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Андрєєва І.А., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ В СФЕРІ 
ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Статтю присвячено питанням формування доходів підприємства у 
звітності. Розглянуто систему показників у сфері доходів у фінансовій, 
статистичній і податковій звітності. Встановлено, що досліджені показники 
відрізняються назвами та методиками розрахунку. Обґрунтовано необхідність 

уніфікації і стандартизації показників у різних формах звітності.  
Ключові слова: доходи, фінансова звітність, статистична 

звітність,податкова звітність, система показників. 
 

Постановка проблеми. В сучасних динамічних ринкових умовах для 
нормального функціонування будь-якої ланки управління необхідно, щоб учасники 
могли оперативно та обґрунтовано приймати управлінські рішення, правильність та 
своєчасність яких ґрунтується на використанні інформації, що детально 
характеризує стан діяльності підприємства. За відсутності таких даних, неможливо 
прийняти виважені рішення щодо напрямів подальшого розвитку не тільки 
підприємства, але й країни в цілому. Саме тому, все більшого значення в системі 
інформаційного забезпечення управління економічними процесами набуває 
звітність підприємств.  

Наразі, одним із проблемних аспектів є формування показників доходів у 
фінансовій, статистичній і податковій видах звітності. Сучасний стан складання 
звітності у сфері доходів дозволяє констатувати факт неузгодженості видів 

показників і методик їх розрахунку. 
Необхідність узгодження і систематизації показників доходів підприємства 

у звітності підприємств та їх уніфікації зумовлює актуальність вказаних питань. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 

теоретичних, організаційно-методичних та методологічних положень щодо 
вдосконалення процесу складання звітності здійснили вітчизняні вчені, зокрема: 
С.Ф. Голов, С. О. Левицька, С. Ф. Легенчук, А. В. Озеран,  Н. О. Лоханова.  

Отримані теоретичні та практичні наукові результати мають важливе 
значення для удосконалення процесу складання звітності. Проте питання 
відображення у звітності окремих об'єктів обліку, зокрема доходів, вимагають 
дослідження наявних проблемних питань. Передусім, важливо уточнити види 
показників доходів у звітності, визначити методику їх розрахунку, дослідити 
можливість використання зазначених показників в системі прийняття 
управлінських рішень.  

Метою статті є вивчення інформації фінансової, статистичної і податкової 
звітності підприємства щодо формування в ній показників у сфері доходів, з метою 
їх уніфікації для побудови ефективної системи управління ними. 
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Виклад основного матеріалу. Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" доходом є 
збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення 
зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання 
капіталу за рахунок внесків власників) [1]. 

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. 
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 [1]. 

Якщо первинна реєстрація господарських операцій за допомогою 
документів і наступне їх групування на рахунках дає можливість оперативно 
контролювати хід господарської діяльності на окремих ділянках роботи 
підприємства, то звітність містить інформацію за підсумками та результатами 
роботи підприємства в цілому, а також за його окремими ділянками, галузями за 
відповідні звітні періоди 

Наразі інформація про доходи підприємства формується в системі 
фінансової, статистичної і податкової звітності. 

У фінансовій звітності система показників щодо доходів представлена в 
наступних формах [2]. 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2): 
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
- інші операційні доходи; 
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- дохід від участі в капіталі; 
- інші фінансові доходи; 

- інші доходи; 

- витрати (дохід) з податку на прибуток; 

- сукупний дохід (у складі показників: дооцінка (уцінка) необоротних 
активів; дооцінка (уцінка) фінансових інструментів; накопичені курсові різниці; 
частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств; інший 
сукупний дохід; інший сукупний дохід до оподаткування; інший сукупний дохід 
після оподаткування). 

 Звіт про рух грошових коштів (форма № 3): 
- надходження від реалізації: продукції (товарів, робіт, послуг); 

фінансових інвестицій; необоротних активів; 

- надходження від отриманих: відсотків; дивідендів; 

- надходження від деривативів. 

 Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5): 
- інші операційні доходи (в складі показників доходів від: операційної 

оренди активів; операційної курсової різниці; реалізації інших оборотних активів);  
- доходи від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства, 

дочірні підприємства, спільну діяльність; 
- інші фінансові доходи від: отримані дивіденди та проценти; доходи від 

фінансової оренди активів, інші фінансові доходи;  
- інші доходи (в складі показників доходів від: реалізації фінансових 

інвестицій; об'єднання підприємств; результатів оцінки корисності; неопераційної 
курсової різниці; безоплатно одержаних активів; інших операцій). 

 Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за 
сегментами" (форма №6): 

- доходи від операційної діяльності звітних сегментів всього, з них: 
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розрізі зовнішніх покупців 
та інших звітних сегментів; інші операційні доходи; 

- фінансові доходи звітних сегментів всього, з них доходи від участі в 
капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента; інші фінансові доходи; 
інші доходи; 

- нерозподілені доходи, з них: доходи від операційної діяльності; 
фінансові доходи. 

У статистичній звітності система показників щодо доходів представлена в 
наступних формах: 

Структурне обстеження підприємства (форма№ 1-підприємництво 
(річна): 

- обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ (за видами 
економічної діяльності підприємства);  

- дохід від продажу основних засобів (без ПДВ), утримуваних для продажу; 
дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду (без ПДВ); 

- обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ (за видами 
економічної діяльності підприємства) 

Структурне обстеження підприємства (форма № 2-підприємництво 
(річна): 
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- обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ; 

- дохід від продажу основних засобів (без ПДВ), утримуваних для продажу. 

 Звіт  про  основні  економічні  показники  роботи  сільськогосподарських  
підприємств (форма № 50-сг): чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за її 
видами.  

Основною податковою звітністю, де представлено доходи, є податкова 
декларація з податку на прибуток підприємств, в якій наведено суму доходу від 
будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за 
правилами бухгалтерського обліку. 

Висновки. За результатами дослідження доведено, що недосконалість 

звітності на предмет формування в ній показників доходів значно ускладнює процес 
управління ними.  

На нашу думку, з метою вдосконалення формування інформації про доходи 

у фінансовій, статистичній і податковій звітності необхідно на законодавчому рівні 
узгодити назви показників з однаковою методикою розрахунку, і навпаки, привести 
до єдиного знаменника методику розрахунку окремих показників з однаковою 
назвою. Це сприятиме підвищенню достовірності, зрозумілості, доступності 
інформації звітності для суб’єктів управління.  
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(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
У статті узагальнено сучасне тлумачення сутності фінансових 

результатів у нормативно-правових актах та наукових публікаціях. Досліджено 
особливості сільськогосподарського виробництва, які суттєво впливають на 
процес бухгалтерського обліку фінансових результатів. Запропоновано напрями 
удосконалення бухгалтерського обліку фінансових результатів. 

Ключові слова: фінансові результати; облік; доходи; витрати; сільське 
господарство  

 

Постановка проблеми. У сучасних ринкових умовах господарювання, 
найважливішим показником ефективної діяльності сільськогосподарського 

підприємства є фінансовий результат – прибуток або збиток даного підприємства. 
Він є вирішальним показником та основною метою діяльності підприємства в 
умовах глобальних економічних перетворень. 

У процесі управління сільськогосподарським підприємством важливу роль 
відіграє інформаційне забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень, 
якість якого визначається раціональною організацією системи бухгалтерського 
обліку. Особливості ведення сільського господарства накладають свій відбиток на 
бухгалтерський облік господарських операцій та процесів підприємства, зокрема на 
облік його фінансових результатів. Виходячи з вищевикладеного, нині і для 
науковців, і для фахівців з бухгалтерського обліку проблема забезпечення 
достовірності обліку фінансових результатів на сільськогосподарських 
підприємствах є надзвичайно актуальною. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 
питань обліку та контролю фінансових результатів, достовірності їх відображення у 
фінансовій звітності зробили такі вчені, як Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, 
С. Ф. Голов, Н. П. Кондраков, П. А. Костюк, В. Г. Лінник, Ю. Ю. Мороз, 
В. В.Сопко. Проте залишається чимало невирішених питань, котрі потребують 
детального дослідження та надання практичних пропозицій у зв’язку з постійною 
зміною нормативно-правової бази. 

Метою статті є дослідження й узагальнення особливостей бухгалтерського 
обліку фінансових результатів в сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Як відомо, метою бізнесу 
сільськогосподарського підприємства є прибуток, однак трактування понять  
прибутку та збитків як категорій у економічній теорії, в нормативно-законодавчих 
документах (зокрема, положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку), навчальній 
та науковій літературі наводиться різне. 

Фінансовий результат будь-якого підприємства, в т. ч. і сільськогоспо-

дарського відображає ефективність його господарювання за всіма напрямками 
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діяльності, є основою його економічного розвитку і зміцнення фінансових відносин 
з контрагентами. 

Саме тому, без перебільшення Тредід В. Є. та Ковальова О. В. [2], 

стверджують, що протягом усього періоду розвитку і удосконалення облікового 
процесу головною метою бухгалтерського обліку визнавалося об’єктивне і 
достовірне визначення фінансових результатів, порядок формування прибутку, 
виявлення та розкриття причин виникнення збитків. 

Визначення фінансового результату як підсумок діяльності підприємтва 

історично привело до співіснування різних трактувань. Економічний зміст даного 
поняття залежить від цілей, досліджуваних у процесі господарської діяльності, від 
категорії користувача облікових даних, для якого проводилося виявлення 
фінансового результату та від набору облікових прийомів, якими володіє та чи інша 
облікова система [1, с. 223]. 

З проведеного аналізу літературних джерел, варто констатувати, що 

фінансовий результат нині розглядають з декількох точок зору – як:  
1) зміна величини (приросту чи зменшення) власного капіталу,  
2) результат зіставлення доходів і витрат,  
3) прибуток або збиток, тобто форма вираження фінансового результату),  
4) результат статутної діяльності підприємства (виручка мінус витрати на 

виробництво і реалізацію продукції),  
5) зміна величини чистих активів підприємства,  
6) додаткова вартість, створена у процесі виробництва та здійснення 

операцій фінансово – кредитного характеру,  
7) ціна капіталу та інших виробничих факторів [3, с. 37].   
Завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів полягає у 

визначенні кількісних і якісних параметрів фінансового результату: прибуток чи 
збиток; формування даних щодо фінансових результатів для потреб складання 
фінансової звітності й податкових декларацій; інформаційне забезпечення порядку 
розподілу прибутку та здійснення операцій щодо розрахунків за сумами належних 
до бюджету податків та обов'язкових платежів, з акціонерами та засновниками за 
нарахованими їм дивідендами, формування резервів власного капіталу тощо [4]. 

У Плані рахунків для обліку фінансових результатів підприємства 
передбачений рахунок 79 «Фінансові результати». У відповідності до 
загальновизначеної класифікації видів діяльності в нормативно-методологічній і 
законодавчій базі з бухгалтерського обліку, рахунок 79 має такі субрахунки: 

791 – «Результат операційної діяльності»; 
792 – «Результат фінансових операцій»; 
793 – «Результат іншої діяльності». 
За дебетом рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються суми в 

порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого 
податку на прибуток, за кредитом – суми в порядку закриття рахунку обліку 
доходів. Кредитове сальдо на рахунку 79  при його закритті списується на рахунок 
44  «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» [5, с. 711].  

Отже, формування фінансових результатів відбувається шляхом зіставлення 
доходів від операційної, фінансової та іншої звичайної діяльності з відповідними 
витратами за певний період часу. Згідно з національним планом рахунків для обліку 
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доходів передбачено рахунки 7 класу, для обліку витрат обов’язковим є 
застосування рахунків 9 класу, необов’язковим  – 8 класу «Витрати за елементами». 

