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С. Л. Башинський, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ  РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ 
ПРАЦІВНИКІВ КП «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ШТУЧНИХ СПОРУД» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
 

Узагальнено теоретичні та практичні  аспекти організації обліку заробітної 
плати в управлінні підприємством. Охарактеризовано основні завдання та 
проблеми практичного застосування розрахунків за заробітною платою у процесі 
діяльності КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР. Обґрунтовано, 
документальне оформлення операцій щодо розрахунків із заробітною платою 
працівників. 

Ключові слова: розрахунки за заробітною платою, виплати працівникам, 
організація обліку, управління, аналітичний облік 

 

Постановка проблеми. Як соціально-економічна категорія заробітна плата 
служить основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, 
економічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст 
продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво, засіб перерозподілу 
кадрів по галузях. Саме тому заробітна плата посідає одне із центральних місць в 
системі бухгалтерського обліку на кожному підприємстві, в тому числі і на 
КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР. Заробітна плата працівника, незалежно 
від виду підприємства, залежить від складності та умов виконуваної роботи, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці і кінцевих 
результатів господарської діяльності підприємства, регулюється податками і 
максимальним розміром не обмежується. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження проблем 
бухгалтерського обліку розрахунків за заробітною платою працівників завжди були 
і залишаються у центрі уваги науковців та практиків. Окремі теоретичні та 
методологічні аспекти обліку розрахунків за заробітною платою працівників 
підприємства досліджували Ю.Ю. Миронова, В.А. Панасенко, Р. Е. Островерха, О. 
Ф. Вербило, Л. В. Мельянкова та інші. Віддаючи належне напрацюванням цих та 
інших авторів, слід відмітити, що теоретичний аналіз  даних питань не забезпечує 
практичного вирішення всіх облікових проблем. Окремі аспекти обліку розрахунків 
за заробітною платою все ж залишаються недостатньо висвітленими та потребують 
подальшого поглибленого опрацювання.   

Метою статті є дослідження процесу організації розрахунків за заробітною 
платою працівників на КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР із врахуванням 
сучасних проблем обліку в підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Достовірність відображення в обліку 
інформації про розрахунки за заробітною платою працівників КП «Експлуатація 
штучних споруд» значною мірою здійснює вплив на результат господарської 
діяльності і займає важливе місце у системі бухгалтерського обліку на 
підприємстві.  
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Облік розрахунків за заробітною платою працівників КП «Експлуатація 
штучних споруд» ЖМР здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та 
П(С)БО 26 "Виплати працівникам" [3]. У П(С)БО 16 "Витрати" викладені вимоги до 
групування витрат на оплату праці за калькуляційними статтями та елементами 
витрат. П(С)БО 26 «Виплати працівникам», визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати працівникам та її 
розкриття у фінансовій звітності. Виплати працівникам підприємства включають 
виплати, які надаються або працівникам, або їхнім утриманцям, та можуть бути 
надані у формі грошових виплат (або товарів та послуг). Заробітна плата 
включається до складу поточних виплат працівникам. При цьому п. 6 П(С)БО 26 

уточнює, що нараховану суму виплати працівникам за роботу, виконану ними 
протягом звітного періоду, визнають поточним зобов’язанням. 

Інформацію про розрахунки за заробітною платою працівників 
КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР (за всіма її видами, преміями, 
допомогою), а також про розрахунки за не одержаними працівниками в установлені 
строки сумами оплати праці (розрахунки з депонентами) узагальнюють на рахунку 
66 «Розрахунки за виплатами працівникам» відповідно до Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій підприємств і організацій [1]. 

За кредитом цього рахунка відображають нарахування працівникам 
КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР належних їм сум, а за дебетом — 

погашення заборгованості роботодавця за такими виплатами, утримання ПДФО і 
ВЗ, платежів за виконавчими документами, а також інші утримання. 

Облік на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» в 
КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР ведуть у розрізі субрахунків (табл. 1): 

661 «Розрахунки за заробітною платою»; 
662 «Розрахунки з депонентами»; 
663 «Розрахунки за іншими виплатами». 
Аналітичний облік розрахунків за заробітною платою в КП «Експлуатація 

штучних споруд» ведуть щодо кожного працівника, видів виплат та утримань. 
Важливе значення при оцінювання розміру заробітної плати має чітка 

організація облікової роботи розрахунків за заробітною платою працівників на 
підприємстві, оскільки вона є найбільш відповідальною та трудомісткою.  

