вчених і практиків з даної теми, ряд проблемних 
питань організації та методики обліку фінансових результатів підприємств 
вимагають подальших досліджень, глибшого вивчення і формування нових підходів 
та напрямів їх удосконалення.  

Метою статті є узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду обліку 
фінансових результатів підприємств, визначення сучасних проблем обліку  
результатів діяльності та можливих шляхів їх вирішення.  

Викладення основного матеріалу. Метою діяльності кожного 
господарюючого суб’єкта є одержання та максимізація прибутку, тому необхідно 
більш ретельно та кваліфіковано підходити до формування його складників – 

доходів та витрат, детально вивчаючи та аналізуючи чинники, під впливом яких 
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формується фінансовий результат, досліджувати динаміку, тенденції, резерви, що 
впливають на ефективність діяльності підприємства. 

Кінцеві результати діяльності підприємства мають вплив не лише на його 
економічне становище, а й на рівень суспільного виробництва та споживання 
взагалі. Одним із важливіших об’єктів бухгалтерського спостереження, які 
складають виробничо-господарську і фінансову діяльність, є фінансовий результат, 
який виражається прибутком чи збитком.  

Незважаючи на те що категорія прибуток була і є постійним об'єктом 
економічної теорії та відіграє основну роль у ринковій економіці, однак уже 
протягом кількох століть не вщухають суперечки про її сутність і форми. 

У підручниках і наукових працях категорія «прибуток» нерозривно 
пов'язується з категоріями доходу, капіталу, відсотка, помірності, очікування. У 
практичному плані фінансовий результат не є секретом, і в країнах з ринковою 
економікою його кількісна величина визначається як різниця між загальним 
виторгом від реалізації товарів, робіт, послуг і сукупних витрат [1, с. 443]. 

У теоретичному ж аспекті сучасні економісти змушені розглядати 
економічну природу прибутку знов і знов, адже велика кількість наявних теорій не 
дає єдиного підходу до визначення сутності, форм і внутрішньої структури 
прибутку. 

Через крайню важливість прибутку в економічних відносинах усі без 
винятку економічні школи, особливо ранні, шукали остаточне трактування 
прибутку та намагалися пояснити його сутність.  

У бухгалтерському обліку на відміну від економічної теорії поряд із 
поняттям «прибуток» застосовуються поняття «дохід» і «результат діяльності». 
Якщо розглядати поняття «дохід» та «прибуток» з погляду обліку, то можна 
виділити декілька основних трактувань цих термінів українськими вченими. Так, 
А. М. Кузьмінський вважає, що «внаслідок господарської діяльності підприємства 
отримують прибуток (різницю між продажною вартістю реалізованої продукції та її 
фактичною собівартістю)…», тобто прибуток – це різниця між доходом та 
витратами [4].  

У системі вітчизняного фінансового обліку, згідно з П(С)БО 15 «Дохід» 
(п. 4) [2], поняття «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). 

На практиці з урахуванням специфіки виконуваних функцій і особливостей 
формування доходів та витрат на підприємствах прибуток визначається як різниця 
між доходом підприємства і його поточними витратами. 

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» та МСФЗ 18 «Дохід», термін «дохід» означає 
валовий приплив (надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, 
який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Якщо ці припливи 
сприяють збільшенню власного капіталу (крім збільшення, яке пов’язане з внесками 
акціонерів), то його називають прибутком, а якщо зменшенню – то збитком. 
Наведені критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції. 
Проте ці критерії доцільно застосовувати до окремих елементів однієї операції або 
до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської 
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операції (операцій). Головним питанням в обліку доходу є визначення моменту 
його визнання [2; 3]. 

Доречно відмітити, що МСФЗ 18 акцентує увагу на таких аспектах визнання 
доходів: вимірювання доходу; визначення критеріїв визнання доходу; умови 
задоволення цих критеріїв. Слід зазначити, що МСФЗ 18 «Дохід» стосується, 
головним чином, доходів, які є результатами певних операцій та подій звичайної 
діяльності. Відповідно до даного стандарту, вимірювання доходу здійснюється у 
разі додержання таких умов: по-перше, за збільшення активу або погашення 
зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства; по-

друге, якщо оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

У сучасному обліку, на думку Чуніхіної Т. С. та Давидюк Г. С. [5] найбільш 
поширеною ситуацією, яка відповідає критеріям визнання доходу, є така, коли 
дохід надходить у вигляді оплати за реалізовану підприємством продукцію на 
момент їхньої доставки. Дохід записується і відображується на рахунках на дату 
продажу (доставки) товарів. Коли відсутня повна гарантія надходження коштів за 
реалізовану продукцію (товар), необхідно відкласти визнання доходу до того 
моменту, коли буде впевненість в їх отриманні або до моменту його отримання. Для 
цього, відповідно до положень МСФЗ 18 «Дохід», використовується метод 
відшкодування витрат (з англ. cost recovery method, або sunk cost method). 

Визначення і відображення фінансових результатів діяльності підприємств 

здійснюється для потреб користувачів фінансової звітності, проте в дійсності 
користувач отримує інформацію зі значними відхиленнями. Це зумовлено тим, що 
методика визначення фінансового результату, відповідно до принципів 
бухгалтерського обліку, є варіативним значенням. 

Варто погодитись з групою авторів, які доводять, що для забезпечення 
об’єктивності процесу формування фінансових результатів з використанням 
методів облікової політики необхідне забезпечення тісного взаємозв’язку між 
власником (керівником) підприємства, головним бухгалтером і фінансовим 
директором (якщо такий передбачений) [6].  

Таким чином, при формуванні облікової політики підприємства 
відповідальні особи повинні враховувати наслідки обрання того чи іншого елементу 
методу облікової політики для фінансових результатів підприємства. Тому що 
окремі з них дають можливість маніпулювати розміром прибутку, а це призведе до 
недостовірності інформації. Крім того, об’єктивність обраного методу ведення 
обліку може бути забезпечена у деяких випадках залученням інших фахівців [7]. 

Висновки. Становлення ринкових відносин супроводжується підвищенням 
ролі прибутку як матеріальної основи руху економічних інтересів підприємства і 
держави. Прибуток є основним джерелом збільшення власного капіталу, рушійною 
силою і джерелом поновлення основних засобів, а також джерелом формування 
доходів бюджетів різних рівнів. Звідси можна вважати прибуток найважливішим 
складником економічного і соціального розвитку підприємства.  

В умовах адаптації вітчизняного обліку до міжнародних стандартів одним із 
важливих і принципових теоретичних питань економічної діяльності є тлумачення 
терміну «дохід». Дохід являє собою збільшення економічної вигоди у результаті 
надходження грошових коштів, майна або погашення зобов’язань, що 
безпосередньо призводить до збільшення капіталу. 
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