Таким чином, на розмір отриманих підприємством фінансових результатів 
(прибутку або збитку) впливає достовірність та об’єктивність визнання доходів і 
витрат підприємства.  

Згідно П(С)БО 15, доходи визнаються 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 [6]. 

Економічна сутність доходу в контексті міжнародних стандартів обліку 
полягає в збільшенні економічних вигод протягом облікового періоду, яке 
виражається в збільшенні активів чи зменшенні зобов’язань, що призводить до 
збільшення капіталу підприємства, за винятком внесків до власного капіталу 
власників підприємства. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про 
витрати підприємства та розкриття її у фінансовій звітності визначає 
П(С)БО 16 «Витрати». Відповідно до статей П(С)БО 16 витрати відображаються в 
бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням 
зобов’язань. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з 
визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені [7]. 

В сільськогосподарських підприємствах, крім розглянутих вище норм і 
правил ведення бухгалтерського обліку існують суттєві особливості формування 
фінансових результатів, зумовлені прийнятим П(С)БО 30 «Біологічні активи» [8].  

Висновки. Підсyмовyючи вищескaзaне можнa зробити висновок, що 
основним індикатором ефективності діяльності сільськогосподарського 
підприємства є його фінансовий результат, з метою достовірного визначення якого 
система бухгалтерського обліку потребує вдосконалення не тільки нормативно-

правових актів, але й питань створення оптимальної системи формування та обліку 
фінансових результаті підприємств.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

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

Стаття зосереджена на дослідженні проблем ідентифікації капітальних 
інвестицій як об’єкта бухгалтерського обліку в умовах неузгодженості 
нормативно-правових актів в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, 
статистичних досліджень, оціночної діяльності. Проведено ґрунтований аналіз 
сутності капітальних інвестицій у вітчизняній нормативній базі.    Встановлено, 
що капітальні інвестиції розглядаються як витрати, активи, господарські 
операції, цінності. Запропоновано усунути наявну неконвекційність щодо терміну 
капітальні інвестиції.  

Ключові слова: капітальні інвестиції, бухгалтерський облік, 
оподаткування, статистичні дослідження, оціночна діяльність, нормативні 
документи, класифікація. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні Україна прагне забезпечити стале 
економічне зростання за рахунок системної модернізації та структурної перебудови 
власної економіки. Важливу роль у реалізації обраної стратегії відіграють 
капітальні інвестиції, адже вони є фундаментальним параметром відтворювального 
процесу, що визначає можливості оновлення основних засобів, проведення 
структурних реформ, стійкого довгострокового економічного та соціального 
розвитку окремих підприємств та країни в цілому.  

За статистичними даними загальна сума капітальних інвестицій в 
господарську діяльність підприємств в 2017 році становила 412812,7 млн.грн., що 
на 25,9 % більше, ніж в 2016 році. Отже, можна говорити про позитивну тенденцію, 
яка спостерігається упродовж останніх років. Однак, при цьому капітальні 
інвестиції відносно ВВП нижчі за середній історичний рівень: 16% у 2017 році 
порівняно з 20% на початку 2000-х років та 25% під час економічного буму 2005-

2008 років. Як відомо, інвестиції в основні засоби — вирішальний фактор розвитку 
країн з ринками, що розвиваються. 

Тобто, розміри інвестування не досягають того прийнятного навіть 
мінімального рівня, достатнього для підтримки виробничих потужностей і 
соціальних об’єктів. А тим паче, їх все ще не досить для базових інновацій і 
технологічного оновлення економіки (в середньому по економіці ступінь зносу 
основних засобів за результатами 2015 року становить 60,1%). 

Недостатнє інвестування веде до втрати конкурентоспроможності 
національної економіки, занепаду основних засобів, спаду виробництва і 
збільшення собівартості продукції. Вирішення проблеми недоінвестування 
економіки можливе лише за умови розробки та реалізації ефективних 
управлінських рішень, які, в свою чергу, повинні базуватися на якісній інформації, 
основним джерелом якої є бухгалтерський облік. 
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Аналіз відомих досліджень і розробок. Провідними вченими зроблено 
значний внесок до методології, теоретичного і практичного обґрунтування питань, 
пов’язаних з управлінням, обліком, аналізом та контролем операцій з капітальними 
інвестиціями. Загальні проблеми отримали висвітлення в працях таких вітчизняних 
вчених: І. О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, С. І. Головацької, З. В. Задорожнього, Г. Г. 
Кірейцева, Б. С. Кругляка, Я. Д. Крупки, Б. М. Литвина, В. О. Ластовецького, А. А. 
Пересади, М. С. Пушкаря, В. В. Сопка, І. Д. Фаріона, С. І. Шкарабана та інших. 

Разом з тим, сьогодні існує ряд невирішених проблем, пов’язаних з 
ідентифікацією капітальних інвестицій як об’єкта бухгалтерського обліку в 
нормативних документах. 

Метою статті є аналіз сучасного стану нормативно-правових документів, 
що регламентують формування інформації про капітальні інвестиції як об’єкта 
бухгалтерського обліку, з метою їх уніфікації. 

Виклад основного матеріалу. Для побудови системи обліку капітальних 
інвестицій необхідно, передусім,здійснити їх ідентифікацію шляхом визначення 
сутності та розробки класифікації. Як показали дослідження, наразі капітальні 
інвестиції розглядаються в нормативних документах в сфері бухгалтерського обліку, 
оподаткування, статистики, оціночної діяльності.  

Загальні питання інвестиційної діяльності в Україні визначаються законом 
України «Про інвестиційну діяльність», в якому під інвестиціями розуміються всі 
види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 
підприємницької та інших видів діяльності,  в результаті якої створюється прибуток 
(доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект. Такими цінностями 
можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та  інші  цінні папери  
(крім векселів); рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди,  устаткування та інші 
матеріальні цінності); майнові права інтелектуальної власності; сукупність 
технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді 
технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації 
того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау"); права 
користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а 
також інші майнові права; інші цінності. 

До капітальних інвестицій законодавством віднесено лише ті, що 
спрямовуються на  створення  (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення 
основних засобів, очікуваний строк  корисної експлуатації яких перевищує один рік, 
здійснюються у формі капітальних вкладень [4]. 

Нормативними документами в сфері бухгалтерського обліку сутність 
капітальних інвестицій прямо не визначено. Однак, виходячи з інформації, що 
формується на рахунку 15 "Капітальні інвестиції", під ними необхідно розуміти 
витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних 
активів, а саме витрати на: 

 будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним 
способом для власних потреб підприємства; 

 придбання або виготовлення власними силами основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів; 

 придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних 
активів [1]. 
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Для організації статистичних досліджень, зокрема, складання статистичної 
звітності за формою № 2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття 
й амортизацію активів» до капітальних інвестицій відносять інвестиції у нові та 
існуючі матеріальні та нематеріальні активи, які були придбані, у тому числі за 
договором фінансового лізингу, або створені для власного використання зі строком 
служби більше одного року, уключаючи невироблені активи (земля, авторські 
права, ліцензії, патенти, гудвіли тощо), а також витрати на будівництво житла для 
подальшого продажу (передачі).  Також до капітальних інвестицій відносяться 
витрати, які пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводять до збільшення його 
строку служби або виробничої потужності, та не відносяться витрати на технічне 
обслуговування та поточні ремонти [5]. 

Разом з тим, в статистиці, при розрахунку індексу капітальних інвестицій, 
під капітальними інвестиціями розуміють придбання або виготовлення власними 
силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів,  термін  
служби  яких перевищує один рік [2]. 

При здійсненні оціночної діяльності до капітальних інвестицій відносять 

інвестиції, що спрямовуються у будівництво, виготовлення, реконструкцію, 
модернізацію, придбання, створення необоротних активів (включаючи необоротні 
матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для здійснення 
монтажу), а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва. 

При оподаткуванні суб’єктів господарювання під капітальними 
інвестиціями розуміють господарські операції, що передбачають придбання 
будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і 
нематеріальних активів, що підлягають амортизації [3]. 

Отже, сьогодні в Україні можна констатувати неузгодженість нормативних 
актів різних галузей щодо визначення в них капітальних інвестицій: 
бухгалтерського обліку, оподаткування, статистики, оціночної діяльності. Зокрема, 
в різних документах капітальні інвестиції розглядаються як активи, витрати, 
господарські операції, цінності.  Такі різні підходи до визначення сутності 
капітальних інвестицій значно ускладнюють їх ідентифікацію як об’єкта 
бухгалтерського обліку. 

Висновки. Аналіз змістовного наповнення поняття капітальні інвестиції 
згідно національного законодавства дає підстави стверджувати:  

1. В Україні сьогодні паралельно використовуються різні сутнісні 
характеристики капітальних інвестицій в бухгалтерському обліку, системі 
оподаткування, статистичних дослідженнях, оціночній діяльності. Це свідчить про 
неузгодженість нормативно-правових документів різних галузей. 

2. Така неконвекційність понять ускладнює прийняття ефективних 
управлінських рішень користувачами інформації бухгалтерської, статистичної та 
податкової звітності, оскільки однаковий за назвою показник має різні підходи до 
його вартісного вимірювання.  

Як показали проведені дослідження, такі ж суперечності в законодавстві 
склалися і щодо класифікації капітальних інвестицій, що ускладнює побудову їх 
аналітичного обліку. Виходячи з цього, подальші наукові дослідження повинні 
проводитися у напрямку розробки загальної системної класифікації капітальних 
інвестицій та посилення її практичної спрямованості на задоволення інформаційних 
потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ  
ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ ДОПОМІЖНОГО ПЕРСОНАЛУ В БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ  
 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О) 
У статті досліджено особливості організації контролю та обліку оплати 

праці допоміжного персоналу в бюджетній установі. Розглянуто основні дефініції 
та теоретичні аспекти формування оплати праці. Висвітлено завдання обліку 
праці допоміжного персоналу та розрахунків щодо зарплати в бюджетних 

установах.  

Ключові слова: заробітна плата, праця, мінімальна заробітна плата, 
оплата праці, виплати працівникам, організація обліку, контроль. 

 

Постановка проблеми. Оплата праці на сьогодні  являється основним 
джерелом доходів будь-яких робітників, а також однією з найкращих варіантів 
мотивації для трудового потенціалу. Облік і контроль розрахунків з оплати праці 
допоміжного персоналу вважається важливою складовою в системі обліку, 
ефективність діяльності та належний рівень продуктивності праці якого значною 
мірою залежать від розрахунків за заробітною платою. Економічний аналіз праці та 
її оплати на підприємстві дозволяє визначити потенційні можливості суб’єкта 
господарювання, його внутрішні резерви, використання яких дозволить досягти 
позитивних змін фінансових результатів діяльності. Тільки чітко продумана та 
правильно організована система обліку і контролю розрахунків з оплати праці дає 
змогу отримувати достовірну, своєчасну інформацію, на основі якої здійснюється 
прийняття управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні теоретичні та 
методологічні засади обліку та аналізу процесу оплати праці допоміжного 
персоналу знайшли своє відображення у працях таких українських вчених: 
Бабіч В.В., Бондар М.І., Голубнича Г.П., Гура Н.О., Засадний Б.А., Іванова В.В., 
Ловінська Л.Г., Мельник Т.Г., облянська О.І., Мисака Г.В., Огійчук М.Ф., 
Садовська І.Б., Склярук І.П., Сук Л.К., Тігова Т.М., Шарманська В.М., Швець В.Г. 
та інші. Разом з тим практика вимагає комплексного підходу до вирішення проблем. 