У цілому, організація розрахунків за заробітною платою працівників на 
підприємстві − це сукупність дій, метою яких є забезпечення визначення величини 
заробітної плати, принципів її нарахування, строків виплати, диференціації, 
співвідношення з іншими показниками діяльності підприємства тощо. Організація 
розрахунків за заробітною платою в КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР 
базується на трьох елементах: нормуванні праці, її тарифікації, а також на системах 
і формах заробітної плати. Нормування праці дозволяє дати кількісну оцінку праці, 
тарифікація − якісну, а системи та форми показують порядок нарахування 
заробітної плати [2]. 

До проблемних питань організації обліку розрахунків за заробітною платою в 
КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР відносять:  

 здійснення контролю за використанням робочого часу й забезпечення 
зростання продуктивності праці; 

https://i.factor.ua/ukr/law-132/section-604/article-11798
https://i.factor.ua/ukr/law-90/
https://i.factor.ua/ukr/law-90/
https://i.factor.ua/ukr/law-90/
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Таблиця 1 

 Характеристика субрахунків до рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам» в КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР 

Назва 
субрахунку 

Відображення по: 
дебету кредиту 

661 

«Розрахунки 
за заробітною 

платою» 

виплати заробітної плати, 
премій, інші виплат, що входять 
до фонду оплати праці; вартість 
одержаних працівниками 
матеріалів, продукції та товарів у 
рахунок заробітної плати; 
депоновані суми заробітної 
плати; суми утриманих податку з 
доходів фізичних осіб і 
військовий збір; суми утриманих 
платежів за виконавчими 
документами; інші утримання з 
виплат працівникам 

нарахування працівникам 
підприємства: основної 
заробітної плати; додаткової 
заробітної плати; премій; 
інших виплат, що входять до 
фонду оплати праці 

662 

«Розрахунки 
з 

депонентами» 

суми виплат депонованої 
заробітної плати 

заборгованість підприємства з 
виплат працівникам в разі 
одержання підприємством 
готівки для виплати через касу 
підприємства та неотримання 
її працівниками в 
установлений строк 

663 

«Розрахунки 
за іншими 

виплатами» 

виплати, що не належать до 
фонду оплати праці (допомога по 
тимчасовій непрацездатності, 
допомога по частковому 
безробіттю) 

нарахування працівникам 
підприємства виплати, щодо 
допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, допомоги 
по частковому безробіттю та 
ін. 

 

 своєчасне і правильне визначення сум нарахованої заробітної плати й 
відрахувань органам соціального страхування та віднесення їх на собівартість 
продукції (робіт, послуг); 

 здійснення в установлені терміни всіх розрахунків з працівниками і 
службовцями із заробітної плати та інших виплат; 

 облік і контроль за використанням фонду заробітної плати та іншими 
грошовими коштами, які виділяють для розрахунків за заробітною платою 
працівників підприємства; 

 упровадження мотивацій праці працівників підприємства. 
Документальне оформлення операцій в КП «Експлуатація штучних споруд» 

щодо розрахунків за заробітною платою здійснюється відповідно до Наказу 
Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489, яким було 
затверджено типові форми первинної облікової документації: Наказ 
(розпорядження) про прийняття на роботу (форма № П-1); Особова картка 
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працівника (форма № П-2); Наказ (розпорядження) про надання відпустки (форма 
№ П-3); Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) 

(форма № П-4); Табель обліку використання робочого часу (форма № П-5); 

Розрахунково-платіжна відомість працівника (форма № П-6); Розрахунково-

платіжна відомість працівника (зведена) (форма № П-7).  

В КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР для обчислення заробітної плати, 
яка підлягає виплаті працівникові, нараховується заробітна плата за місяць і з цієї 
суми здійснюються необхідні утримання, у тому числі податок на доходи фізичних 
осіб, єдиний соціальний внесок, аліменти, відшкодування допущеного браку тощо. 

Розрахунок здійснюється в розрахунково-платіжній відомості (типова форма № П-

6). У лівій частині відомості кожному робітникові записуються суми всіх видів 
нарахувань заробітної плати (оплата за тарифною системою або посадовим 
окладом, оплата праці за час перебування у відрядженні, премія, індексація 
заробітної плати, оплата відпустки за поточний місяць, оплата за суміщення. 

Висновки. Бухгалтерський облік розрахунків за заробітною платою в 
КП «Експлуатація штучних споруд» ЖМР  є важливою частиною діяльності 
підприємства, тому правильність та достовірність відображення в обліку інформації 
про розрахунки за заробітною платою працівників є пріоритетним завданням для 
прийняття ефективних управлінських рішень у діяльності підприємства. 
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(представлено к.е.н., доц. Киян А.В.) 
В процесі дослідження розкрито поняття витрати, а також особливості 

обліку і формування витрат на вирощування зернових культур. Автором 
розглядаються питання щодо контролю за рівнем витрат та управління ними. 
Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення облікового процесу витрат на 
вирощування зернових культур. 