Метою статті є дослідження теоретичних та методичних аспектів 
організації обліку та контролю розрахунків за заробітною платою, а також 
розробка рекомендацій щодо вдосконалення даного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Проблема організації оплати праці на 
підприємстві є однією з найбільш гострих, оскільки в умовах спаду продажів, 
скорочення чисельності працівників відбуваються зміни в організації праці та її 
оплати. 

Заробітна плата в бюджетних установах включає: посадовий оклад  або 
ставку погодинної оплати праці; надбавки; доплати; премії; матеріальні допомоги. 

Завдання обліку праці допоміжного персоналу та розрахунків щодо зарплати 
в бюджетних установах: 
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- контроль за дотриманням штатної дисципліни і використанням фонду 
заробітної плати; 

- правильне обчислення витрат робочого часу та контроль за його 

раціональним використанням; 
- своєчасне і достовірне нарахування заробітної плати та соціальної 

допомоги; 
- здійснення своєчасних і достовірних розрахунків щодо заробітної плати; 
- контроль за використанням виділених на зарплату коштів загального і 

спеціального фондів; 
- своєчасне складання необхідної звітності і забезпечення користувачів 

інформацією про працю і заробітну плату. 
Відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про 

оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану 
ним роботу [3; 5]. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов 
виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці 
та господарської діяльності підприємства. 

Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій і одне з 
найважливіших соціально-економічних явищ. Заробітна плата відображає 
відносини між роботодавцями та найманими працівниками і, з одного боку, є 
основним джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального 
добробуту членів їхніх сімей, а з іншого – для роботодавців є суттєвою часткою 
витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення 
цілей підприємства. 

Згідно з чинним законодавством за видами заробітна плата поділяється на 
основну, додаткову та інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до 
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 
обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних 
розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає 
доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним 
законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій [2]. 

До інших заохочувальних та компенсаційних витрат належать виплати у 
формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і 
положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не 
передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені 
норми. 

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх 
форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та 
інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці 
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, 
працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з 
бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників. 



18 

 

В бюджетних установах  існує таке поняття як штатний розклад – це перелік 
і кількість посад, затверджених вищою організацією. Поділ персоналу бюджетних 
установ залежно від виконуваних функцій: 

- основні працівники (персонал основної діяльності), на яких покладено 
виконання головних функцій у відповідній бюджетній установі (педагогічний 
персонал, професорсько-викладацький склад, лікарі та ін.); 

- допоміжний обслуговуючий персонал, який виконує функції 
обслуговування працівників перших двох категорій і сприяє кращому виконанню 
функцій установи в цілому (середній медперсонал, навчально-допоміжний персонал 
тощо). 

Поняття «мінімальна зарплата» – це встановлене законом мінімальний 
розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. 
Роботодавець зобов’язаний щомісяця виплачувати працівнику із повним робочим 
днем заробітну плату у мінімальному розмірі, яка може складатися з: посадового 
окладу, систематичних премій, інших постійних доплат (окрім доплати за роботу в 
несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я за роботу в нічний 
та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат). 
Якщо розмір заробітної плати працівника підприємства є нижчим за розмір 
мінімальної заробітної плати, то проводиться доплата до рівня мінімальної 
заробітної плати. 

Організація оплати праці в бюджетних установах здійснюються на підставі: 
законодавчих та інших нормативних актів; колективних договорів; трудових 
договорів. 

Метою внутрішнього контролю операцій з обліку витрат на оплату праці є 
встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат 
на оплату праці, повноти і своєчасності відображення первинних даних у зведених 
документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат на оплату 
праці та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації 
щодо витрат на оплату праці, наведеної у звітності господарюючого суб'єкта.  

Основними напрямками контролю розрахунків за заробітною платою 
допоміжного персоналу є:  

• правильність оперативного обліку наявності і руху персоналу;  
• якість оперативного обліку використаного робочого часу працівниками 

згідно з табелями;  
• достовірність нарахувань різних видів оплати і доплат;  
• правильність нарахувань і перерахувань до бюджету податку з доходів 

фізичних осіб;  
• правильність утримань із заробітної плати;  
• правильність розрахунків середньої заробітної плати при розрахунку 

окремих виплат;  
• своєчасність нарахувань і використання коштів на державне соціальне 

страхування;  
• правильність аналітичного і синтетичного обліку розрахунків, у тому числі 

за депонованою заробітною платою;  
• достовірність формування показників звітності щодо праці 

(середньооблікова чисельність працюючих, кількість відпрацьованих днів і годин, 
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середньорічний виробіток продукції на одного працюючого, величина фонду 
заробітної плати та його структура тощо).  

На заключному етапі контролю проводиться формування пакету робочих 
документів щодо проведеної перевірки, а також складання звіту і надання його 
разом з робочою документацією керівнику. Виявлені зауваження, запитання, які з 
погляду контролера підлягають подальшому аналізу та обробці, формуються у 
вигляді робочого документу за встановленою формою.  

Враховуючи складність соціально-економічних процесів, що відбуваються 
на мікрорівні, та їх плив на макроекономічні показники перегляду потребує система 
контролю операцій з виплат працівникам [1]. 

Висновки і пропозиції. Облік праці та заробітної плати має бути 
організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, 
повному використанню робочого часу, а також правильному обчисленню 
чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою оподаткування. Для 
цього на підприємстві мають бути чітко розподілені функції обліку між відділами. 

Правильно підібрана система заробітної плати, яка враховує особливості 
трудового процесу, завдання, що стоять перед конкретним робочим місцем, 
професією і кваліфікацією робітника, його особисті інтереси, є ефективним 
організаційним засобом і мотивуючим фактором. Нині оплата праці залежить не 
тільки від результатів праці робітників, але і від ефективної діяльності виробничих 
підрозділів. 
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ДОХОДІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

(Представлено доц. Савченко Н.М.) 
У статті висвітлено основні підходи до трактування сутності поняття 

«доходи науково-педагогічних працівників» та виділено основні ознаки, що в повній 
мірі його конкретизують. Обґрунтовано економічний зміст доходів персоналу як 
обліково-економічної категорії. Визначено напрями щодо оптимізації наявної 
системи оплати праці, що становить основу формування доходів персоналу. 

Ключові слова: дохід, доходи персоналу, класифікація доходів, оплата 
праці, структура доходів 

 

Постановка проблеми. Для України регулювання доходів населення є 
надзвичайно актуальним питанням, оскільки в умовах нестабільності економічного 
розвитку спостерігається гостра суперечність між обмеженістю ресурсів для 
реалізації соціальних програм та зростаючими вимогами до кінцевого попиту як 
одного з головних чинників економічного зростання. Особливої уваги заслуговує 
вивчення доходів працівників бюджетних установ, зокрема вищих навчальних 
закладів, зумовлених особливістю їх форми господарювання. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій. Вивченню питань сутності і 
структури доходів працівників бюджетної сфери присвячували праці вчені-науковці  
економічних  наук: С.Ю. Бірюченко, Д.П. Богиня, О.М. Бородіна, О.А. Бугуцький, 
Г.А. Дмитренко, А.В. Калина, А.М. Колот,  М.Й. Малік,  Ю.Ю. Мороз та інших. 
Однак зміни в законодавстві та економічна ситуація в країні загалом змушують 
активно вивчати ці питання і пропонувати нові відповіді як того вимагає час. 

Метою  статті є визначення сутності та розгляд класифікації доходів 
науково-педагогічного персоналу у вищих навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Політика формування доходів працівників, 
що здійснюється суспільством, є важливою складовою загальної соціально-

економічної політики, оскільки показники доходів населення є характеристиками 
рівня життя й економічними характеристиками одночасно. Неможливо об’єктивно 
розглядати властивості, структуру, форми вияву о будь-якого процесу, явища, не 
з’ясувавши попередньо його сутність, природу.  

У науковій літературі постійно велися дискусії щодо сутності доходу, 
робилися спроби дати найбільш вичерпне її визначення, обґрунтувати принципи 
організації, переглянути або уточнити складові механізму функціонування. 
Наявність  різних  точок  зору зумовлена насамперед складністю цієї категорії, а 
також тим фактом, що в чинному законодавстві  України  відсутнє  чітке  
визначення цього терміну. 

Так, відповідно до розділу IV Податкового Кодексу України «Податок на 
доходи фізичних осіб»: «Дохід – це сума будь-яких коштів, вартість матеріального і 
нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних  
паперів  або  деривативів,  одержаних платником податку у власність або 
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нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом  у  випадках,  
протягом  відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на 
території України, так і за її межами» [4]. 

В теорії економічної науки дохід особистості розглядається  у  вигляді  
грошових  сум,  які формуються з частки національного доходу, що надходить до 
працівника (зарплати, премії, надбавки, доплати, компенсації, допомоги) [1]. Види 
доходів найманих працівників представлені на рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1 Структура доходів працівників бюджетної сфери 

 

Таким чином, основним видом доходів працівників бюджетної сфери є 
заробітна плата, яка як економічна категорія належить до найскладніших. Кодексом 
законів про працю України заробітна плата визначається як винагорода, обчислена, 
як правило, у грошовому вигляді, яку власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу [2].  

В Законі України «Про оплату праці» вказано, що заробітна плата – це 
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір 
заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійних та 
ділових якостей  працівника,  результатів  його  праці  та  господарської  діяльності 
бюджетної установи [3].  

За даними Державної служби статистики на кінець 2017 року, заробітна 
плата зайняла перше місце в структурі доходів населення України і становила 
майже 43%. Звичайно, бюджетні установи – це особлива сфера, де неможливо 
повною мірою застосувати критерії ринкової економіки. Тут ніколи не обійтися без 
державного фінансування і державної регуляції. В  основу  розрахунку  заробітної  
праці  бюджетної  установи покладена  тарифна система,  яка  включає  тарифні  
сітки,  тарифні  ставки,  схеми  посадових окладів, що визначаються на основі 
постанови Кабінету Міністрів України  від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату 
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери» [5].  

Доходи найманих 
працівників 

бюджетної сфери 

Додаткова 
заробітна плата 

Інші заохочувальні 
та компенсаційні 

виплати 

Допомога у зв'язку 
з тимчасовою 

непрацездатністю 

Основна заробітна 
плата 
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Основною заробітною платою науково-педагогічного працівника є середня 
місячна заробітна плата, яка визначається шляхом множення годинної ставки 
викладача на встановлений йому обсяг річного навантаження і ділення цього 
добутку на 10 навчальних місяців. При цьому годинна ставка обчислюється шляхом 
ділення місячної ставки заробітної плати на середньомісячну норму навчального 
навантаження (72 години). Викладачам, які стали до роботи протягом навчального 
року, середня місячна заробітна плата визначається шляхом множення годинної 
ставки викладача на обсяг навчального навантаження, що припадає на повні 
навчальні місяці, які залишились до кінця навчального року, і ділення цього 
добутку на кількість цих же місяців. Заробітна плата за неповний робочий місяць у 
цьому випадку виплачується за фактичну кількість годин за годинними ставками. 
При підвищенні ставки у зв’язку зі зміною розряду, освіти тощо середньомісячна 
заробітна плата визначається  шляхом  множення  нової годинної  ставки  на  обсяг  
річного  навантаження, встановленого  на  початку  навчального  року  при 
тарифікації, і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців. 

Додаткова  заробітна  плата може включати такі, найчастіше 
використовувані, доплати та надбавки: за складність, напруженість у роботі (до 50 
%); за науковий ступінь (15 %); за вчене звання (25, 33%); за вислугу років (10, 20, 
30%); за суміщення посад (до 50%); за збільшення обсягу виконуваних робіт (до 
50%); за престижність праці; за почесне звання тощо. Також сюди входять 
індексація заробітної плати, оплата за договорами ЦПХ, компенсаційні виплати та 
інше. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це виплати у формі 
винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і 
положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не 
передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені 
зазначеними актами норми. 

Основними  функціями  доходів  персоналу є:  відтворювальна,  
стимулююча,  регулююча,  соціальна,  вимірювально-розподільна,  функція  
формування  платоспроможного  попиту  населення, функція  забезпечення  
матеріального  стимулювання працівників. 

Згідно з проведеним аналізом літературних  джерел,  можна  
сформулювати п’ять  основних  принципів  формування  доходу персоналу 
підприємства: соціальної справедливості, правового забезпечення, 
конкурентоспроможності, простоти, єдності та протилежності інтересів. 

Висновки. На сьогодні існує велика кількість невирішених питань і 
протиріч у сфері доходів працівників. Одна  із  найсерйозніших  проблем,  на  наш 
погляд, відсутність чіткої залежності величини оплати праці від реальних зусиль 
працівника,  а  також  від  результатів  його  праці. Для  вирішення  вказаної  
проблеми  необхідно  використовувати  досвід  зарубіжних підприємств  щодо  
оптимізації  наявних  систем  оплати  праці,  встановлення  об’єктивної 
диференціації  оплати  плати,  розвитку  і стимулювання працівників підприємств, 
створення соціального пакету, який би відповідав реальним запитам працівників 
підприємств. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА 
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ОБЛІКУ 

 

(Представлено проф. Суліменко Л.А.) 
 

У статті проведено огляд вітчизняних нормативно-правових актів з 
питань організації бухгалтерського обліку щодо визначення поняття  «основні 
засоби». Визначено класифікаційні ознаки основних засобів на вітчизняних 
підприємствах і у зарубіжних країнах. Обґрунтовано підходи до оцінки основних 
засобів у зарубіжних країнах. 

Ключові слова: основні засоби, облік, організація обліку, міжнародні 
стандарти обліку.  

 

Постановка проблеми. Основні засоби складають основу матеріально-

технічної бази більшості підприємств, адже саме вони мають найбільшу питому 
вагу у структурі активів підприємства. Управлінські рішення щодо наявності та 
руху основних засобів мають значний вплив на загальні показники діяльності 
підприємства. Від того, наскільки ефективно використовуються основні засоби 
підприємством, залежать результати його діяльності. В свою чергу, ефективність 
використання основних засобів залежить від правильної організації їх обліку та 
контролю. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам обліку основних 
засобів, присвячено багато наукових праць вітчизняних учених, серед яких роботи 
Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Кірейцева Г.Г., Кузьмінського А.М., Леня 
В.С., Нападовської Л.В., Огійчука Н.Ф., Пушкаря М.С., Сопко В.В., Ткаченко Н.М, 
Чебанової Н.В, Янчева Л.М. Однак низка питань, таких як: визначення суті, 
класифікації, оцінки основних засобів, вибір методів нарахування амортизації, 
наближення вітчизняного обліку основних засобів до міжнародних стандартів, 
залишаються актуальними і потребують подальших досліджень. 

Метою статті є визначення суті поняття «основні засоби» та їх 
класифікаційних ознак з використанням норм вітчизняного законодавства та 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку України 
одним з найважливіших чинників розвитку економіки, збільшення обсягів 
виробництва продукції на підприємствах є забезпеченість їх основними засобами у 
необхідній кількості і асортименті. Для вирішення даних завдань необхідне не 
тільки повне забезпечення підприємства технічним потенціалом, тобто основними 
засобами, але і підвищення ефективності їх використання. 

Визначення суті поняття «основні засоби» надається в нормативних актах, 
які регламентують фінансовий облік, зокрема у Положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [6], Методичних рекомендаціях по 
бухгалтерському обліку основних засобів [2], МСБО 16 «Основні засоби» [3], 
Податковому кодексі [5] (таблиця 1). 
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Таблиця 1. 
Сутність поняття «основні засоби» згідно нормативно-правових актів  

Нормативний 
документ 

Визначення поняття  

Положення 
(стандарт) 

бухгалтерського 
обліку 7 «Основні 

засоби» 

матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання 
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за 
рік) 

Методичні 
рекомендації з 

бухгалтерського 
обліку основних 

засобів 

матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він 
довший за рік) 

Міжнародний 
стандарт 

бухгалтерського 
обліку 16 «Основні 

засоби» 

матеріальні об’єкти, які утримують для використання у виробництві 
або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду 
іншим або для адміністративних цілей та використовуватимуть, за 
очікуванням, протягом більше одного звітного періоду 

Податковий кодекс 
України 

матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих 
у користування ділянок надр, 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) 

 

Для правильного обліку основних засобів необхідно перш за все їх чітко 
класифікувати. Класифікація основних засобів призначена для використання в 
системі управління підприємством при вирішенні наступних завдань: 

- організації систематичного обліку і звітності в частині основних засобів; 
- визначення норм амортизації основних засобів і віднесення 

амортизаційних відрахувань на витрати виробництва; 
- проведення робіт по перепису, оцінці і переоцінці об'ємів складу і стану 

основних засобів; 
- реалізації комплексу облікових функцій по основних засобах в рамках 

робіт за державною статистикою; 
- здійснення міжнародних зіставлень по структурі і стану основних засобів; 
- визначення розрахунків похідних економічних показників, включаючи 

фондомісткість, фондовіддачу і т.д., а також рекомендованих нормативів 
проведення капітальних ремонтів основних засобів [1]. 

У відповідності до національних стандартів обліку до основних засобів 
відносяться: будівлі, споруди, устаткування, обчислювальна техніка, прилади, 
транспортні засоби, інструменти, інвентар і інші засоби праці, вартість яких 
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поступово зменшується у зв’язку із зносом; сільськогосподарські машини і 
знаряддя, робоча і продуктивна худоба, будівельний механізований інструмент і 
бібліотечні фонди — незалежно від вартості; капітальні вкладення в багаторічні 
насадження, на поліпшення земель (меліоративні, осушні, іригаційні і інші роботи) і 
в орендовані будівлі, споруди, устаткування і інші об’єкти, що відносяться до 
основних засобів. В Податковому кодексі основні засоби класифікуються за 16-ма 
групами [5]. 

Міжнародними стандартами не деталізуються види активів, які належать до 
основних засобів - їх ототожнюють із поняттям необоротні активи (довгострокові 
активи). Вираження необоротних активів у грошовому виразі називається основним 
капіталом. 

У зарубіжній обліковій практиці поняття  «необоротні активи»  позначається 
різними термінами: постійні активи;  власність,  споруди і обладнання;  матеріальні 
активи тощо. Так, у Швейцарії необоротні активи в активі балансу об’єднані в одну 
групу – основні засоби;  в Росії –  позаоборотні активи ,  які включають 
нематеріальні активи, основні засоби, доходні вкладення в матеріальні цінності; в 
Німеччині – основний капітал та фінансові активи; в країнах англо-американської 
групи – це довгострокові активи,  що об’єднують у собі основні засоби або 
власність; в Естонії – основний (основні засоби), моральний (нематеріальні активи) 
та ресурсний капітал (природні багатства).  

У законодавстві з бухгалтерського обліку зарубіжних країн необоротні 
активи поділяють за основними функціональними видами або за статтями балансу. 
В більшості країн необоротні активи можна поділити на наступні загальні групи: 
матеріальні довгострокові активи; нематеріальні довгострокові активи; 
довгострокові фінансові інвестиції [4]. 

Основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю. Згідно з 
міжнародними стандартами, до первісної вартості основних засобів включають: 
ціну придбання з вирахуванням отриманих знижок, митні збори, невідшкодовані 
податки, витрати з налагодження основних засобів.  У деяких країнах дозволено 
включати до первісної вартості основних  засобів суму позичкових відсотків, 
пов’язаних із придбанням об’єктів. 

Існують певні розбіжності у країнах ЄС у підходах до оцінки основних 
активів. У Данії, Франції, Німеччині, Ірландії, Португалії та Великій Британії 
вимагається враховувати ліквідну вартість при визначенні щорічної суми 
амортизації. Аналогічний  підхід дозволяється в Австрії, Фінляндії, Італії, Іспанії та 
Нідерландах, але відсутній у Бельгії, Греції, Швеції та Люксембурзі. 

Процес переоцінки основних засобів за МСБО і П(С)БО  України майже не 
відрізняється,  але українські стандарти чіткіше зазначають ту межу (більше 10%),  
яка призводить до необхідності проведення переоцінки.  За міжнародними 
стандартами ця межа зазначається як така,  що «суттєво відрізняється»  від 
балансової вартості. 

Висновки. Згідно проведеного аналізу можна зазначити, що в основних 
нормативно-правових актах з питань регулювання бухгалтерського обліку основні 
засоби розглядаються як матеріальні активи, які використовуються більше одного 
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) для здійснення діяльності 
суб’єктом господарювання. За вартісним критерієм основні засоби виділені лише 



27 

 

Податковим кодексом України. Основні засоби в зарубіжних країнах ототожнюють 
із поняттям необоротні активи (довгострокові активи). Формування первісної 
вартості основних засобів в різних країнах суттєво не відрізняється. Однак, особливість 
в тому, що в окремих країнах дозволено включати до вартості основних засобів суму 
відсотків по позиках, пов’язаних з придбанням останніх. 
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ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

ДОХОДАМИ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ  
 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О) 
У статті здійснюється класифікація доходів в бюджетній установі по 

загальному та спеціальному фонду. Розглядаються основні дефініції та критерії 
визнання доходів бюджетних установ. Висвітлено механізм розподілу доходів з 
метою управління ними.  

Ключові слова: доходи, бюджетні асигнування, розпорядники бюджетних 
коштів, коди доходів бюджетних установ.   

 

Постановка проблеми. Бюджетні установи забезпечують виконання 
покладених на державу функцій. Кожна бюджетна установа фінансується за 
рахунок коштів бюджету (державного чи місцевого), тож необхідність правильного 
впорядкування цих коштів та удосконалення механізму формування та реалізації 
кошторису бюджетних установ  є актуальним завданням бюджетної системи.  

Важливу роль в управлінні діяльністю бюджетних установ відіграють 
раціональна організація та методика обліку, внутрішнього контролю й аналізу 
результатів виконання кошторису. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дана тема є популярною серед 
науковців, адже на даний момент ще більше загострюється проблема економії 
бюджетних коштів. Саме ці та інші проблеми розглядали наступні науковці: 
Лищенко О. Г. та Кукоба Г. М. Вони в своїй статті розробили практичні 
рекомендації щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення аналізу 
доходів спеціального фонду бюджетної установи.[1, с. 227]. Проблеми аналізу 
виконання кошторису бюджетних установ знайшли відображення в наукових 
працях багатьох вчених: П. Й. Атамаса, Р. Т. Джоги, Ф. Ф. Бутинця, С. В. 
Левицької, С. В. Свірко та ін. Проте ці питання набувають особливої актуальності з 
огляду на поширення ринкових відносин у бюджетну сферу України та 
реформування вітчизняної облікової системи. 

Метою статті є розкриття теоретичних основ економічного механізму 
управління доходів установи.  

Викладення основного матеріалу. Доходи бюджетних установ тісно 
пов’язані із поняттям розпорядника коштів, за допомогою якого схема фінансових 
відносин бюджетної установи уточнюється і стає зрозумілішою. Так, бюджетні 
установи в особі їх керівників, яких уповноважено на отримання бюджетних 
асигнувань, прийняття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків із бюджету, 
називаються розпорядниками бюджетних коштів. 

Досліджуючи наукові публікації сучасників, простежується загальність 
визначення доходів бюджетних установ. Зокрема, С. В. Свірко стверджує, що 
доходи бюджетних установ – це надходження грошових коштів, отримуваних 
установами за рахунок державних коштів для виконання кошторису доходів і 
видатків [2, с. 380]; С. О. Левицька доводить, що доходи – це отримані з державного 
або місцевого бюджетів та генеровані бюджетними організаціями асигнування [3, с. 
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361-369]. Зосереджуючись на доходах спеціального фонду бюджетних установ, Н. 
Нечипорук наголошує, що під доходами спеціального фонду слід розуміти власні 
надходження бюджетних установ, які виконують доповнювальну функцію по 
відношенню до бюджетних асигнувань і забезпечують виконання основних завдань 
бюджетних установ в частині, не покритій доходами загального фонду [4]. 

Так, як кожна державна установа має надходження за різними видами 
діяльності, доцільно розглянути класифікацію доходів як по загальному, так і по 
спеціальному фонду. Всі кошти розподіляються згідно кошторису видатків, але слід 
не забувати про те, що всі кошти розподіляються згідно кодів доходів бюджетних 
установ. 

 Згідно з Бюджетним кодексом України доходи бюджету й бюджетних 
установ поділяються на доходи загального фонду та доходи спеціального фонду. 
Кошти, які надходять по загальному фонду  - це бюджетні асигнування, тобто 
повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного 
призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має 
кількісні, часові та цільові обмеження. Усі бюджетні асигнування приходять згідно 
помісячного плану асигнувань по відповідним КЕКВ. В державних установах 
існують наступні КЕКВ:  

- поточні видатки: 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм"; 2282 "Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"; 2610 
"Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"; 

- капітальні видатки: 3210 "Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)". 

 Відображення як бюджетного, так і небюджетного цільового 
фінансування на рахунках бухгалтерського обліку ґрунтується на достатній 
упевненості в тому, що умови фінансування підприємство виконає, а кошти, 
виділені з цією метою, отримає. 

Основними критеріями визнання доходів є: 

– цільове фінансування не визнається доходом доти, доки немає 
підтвердження того, що воно буде отримане і підприємство виконає умови цього 
фінансування; 

– отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих 
періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового 
фінансування; 

– цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом 
протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування 
пропорційно суми нарахованої амортизації цих об’єктів; 

– цільове фінансування, отримане як компенсація витрат (або збитків), вже 
зазнаних підприємством або з метою негайної фінансової підтримки підприємства 
без майбутніх пов’язаних з цим витрат, визнається доходом того періоду, в якому 
утворилася дебіторська заборгованість, пов’язана з цим фінансуванням. 

Щодо спеціального фонду джерелом доходу є дохід від відповідного виду 
діяльності установи. Для спрощення системи розподілу доходів існує класифікація 
доходів в бюджетній установі:  
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- 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю» - кошти, які надійшли бюджетним установам як 
плата за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та 
завдань бюджетних установ, а також за послуги із створення умов для початку 
реалізації інфраструктурних проектів;  

- 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності» - кошти, які отримують бюджетні установи від 
господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних 
підприємств, господарств, майстерень тощо; квартирна плата та плата за 
гуртожиток; від працевикористання засуджених; відрахування від заробітку або 
іншого доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові 
та інші надані йому послуги тощо;  

- 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» - Плата за оренду 
майна, що належить бюджетній установі (у повному обсязі);  

- 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» - кошти, які отримують 
бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та 
інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за здані як брухт і відходи 
чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, що залишаються у 
розпорядженні установи;  

- 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» - всі види добровільної 
безповоротної та безоплатної допомоги як передача будь-яких видів майна, 
благодійні внески, гранти та дарунки, у тому числі внески від спонсорів та 
меценатів;  

- 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок 
та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у 
приватній власності фізичних або юридичних осіб»; 

- 25020300 «Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні 
заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано 
відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні 
заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок 
коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для 
розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються 
ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти»; 

- 25020400 «Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, 
вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за 
державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки». 

Оскільки бюджетні установи є неприбутковими, мета їхньої діяльності 
полягає в наданні послуг населенню. Тобто, аналіз їх власних надходжень або 
коштів спеціального фонду повинен ще й узагальнювати усі результати для оцінки 
роботи установи в цілому.  

До завдань аналізу структури доходів спеціального фонду бюджетної 
організації належать: прогнозування потреби населення в послугах бюджетної 
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організації та координація їх повноти; визначення обсягу задоволення потреб 
населення в послугах бюджетної організації та перевірка відповідності нормативно-

правовим актам; вивчення ефективності використання ресурсів, наявних у 
бюджетної організації в цілому та по спецфонду; оцінка та виявлення причин 
невідповідності фактичних показників діяльності бюджетної організації плановим 
та визначення факторів відхилення; підготовка аналітичної інформації для 
прийняття оптимальних управлінських рішень.   

Висновки. Отже, відсутність уваги до управління ресурсами бюджетних 

установ досить швидко може призвести до фінансової кризи, якщо кошти будуть 
використані не за цільовим призначенням. Покращення фінансового забезпечення 
бюджетних установ можливе не лише за рахунок пошуку додаткових джерел 
фінансування, але й шляхом ефективного використання наявних. Для забезпечення 
цього формування та використання фінансових ресурсів має підлягати достатньому 
фінансовому контролю. 
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Стаття розкриває особливості обліку основних засобів у фітнес клубах.. 
Визначено основні особливості обліку основних засобів у фітнес-клубах, що діють 
як юридична особа. Наведено перелік необхідних основних засобів для діяльності 
фітнес-клубу.  

Ключові слова: фітнес-клуб, облік, основні засоби, програмне забезпечення. 
 

Постановка проблеми. Фітнес-індустрія в Україні останнім часом 
переживає активний розвиток. У громадян зріс інтерес до фізичного здоров’я і 
активному відпочинку. Відносне зростання добробуту населення відроджує попит 
на даний рід послуг. Найважливішим фактором збільшення обсягу і якості послуг 
фітнес клубів є забезпеченість їх малоцінними необоротними матеріальними 
активами та основними засобами в необхідній кількості та складі, а також 
найпродуктивніше їх використання. При сучасному технічному рівні послуг з 
фітнесу наявність основних засобів і їх технічний стан значною мірою визначають 
потенційні можливості фітнес підприємств та їх потужності. Своєчасне і чітке 
виконання завдань, які стоять перед бухгалтерським обліком основних засобів у 
фітнес-клубах сприятимуть впливу системи бухгалтерського обліку на ефективність 
використання всієї сукупності основних засобів для здійснення фітнес процесу. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
теорії і методології бухгалтерського обліку основних засобів зробили українські та 
зарубіжні вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.О. Ганусич, 
Г.Г. Кірейцев,.М. Очеретько, О.Г. Макарчук, Л.К. Сук, , М.Г. Чумаченко, 
Н.В. Потриваєва. М.І. Баканов, В.Ф. Мец, І.А. Бланк, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, 
Г.В. Савицька, Ю.С. Цал-Цалко, О. М. Чабанюк та інші. 

Однак, слід відмітити, що окремі питання щодо обліку основних засобів від 
лишаються відкритими. Проблема обліку у фітнес-клубах залишається майже 
нерозкритою. 

Метою статті є дослідити основні теоретико-методологічні аспекти обліку 
основних засобів в фітнес клубах з метою формування та використання 
інформаційних ресурсів обліку та звітності для управління основними фітнес-

клубів, що є юридичними особами. 
Викладення основного матеріалу.  
Ганусич В.О. вважає, що для здійснення своєї діяльності підприємства 

мусять мати необхідні засоби та матеріальні умови. Це найголовніший елемент 
продуктивних сил, який детермінує їхній розвиток. Невід'ємною умовою здійснення 
господарської діяльності підприємства є забезпечення виробничих ланок поряд з 
матеріальними та трудовими ресурсами, необхідними засобами 
виробництва [1, с. 87]. 
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Чебанюк О.М. вважає, що основні засоби підприємства – це сукупність 
матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого 
часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість 
яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом [2, с. 292]. 

Відповідно до П(С)БО №7 основні засоби – це матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання експлуатації) яких більше одного року, або операційного 
циклу, якщо він довший за рік [3].  

Згідно з Податковим кодексом 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) [4]. 

Облік основних засобів Методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку фітнес-клубів інформації про основні засоби наводяться у 
Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [5]. 

Облік основних засобів на фітнес-клубів, що є приватною юридичною 
особою, особливо не вирізняється від обліку основних засобів в різних 
підприємствах, але має деякі особливості. 

Однією з проблем обліку необоротних активів є розмежування їх на основні 
засоби та малоцінні необоротні активи, оскільки один і той самий вид інвентарю, 
наприклад гриф до штанги може бути і малоцінних необоротним матеріальним 
активом і основним засобом, а межа стоїть у їх вартості. 

В таблиці 1 розглянемо основні види малоцінних необоротних матеріальних 
активів і основних засобів необхідних для діяльності спортклубів. 

Таблиця 1. 

Розмежування малоцінних необоротних матеріальних активів і основних засобів за 
критерієм вартості для фітнес клубу (за цінами на 01.03.2018 р) 

Назва Кількість 
Вартість 

одиниці грн 

Вартість, 
грн 

Вид 
активу 

Апарат для реалізації напоїв 1 20000 20000 10 

Бігова доріжка 2 14000 28000 10 

Біцепс-машина 1 9000 9000 10 

Блок для м’язів спини 1 10200 10200 10 

Блок для м’язів спини (нижня тяга) 1 9600 9600 10 

Блокова рамка (кроссовер) 1 14800 14800 10 

Велотренажер 4 7400 29600 10 

Вертикальна стійка «прес + бруси + 
турнік» 

2 2000 4000 11 
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Г антель з хромовим покриття 0,5; 1,2-

10 кг 
22 500 11000 11 

Гантель Професійна 6, 8, 10 - 50 кг 46 1000 46000 11 

Гриф W-подібний із замками 1 3868 3868 11 

Гриф великий 4 7200 28800 10 

Гриф маленький 4 5200 20800 11 

Диск прогумований 10 кг 6 1212 7272 11 

Диск прогумований 15 кг 6 1820 10920 11 

Диск прогумований 2,5 кг 4 364 1456 11 

Диск прогумований 20 кг 6 2420 14520 11 

Диск прогумований 25 кг 6 3032 18192 11 

Жим горизонтальний (м’язи грудей) 1 13320 13320 10 

Замок для грифа 8 240 1920 11 

Комплект для гардероба 1 40000 40000 10 

Комплект меблів в адміністративний 
відділ 

1 20000 20000 10 

Комплект меблів в зал очікування 1 32000 32000 10 

Тренажер для привідних м’язів стегна 
(зведення ніг) 1 12600 12600 10 

Порахована вартість основних засобів для функціонування фітнес –клубу 
становить 267920 грн. і 139948 грн малоцінних необоротних матеріальних активів 

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, 
інших необоротних активів, їх зносу передбачені рахунки: 10 «Основні засоби»; 11 
«Інші необоротні матеріальні активи»; 13 «Знос необоротних активів»; 18 «Інші 
необоротні активи» [1]. 

До рахунку 10 фітенс-клуби застосовують такі основні субрахунки: 103 
«Будинки та споруди»,  105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти, прилади та 
інвентар», 109 «Інші основні засоби», великі спортклуби можуть використовувати 
ще й субрахунок 104 «Машини та обладнання». 

Витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта (модернізація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх 
економічних вигід, первісно очікуваних від його використання, будуть 
відображатися на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» [8]. 

Для раціональної організації обліку основних засобів використовуються 
типові первинні документи. 

Аналітичний облік основних засобів можна вести в інвентарних картках, у 
Книзі обліку основних засобів, інвентаризаційних описах. На кожний об'єкт 
відкривають окрему картку, вказують назву та призначення об'єкта, його 
місцезнаходження, подають коротку характеристику, дані про капітальний ремонт 
та інші показники. 

Облік дрібних об'єктів провадять в інвентарних картках групового обліку 
основних засобів. Відкриті картки записують в опис, внаслідок чого забезпечується 
контроль за їх наявністю. В описі для кожної класифікаційної групи основних 
засобів відводять окремий розділ, у якому для неї виділено серію інвентарних 
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номерів. Кожний розділ шифрують. Це спрощує облік і контроль наявності та руху 
інвентарних карток і основних засобів. 

Для удосконалення обліку основних засобів у фітнес-клубах пропонуємо 
розробити методичні рекомендації з організації обліку у спорт закладах. 

Висновок.  Бухгалтерський облік основних засобів фітнес-клубів повинен 
забезпечити: узагальнену інформацію про наявність та рух власних або отриманих 
на умовах оренди об’єктів; визначення достовірної вартості  основних засобів; 
визначення економічних вигод від використання основних засобів; контроль за 
наявністю і збереженням основних засобів з моменту придбання і до вибуття із 
підприємства; правильне і своєчасне нарахування зносу. 
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СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

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

Проведено дослідження сутності поняття «доходи» в нормативно-

правових актах з питань регулювання бухгалтерського обліку та в економічній 
літературі. Визначено суть та основні джерела отримання доходів торгівельного 
підприємства. Обґрунтовано класифікаційні ознаки доходів торгівельного 
підприємства.  

Ключові слова: торгівельне підприємство, доходи, прибуток. 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах ринкових відносин економіка 
України потребує підвищення ефективності діяльності підприємств. Ринкова 
система вимагає принципово нових підходів до управління діяльністю 
підприємствами торгівлі, нових моделей господарювання, які ґрунтуються на 
саморегулюючих ринкових відносинах та різноманітності форм власності. 
Вирішення питань досягнення стратегічного успіху, зумовленого конкурентними 
перевагами підприємства торгівлі, на сьогодні потребує серйозної реорганізації 
підходів до ведення бізнесу, зміни методів та форм управління, орієнтації їх на 
максимальне задоволення інформаційних потреб усіх зацікавлених сторін із питань 
безперервного підвищення та підтримання конкурентоспроможності, збільшення 
обсягів основної діяльності та прибутку. З огляду на зміну умов економічного 
середовища функціонування суб’єктів торгівельної галузі та переходом України на 
міжнародні стандарти обліку та звітності постала необхідність удосконалення 
обліково-аналітичного забезпечення управління доходами підприємств торгівлі. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання управління доходами 
торговельних підприємств розглядаються в працях зарубіжних та вітчизняних 
вчених І. Анософфа, М.І. Баканова, А. Бірмана, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.В. 
Большакова, Х. Віссема, С.Ф. Голова, Гошала, Г.Я. Кіпермана, Дж.Б. Куінна, Г. 
Мінцберга, Д.С. Молякова, П.В. Петрова, А.Н. Соломатіна, В.В. Сопко, Н.М. 
Ткаченко, Є.Ю. Шари, А.С. Шевлякова, В. Язева  та  інших. Проте, деякі питання, 
пов’язані з визначенням сутності доходів торгівельних підприємств, особливостей 
їх формування та облікового відображення залишаються недостатньо розглянутими, 
а отже, потребують подальшого поглибленого вивчення.  

Метою статті є визначення суті та обґрунтування класифікаційних ознак 
доходів торгівельних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Одним із важливих і принципових 
теоретичних питань економічної діяльності є визначення терміна «доходи». Як 
економічна категорія, дохід в загальному розумінні означає потік грошових та 
інших надходжень за одиницю часу і складається з таких елементів, як прибуток, 
заробітна плата, процент і рента. Величина доходу впливає на показник прибутку, 
який є основним фінансовим показником діяльності підприємства. 

Концепція визначення доходів, як об’єкта бухгалтерського обліку, сутності 
та методів оцінки доходів, моменту, коли вони можуть бути визнані отриманими, 
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належить до фундаментальних проблем теорії бухгалтерського обліку, яка посідає 
одне з центральних місць у дослідженнях різних наукових шкіл та напрямів 
економічної науки. 

Доходи, як політико-економічна категорія представляють собою певну суму 
грошових коштів та матеріальних благ і послуг отриманих у процесі виконання 
економічних функцій домогосподарств, з приводу отримання яких виникають 
відносини приватної власності у всіх сферах суспільного відтворення. 

У відповідності до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: 

доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 
зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу ( крім 
збільшення капіталу за рахунок внесків учасників) за звітний період. [5] 

У Податковому кодексі України доходи визначаються, як загальна cумa 
дoхoду плaтникa пoдaтку вiд уciх видiв дiяльнocтi, oтpимaнoгo пpoтягoм звiтнoгo 
пеpioду в гpoшoвiй, мaтеpiaльнiй aбo немaтеpiaльнiй формах, як нa теpитopiї 
Укpaїни тaк i зa її межами. [6] 

За результатами дослідження визначення поняття «дохід підприємства» за 
різними науковими джерелами можна сформувати наступні його основні 
характеристики: 

– дохід підприємства являє собою один із видів фінансових результатів 
його господарської діяльності за певний період; 

– цей фінансовий результат характеризує надходження економічних вигод; 
– економічні вигоди, що формують дохід підприємства, визначаються їх 

обсягом у грошовій формі. 
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.  

Критерії визнання доходу наведені в Положенні (стандарті) бухгалтерського 
обліку 15 «Дохід» [4]. Норми цього положення стосуються підприємств 
(організацій) та інших юридичних осіб незалежно від форм власності.  

Найбільшу питому вагу в доходах торговельного підприємства займають 
доходи від основної діяльності - торговельної. Ці доходи для торговельного 
підприємства отримали назву валового доходу (прибутку). 

Необхідність отримання доходів від торговельної діяльності підприємства 
обумовлена потребою відшкодування витрат на її ведення, отримання певної суми 
прибутку, яка забезпечує досягнення стратегічної мети торговельного  
підприємства. 

Основними джерелами доходів торговельного підприємства від продажу 
товарів є: 

- торговельна надбавка до ціни придбання товарів; 
- різниця між ціною продажу та закупівлі товарів на різних стадіях реалізації 

товару,  являє собою дохід торговельного підприємства з одиниці реалізованого 
товару. 

Валовий дохід (прибуток) торговельного підприємства формується як 
різниця між виручкою від реалізації товарів та сумою оплати постачальникам  
закуплених товарів. 
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Окрім валового існує також чистий, можливий та необхідний доходи 
торговельного підприємства. Чистий дохід виражає у грошовій формі вартість 
додаткового продукту і визначається як перевищення виручки від реалізації 
продукції над вартістю матеріальних витрат, амортизаційних відрахувань і 
заробітної плати, або як різниця між валовим доходом і заробітною платою [2]. 

Можливий дохід підприємство може отримати при наявних торгівельних 
потужностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон'юнктурі 
ринку. В свою чергу,  необхідний дохід дозволяє підприємству фінансувати всі 
заплановані поточні витрати, обов'язкові платежі та отримати цільовий прибуток 
[1]. 

В залежності від виду діяльності доходи підприємств торгівлі можна 
класифікувати наступним чином (табл. 1): 

Таблиця 1 

Класифікація доходів підприємств торгівлі за видами діяльності [3] 

№  Назва доходів  Види доходів 

1 Доходи від 
торговельної 

діяльності 

Від продажу товарів; 
Від операцій з тарою; 
Інші доходи торгівельної діяльності. 

2 Доходи від 
виробничої діяльності 

Виручка від реалізації всіх видів товарної продукції, 
напівфабрикатів, відходів; 
Виручка від послуг промислового характеру. 

3 Доходи від 
посередницької 

діяльності 

Доходи, отримані у вигляді: 
- суми комісійних винагород (відсотків); 
- додаткової виручки від реалізації продукції ; 
- доходів від робіт (послуг), які виконані 
тимчасовими творчими колективами для інших 
підприємств тощо. 

4 Доходи від 
інвестиційно-

кредитної діяльності 

Доходи, отримані від пайової участі в спільних 
підприємствах; 
Доходи, отримані від надання майна в оренду 
(лізинг); 
Дивіденди, отримані за акціями, облігаціями та 
іншими цінними паперами, що придбані 
підприємством; 
Інші доходи від інвестиційно-кредитної діяльності. 

5 Доходи від продажу 
майнових та 

інтелектуальних прав 

Доходи від продажу: 

- майна підприємства, матеріальних обігових активів; 
-       нематеріальних активів ("ноу-хау", патентів, 
фірмового знаку, торгової марки), програмних 
продуктів. 

6 Інші види доходів Доходи від курсової різниці валютних коштів та 
цінних паперів, які належать підприємству; 
Суми економічних санкцій та відшкодувань збитків, 
отриманих підприємством; 
Інші доходи. 
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Висновки. Передумовою вирішення проблем, пов’язаних з організацією 
обліку доходів в інформаційній системі торговельного підприємства і прийняттям 
управлінських рішень щодо них, є науково обґрунтована класифікація. Основною 
метою діяльності торговельного підприємства є отримання прибутку. В умовах 
ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства. Величина 
прибутку характеризує фінансові результати роботи підприємства та визначає його 
фінансовий стан. Управління прибутком та доходом торговельного підприємства є 
одним із найважливіших факторів у проведенні підприємницької діяльності. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

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

У статті розглянуто підходи до трактування економічного змісту 
основних засобів та їх класифікації з метою формування інформації про них в 
бухгалтерському обліку. Виявлено відмінності у сутності понять в економічній 
літературі та в законодавстві, що значно ускладнює їх облік.  Для уникнення 
виявлених розбіжностей та суперечностей у розумінні основних засобів 
запропоновано уніфікувати їх поняття в законодавчій базі.  

Ключові слова: підприємство, основні засоби, класифікація основних 
засобів, бухгалтерський облік, податкове законодавство. 

 

Постановка проблеми. Існування та процвітання людського суспільства 
неможливе без нагромадження багатства та виробництва матеріальних цінностей, 
які забезпечують відповідним чином рівень достатку населення. На фундаменті 
органічного поєднання таких факторів, як земля, засоби праці, трудові ресурси і 
предмети праці, виконується виробництво продукції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження даної 
проблематики знаходять відображення у працях таких учених, як: Бутинець Т.А. 
[5], Кузьмін Д.Л. [7], Довгалюк Н.В.[8] та ін. Однак донині низка принципових 
питань щодо сутності та класифікації основних засобів залишаються дискусійними 
та потребують уточнення. 

Мета статті полягає у дослідженні економічної сутності основних засобів 
підприємства та їх класифікації з метою побудови системи бухгалтерського обліку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основні засоби відіграють 
важливу роль на підприємстві, а також у житті людини. Жодне підприємство не 
обходиться без основних засобів. Для підприємств сфери виробництва наявність 
основних засобів має особливе значення, адже це, в основному, складне 
технологічне обладнання, яке безпосередньо бере участь у виробничому процесі. За 
натурально-речовою формою засоби виробництва беруть участь у створенні 
споживчої вартості, а економічною - у створенні вартості продукції. 

Сьогодні в спеціалізованій літературі існує декілька підходів щодо 
визначення самого поняття «основні засоби», що обумовлює особливості підходів 
до її обліку.  

Бутинець Т. А., у результаті свого дослідження, зробила висновки щодо 
трактування основних засобів з економічної точки зору: «…основні засоби 
розглядаються як вкладений капітал, і, відповідно, повинні обліковуватися за 
собівартістю і їх можна прирівняти до витрат майбутніх періодів (динамічний 
баланс)» [5]. 

Більш розширене тлумачення цього поняття наводить Довгалюк Н. В., яка 
визначає основні засоби як матеріальні активи підприємства будь-якої форми 
власності, що неодноразово здійснюються у виробничих циклах та зберігають свою 



41 

 

натуральну форму, переносячи свою вартість на вироблену продукцію частинами, 
строк використання яких перевищує один рік (операційний цикл). Основні засоби 
призначені для експлуатації самим підприємством, для надання в оренду іншим 
фізичним чи юридичним особам, що в сукупності дає змогу одержувати економічну 
вигоду для підприємства [6]. 

Досить цікаве дослідження у своїй роботі провів Кузьмін Д. Л. Він відмітив, 
що після скасування поняття «основні фонди» поняття «основних засобів» набуває 
у будь-якому випадку уречевленої форми, що не суперечитиме його значенню, тому 
під основними засобами слід розуміти фактично наявні основні засоби виробництва 
та вартісне їх відображення в обліку [7]. 

На основі проведеного аналізу наукової літератури, можна зробити 
висновок, що більшість авторів під основними засобами розуміють матеріальні 
активи підприємства. Деякі автори, розглядаючи поняття основних засобів 
зазначають, що вони є засобами праці які використовуються у виробництві 
протягом тривалого часу. Інші автори вважають, що основні засоби - це матеріальні 
активи, що використовуються лише у виробничому процесі, тобто більш ні на що 
вони впливу не мають, а це є невірним тлумаченням, адже основні засоби 
використовуються підприємством у всій його господарській діяльності. 

Дослідження сутності основних засобів доцільно також провести згідно з 
вимогами нормативно-правової бази. Основні нормативні акти, що регулюють облік 
основних засобів в українському законодавстві: Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [2], Податковий кодекс України [3] та 
МСБО 16 «Основні засоби» [4]. 

Всі наведені документи визначають, що основні засоби повинні 
використовуватися тривалий час (а саме більше одного року чи одного 
операційного циклу). В податковому законодавстві основні засоби мають вартісну 
межу, що становить 6000 грн., а в бухгалтерському обліку вартісну межу 
підприємство встановлює власноруч і зазначає її в обліковій політиці підприємства.  

Основні засоби можна групувати залежно від функціонального призначення, 
галузевої належності, речовинно-натурального складу тощо. Залежно від 
функціонального призначення основні засоби поділяються на виробничі та 
невиробничі. Виробничі основні засоби - це засоби, які безпосередньо беруть участь 
у виробничому процесі або сприяють його здійсненню. До них належать будівлі, 
споруди, силові машини та устаткування, передавальні пристрої, транспортні 
засоби, робоча худоба, багаторічні насадження, інші основні засоби, що діють у 
сфері матеріального виробництва. Невиробничі основні засоби - це засоби, що не 
беруть безпосередньої або побічної участі у процесі виробництва та передбачені 
для обслуговування потреб житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, 
освіти, культури. До них належать споруди, будівлі, машини, обладнання, апарати 
та інші засоби, що використовуються в невиробничій сфері. 

За галузевою належністю основні засоби поділяються на засоби 
промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, зв'язку та ін. А за 
натурально-речовинним складом основні виробничі засоби поділяються на: будівлі, 
споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, 
інструменти і приладдя, виробничий та господарський інвентар, робочу та 
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продуктивну худобу, багаторічні насадження; капітальні витрати на поліпшення 
земель, інші основні засоби. 

Основні засоби відносно прав власності класифікують на: власні і 
орендовані. Власні засоби відображаються в звiтностi даного підприємства, а 
орендовані - в них не показуються [5]. 

Класифікація основних засобів, згідно П(С)БО 7 та Плану рахунків 
бухгалтерського обліку України на основі Наказу Міністерства фінансів України 
№291 від 30.11.99р., визначає такі основні засоби як: земельні ділянки, капітальні 
ділянки на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом, будівлі, споруди та 
передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, 
прилади, інвентар (меблі), тварини, багаторічні насадження та інші основні засоби 
[1]. 

Варто зауважити, що бухгалтерський облік основних засобів ведеться за 
кожним об’єктом окремо. На практиці такий перелік основних засобів не дає 
вичерпної інформації для безпомилкового віднесення основного засобу до певної 
групи, і більш докладних інструкцій із цього приводу законодавство не надає. 

Відповідно до Податкового кодексу України, передбачається поділ основних 
засобів на групи: група 1 – земельні ділянки; група 2 – капітальні витрати на 
поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом; група 3 – будівлі, споруди, 
передавальні пристрої; група 4 – машини та обладнання; група 5 – транспортні 
засоби; група 6 – інструменти, прилади, інвентар; група 7 – тварини; група 8 – 

багаторічні насадження; група 9 – інші основні засоби; група 10 – бібліотечні 
фонди; група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи; група 12 – тимчасові 
(нетитульні) споруди; група 13 – природні ресурси; група 14 – інвентарна тара; 
група 15 – предмети прокату; група 16 – довгострокові біологічні активи [3]. 

Класифікація, зазначена в Податковому кодексі України, має наближений 
характер до класифікації основних засобів у П(С)БО 7 «Основні засоби». У 
Податковому кодексі України виділяють дев’ять груп основних засобів та сім груп 
інших необоротних активів. 

Висновки. Дослідивши економічний зміст та класифікацію основних 
засобів можна дійти висновку, що основними критеріями визнання основних 
засобів є: матеріальність; призначення; строк корисного використання. Основні 
засоби можна розглядати по-різному, що дозволяє дійти висновку, що це складова 
частина виробничих ресурсів, які використовуються в процесі господарської 
діяльності в незмінній натуральній формі тривалий період часу та розподіляють 
свою вартість на витрати підприємства.  
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ АКТИВІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М) 
Стаття зосереджена на дослідженні нюансів проведення інвентаризації 

активів в бюджетних установах. Розглянуто ключові питання, що виникають у 
процесі проведення інвентаризації. Під час дослідження були використані 
специфічні методи бухгалтерського обліку, до яких належать документування, 
інвентаризація, оцінка, виявлення нестач та надлишків. 

Висвітлено особливості проведення інвентаризації активів та 
документального оформлення результатів інвентаризації.  

Ключові слова: інвентаризація, бюджетна установа, 
інвентаризаційна комісія, протокол. 
 

          Постановка проблеми. Подолання соціально-економічної кризи потребує 
суттєвого підвищення ролі інформаційного, технологічного, методологічного, 
організаційного забезпечення управління діяльності підприємств різних 
організаційно-правових форм та галузевих особливостей. У зв’язку з цим виникає 
реальна необхідність удосконалення контрольних функцій на всіх рівнях 
управління економікою України. Актуальним сьогодні є питання дослідження 
сутності та порядку проведення   інвентаризації активів, документування і 
відображення в обліку її результатів. Проведення інвентаризації підвищить 
інформативність і достовірність фінансової звітності. 
          Аналіз основних досліджень і публікацій. Науковим дослідженням 
проблемних питань щодо проведення інвентаризації присвятили свої роботи ряд 
вітчизняних та зарубіжних учених. У їх працях, присвячених організації обліку, 
контролю та аудиту, питання інвентаризації висвітлювались лише частково. 
Функції інвентаризації досліджено в працях В.Б. Моссаковського, виділенням 
основних етапів проведення інвентаризації та їх особливостями займався В. 
Пархоменко. Дослідженню проблем проведення інвентаризації та визначення її 
об’єктів присвятили свої праці С.В. Бардаш, Н.Г. Бєлов, Л.В. Нападовська, В.Ф. 
Палий, Я.В. Соколов та ін. 
           Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності, змісту, ролі і завдань 
інвентаризації активів в бюджетних установах, обґрунтування значення і місця 
інвентаризації в системі обліку, а також визначення недоліків та шляхів їх 
подолання в бюджетній установі. 

Викладення основного матеріалу. Як відомо, інвентаризація активів  - це 
передбачений законом спосіб їх перевірки та документального підтвердження, 
необхідний для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності (п. 6 ст. 145 Господарського кодексу; п. 1 ст. 10 Закону від 
16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні»). 

Одні визначають інвентаризацію як інформацію, що доповнює інші 
елементи методу бухгалтерського обліку (відповідність облікових даних про 
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цінності та засоби їх фактичної наявності, виявлення засобів і джерел, що не 
підлягають щоденному обліку, або виявлення тих змін у залишках цінностей, що не 
підлягають оформленню документами в поточному порядку).  

Останнім часом з’явилося трактування інвентаризації як способу, за 
допомогою якого в системі бухгалтерського обліку здійснюється зворотний зв'язок. 
Безумовно, інвентаризація важливою функцією бухгалтерського обліку, слугує 
засобом зворотного зв’язку в системі управління і є методом господарського 
контролю. Але головне її призначення полягає не стільки в інформаційному, 
скільки в контрольному значенні. Вона є найважливішим засобом контролю за 
збереженням цінностей, закріплених за матеріально відповідальними особами 
підприємств усіх форм власності, а особливо - бюджетних установ.  

Низка авторів дають тлумачення інвентаризації не лише з позицій 
бухгалтерського обліку, але й господарського контролю. Зокрема Бутинець Ф. Ф. 
вважає інвентаризацію методом останнього.[1] Підтримуючи цю думку, 

обґрунтуємо її тим, що потреба суспільства в інвентаризації виникла набагато 
раніше, ніж потреба в документації, рахунках бухгалтерського обліку, балансовому 

узагальненні тощо. На нашу думку, предметом інвентаризації є збереження майна і 
зобов’язань, які відображені в балансовому та позабалансовому обліку бюджетної 
установи. 

Під час інвентаризації активів перевіряють і документально підтверджують 
їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання та здійснюють їх оцінку. Тому 
проведення інвентаризації є обов’язковою процедурою,що проводиться перед 
складанням річної фінансової звітності. Адже це передбачено нормами : ч. 1 ст.1 
Закону №996; п.7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 
затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879; п. 12 Порядку подання 
фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 [3]. 

Отже, щорічно всі підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію своїх 
активів. 

Положення № 879 не залишає шансів для більш широкого тлумачення 
поняття «інвентаризації». В документі чітко звучить «суцільна інвентаризація». 
Тобто інвентаризуємо всі активи. Знайти і перевірити маємо навіть те майно, яке 
свого часу передали в прокат, оренду, ремонт чи реконструкцію. І при цьому 
технічний стан окремих предметів у жодному разі не буде аргументом, аби 
залишити їх поза увагою. Не можна забувати й про ті активи, які обліковуються на 
позабалансових рахунках. Наприклад, об’єкти, які тимчасово беруть в 
користування, розпорядження або отримали для зберігання. Це можуть бути 
об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на 
відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі. Положення № 879 
докладно описує порядок проведення інвентаризації. Наказ на проведення 
інвентаризації дає керівник бюджетної установи. 
Процес інвентаризації активів в бюджетних установах проводяться в розрізі 
наступних етапів:  

- підготовчий (складається наказ, в якому конкретизується зміст, обсяг, 
порядок та строки інвентаризації, персональний склад інвентаризаційної комісії); 

- технічний (комісією в присутності матеріально відповідальної особи 
здійснюється перевірка фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, дані 
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про їх фактичну наявність заносяться до інвентаризаційного опису, описи 
підписують всі члени інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальна особа); 

- аналітичний (результати перевірки звіряються з обліковими даними); 
- заключний (пропозиції щодо врегулювання виявлених під час 

інвентаризації розбіжностей фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей і 
даними бухгалтерського обліку подаються на розгляд керівнику підприємства, 
котрий приймає кінцеве рішення). Така послідовність забезпечить оперативність та 
достовірність перевірки, виявлення можливих відхилень у здійсненні операцій з 
даним об’єктом та їх усунення або запобігання порушенням у майбутньому [4]. 

Після закінчення інвентаризації активів оформлені описи (акти) здаються  

до бухгалтерії для перевірки, виявлення та відображення в обліку результатів 

інвентаризації. Відповідальний працівник бухгалтерії перевіряє правильність 
підрахунків у описі (акті), заповнює колонки «кількість», «вартість» за даними 
бухгалтерського обліку і в кінці опису (акта) ставить власний підпис, чим 
підтверджує факт перевірки. Якщо виявляються розбіжності між фактичними 

та бухгалтерськими даними, їх потрібно також задокументувати. Документує 
бухгалтер у Порівняльній відомості результати інвентаризації щодо: основних 
засобів; нематеріальних активів; необоротних матеріальних активів та запасів. 

Відомості підписує бухгалтер і матеріально відповідальна особа. Оформлені 
таким чином у бухгалтерії описи (акти), порівняльні відомості передаються 
інвентаризаційній комісії. Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність 

визначення бухгалтерією результатів інвентаризації активів і свої висновки, 
пропозиції відображає у Протоколі інвентаризаційної комісії. 

Розглядаючи питання про функції та обов’язки інвентаризаційних комісій, 
не можна випускати з виду питання про їх відповідальність. Сьогодні можна знайти 
посилання на те, що члени інвентаризаційної комісії несуть відповідальність за 
внесення до опису неправильних даних про відмінні ознаки (тип, сорт, розмір), 
кількість, суму і стан проінвентаризованих об’єктів [2], проте не зазначається в 
якому розмірі і за які порушення та хто має право притягнути їх до 
відповідальності. 

Необхідним, на нашу думку, є розроблення посадової інструкції членів 
інвентаризаційної комісії, яка б наголошувала не лише на обов’язках членів 
постійно діючих та робочих інвентаризаційних комісій, але й визначала рівень 
відповідальності за навмисні або ненавмисні помилки, порушення, зловживання 
тощо. Таким чином, успішність проведення інвентаризації багато в чому залежить 
не від математичних здібностей членів інвентаризаційної комісії або винахідливості 
матеріально відповідальної особи, а саме від правильної організації та техніки 
здійснення інвентаризації. В теперішніх умовах господарювання не можна 
нехтувати таким поняттям, як збереження майна власника та безпека діяльності 
підприємства. 
               На успішність проведення  інвентаризації активів в бюджетних установах, 
в основному, впливають такі чинники: рішення власника щодо доцільності 
проведення інвентаризації; підбір кадрів, які здатні втілювати в життя рішення 
власника щодо об’єктивного проведення інвентаризації; контроль виконання – під 
яким розуміють постійний, груповий аналіз процесу і результатів роботи членів 
інвентаризаційних комісій.  
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Висновки. В сучасних ринкових умовах інвентаризація активів є одним з 
найважливіших методів бухгалтерського обліку й фінансово-господарського 
контролю. Створення правильно функціонуючого інформаційного зв’язку, який 
забезпечує всі процеси інвентаризації, між запланованими цілями і досягнутими 
результатами, є тим важливим завданням, чим більш складнішою є організація та 
технологія проведення інвентаризації. 

Інвентаризація має свої особливості для різних видів об’єктів, що 
перевіряються в натурі і для різних господарських ситуацій. Щоб провести її 
належним чином, забезпечивши правдивість даних бухгалтерського обліку і 
звітності тим, хто її здійснює, треба знати положення нормативних документів з 
бухгалтерського обліку, цивільне і трудове право, принципи і технологію. Ці 
питання потребують детального дослідження, вони майже не розкривались в 
науковій літературі. Однак, це не проста проблема, оскільки методологія 
інвентаризації є занедбаною галуззю господарського контролю, яка вимагає 
глибокої модернізації. 
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УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

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

В статті досліджено економічну сутність виробничих запасів 
підприємства. Обґрунтовано особливості управління виробничими запасами в 
сільськогосподарських підприємствах. Розглянуто сутність обліково-аналітичного 
забезпечення формування виробничих запасів підприємства сільського 
господарства. 

Ключові слова: облік, виробничі запаси, управління виробничими запасами, 
сільськогосподарське підприємство, обліково-аналітичне забезпечення. 

 

Постановка проблеми. Сільське господарство є надзвичайно важливою 
складовою економіки України. В ринкових умовах господарювання та в умовах 
зростаючої конкуренції постає проблема пошуку нових методів управління для 
забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Це вимагає 
розробки шляхів управління виробничими запасами підприємств даної галузі.  

Від постановки обліку запасів багато в чому залежить вірогідність основних 
якісних показників роботи підприємств сільського господарства – собівартості й 
прибутку, оскільки в їх складі як правило найбільшу питому вагу займають 
матеріальні витрати. В умовах розвитку ринкових відносин необхідним стає 
постійний аналіз доцільності придбання виробничих запасів та ефективності їх 
використання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок в розробку 
теоретичних основ і методологічних підходів до проблеми обліку виробничих 
запасів і їх використання внесли провідні вчені-економісти: Данілочкіна О.В., 
Заблоцька О.М., Линник В.Г., Палій В.Ф., Саблук П.Т., Чук О.В., Швець В.Г. та ін. 

Метою статті є дослідження системи управління виробничими запасами на 
підприємствах сільського господарства. 

Викладення основного матеріалу. Запаси є найбільш важливою і значною 
частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та 
домінуючі позиції у структурі витрат підприємств; при визначенні результатів 
господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його 
фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть 
бути перетворені на грошові кошти протягом року або операційного циклу [5].  

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про 
запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Запаси визнаються активом, якщо 
існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні 
вигоди, пов’язані з їх використанням, а їх вартість може бути достовірно визначена 
[4]. 
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Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» запаси – це активи, які утримуються для 
подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у  
процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 
утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 
надання послуг, а також управління підприємством.  

Аналогічне трактування терміну «запаси» викладено в МСБО 2 «Запаси», 
проте П(С)БО 9 до запасів відносяться також активи, які утримуються для 
споживання в процесі управління підприємством. Таке доповнення є доцільним, 
оскільки запаси також використовуються на підприємстві для потреб управління, 
під час заготівлі, збереження та збуту [2]. 

Реалії сьогодення свідчать, що ефективність функціонування та розвиток 
підприємства прямо залежать від того, наскільки раціонально підприємство 
розпоряджається своїми фінансовими ресурсами та виробничими запасами. Саме 
тому одним із головних завдань керівників підприємства є розробка та здійснення 
ефективної системи управління виробними запасами, що передбачає раціональну 
організацію обліково-аналітичного забезпечення господарської діяльності 
підприємств сільського господарства. 

Данілочкіна О.В. наголошує, що необхідність ефективної організації 
обліково-аналітичного процесу саме виробничих запасів об’єктивно обумовлена 
наступними чинниками як [1]:  

 несвоєчасне забезпечення виробництва необхідною сировиною і 
матеріалами;  

 надлишкове накопичення запасів на складах підприємства;  
 виникнення втрат споживчих властивостей запасів і неможливість їх 

подальшого використання у технологічному процесі;  
 наявність збоїв та простої на підприємстві;  
 невиконання договірних зобов’язань перед покупцями і замовниками та ін.  

Зазначені чинники, обумовлюють застосування різних підходів до 
управління запасами, які, у свою чергу, передбачають різні способи організації 
обліково-аналітичного процесу. 

Отже, проаналізувавши думки науковців, можна зробити висновок, що 
обліково-аналітичне забезпечення управління виробними запасами  – це система 
збору, обробки, узагальнення, подання та аналізу фінансової інформації про 
порядок формування доходів підприємства, забезпечення необхідної кількості та 
якості для ведення господарської діяльності.  

Необхідно відмітити, що система обліково-аналітичного забезпечення 
формування виробничих запасів підприємства є складовою загальної системи 
управління суб’єкта господарювання, вона базується тільки на даних 
бухгалтерського обліку і здійснюється працівниками бухгалтерії. Її суть полягає в 
об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, проведення 
оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності даного процесу і 
використанні його результатів при формуванні рекомендацій для прийняття 
управлінських рішень щодо формування виробничих запасів підприємства. При 
цьому загальна методологія і нормативні положення обліку і аналізу 
удосконалюються для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній 
системі.  
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Управління виробничими запасами є трудомістким і складним процесом. 
Модель управління виробничими запасами підприємств сільського господарства 
представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель управління виробничими запасами на підприємствах сільського 

господарства 

 

Метою управління виробничими запасами на підприємствах сільського 
господарства є забезпечення безперебійного процесу виробництва та реалізації 
продукції за дотриманням оптимального запасу матеріальних цінностей. Виходячи 
з мети управління виробничими запасами перед бухгалтерською службою 
сільськогосподарського підприємства ставляться наступні завдання: 

1) провести аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у минулому 
періоді. Тобто слід розглянути показники загальної суми запасів, їх динаміки, 
питому вагу в обсязі оборотних активів, вивчити структуру запасів у розрізі 
основних груп, виявити сезонні коливання їх, визначити ефективність використання 
різних груп виробничих запасів, розрахувати показники їх оборотності; 

2) обчислити оптимальні розміри основних груп поточних запасів; 
3) оптимізувати загальну суму запасів товарно-матеріальних цінностей, які 

включаються в оборотні активи підприємства; 
4) побудувати ефективну систему контролю за наявністю та рухом запасів 

на підприємстві. 
Висновки. Отже, в процесі дослідження визначено, що виробничі запаси 

займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у складі та структурі 
витрат сільськогосподарських підприємств відповідно при визначенні результатів 

Облік виробничих запасів і створення інформаційної бази для прийняття 
управлінських рішень 

 

Аналіз виробничих запасів та оцінка факторів, що визначають їх обсяг 

Модель управління виробничими запасами на підприємствах сільського господарства  

Обґрунтування величини виробничих запасів на плановий період 

Розрахунок прогнозованої величини виробничих запасів на плановий період 

Пошук резервів зниження чи збільшення обсягів виробничих запасів 

Оцінка ефективності виробничих запасів та контроль за виконанням управлінських 
рішень 
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господарської діяльності та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. 
Все це вимагає формування своєчасної, повної та достовірної інформації про 
наявність, стан та рух виробничих запасів, яку може надати бухгалтерський облік, 
що генерує та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними 
ринковими системами для ефективного управління матеріальними запасами на 
сільськогосподарських підприємствах. 
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