Ключові слова: облік, контроль, витрати, собівартість, калькулювання. 
 

Постановка проблеми. Становлення та розвиток ринкової економіки 
неможливе без належної організації бухгалтерського обліку на підприємстві в 
цілому та обліку витрат на виробництво продукції зокрема. Ринкові умови 
господарювання сільськогосподарських підприємств передбачають певні 
специфічні особливості ведення бухгалтерського обліку, які визначаються 
самостійно в обліковій політиці. Однією з найважливіших проблем функціонування 
підприємств України в ринкових умовах є налагодження обліку і систематичного 
контролю за витратами як основного засобу досягнення належної ефективності 
діяльності. Вирішення цієї проблеми має забезпечувати правильне формування 
витрат на виробництво, в тому числі і на вирощування зернових культур, а цьому 
сприяє управлінський облік, або система управління витратами. З цією метою будь-

яке підприємство повинно використовувати такий механізм формування витрат 
виробництва, який дасть змогу отримати повну інформацію про витрати на 
виробництво продукції. Саме така інформація є гарантом успіху підприємства в 
конкурентному середовищі. Але разом з тим для здійснення будь-якої 
господарської діяльності необхідне застосування найдосконаліших методів і форм 
контролю для регулювання її результатів. Основними напрямками внутрішнього 
контролю витрат підприємства є: контроль обсягу виробленої продукції, контроль 
собівартості (витрат) і контроль результатів (доходів та прибутків). 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями організації обліку і 
контролю витрат на виробництво продукції рослинництва та його удосконаленням 

займається ряд науковців та практиків, серед яких: О. Бабаєв, М. Огійчук, Т. 
Маренич, С. Мороз, М. Проданчук, І. Рагуліна та інші. Проте, ряд питань досі 
залишаються недостатньо вивченими, що зумовлює актуальність даної статті та 
подальшого дослідження. 

Метою статті є дослідження обліку і контролю витрат на вирощування 
зернових культур, їх формування з метою його удосконалення 

Виклад основного матеріалу. Економічно обґрунтований облік витрат на 
виробництво продукції рослинництва в цілому і зернових культур зокрема дає 
можливість мати об'єктивну інформацію про рівень собівартості продукції, 
розрахувати ціну реалізації, визначити рівень рентабельності продукції та загалом 
здійснити прогнозування даних щодо перспектив розвитку галузі і підприємства в 
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цілому. Тому постає питання необхідності ефективного і раціонального управління 
у сфері обліку і контролю витрат за їх рівнем та обчислення собівартості продукції. 
В умовах проведення економічних реформ особливо важливого значення набувають 
правильно налагоджений облік витрат на вирощування зернових культур та 
калькулювання собівартості продукції, за допомогою яких здійснюється контроль 
за діяльністю сільськогосподарських товаровиробників і які є основою поліпшення 
системи ціноутворення, оптимального використання матеріальних і трудових 
ресурсів, зниження собівартості, ефективного використання сільськогосподарської 
техніки та інші. 

Зважаючи на те, що виробничі витрати є породженням відповідних факторів 
виробництва, їх економічний зміст можна визначити як спожиту частку виробничих 
ресурсів. Витрати – це використані у процесі вирощування зернових культур 
матеріальні цінності, трудові ресурси, а також сили природи на зерно, зерновідходи, 
солому. В умовах товарного виробництва грошовий вираз суми витрат на 
виробництво конкретного продукту називають собівартістю. Зміст термінів витрати 
і собівартість поєднується в понятті витрати виробництва. Передумовою 
калькулювання є облік витрат виробництва. Виробничий облік передбачає збирання 
інформації про витрати підприємства, документальне оформлення господарських 
операцій, які пов’язані з виробничими витратами, їх узагальнення і групування за 
різними ознаками. Лише на основі інформації, що міститься в системі виробничого 
обліку, можливе калькулювання Науковці вважають і  ми підтримуємо  їхню думку, 
що слід чіткіше розрізняти методи обліку витрат на виробництво і методи 
калькулювання собівартості продукції. Методи обліку витрат визначаються 
насамперед технологічними, й організаційними особливостями виробництва і 
мають відображати процес формування витрат в його конкретних умовах. При 
цьому накопичення витрат має не тільки забезпечити реальне обчислення 
собівартості продукції, а й слугувати інтересам управління виробництвом. Під 
методом обліку витрат на виробництво слід розуміти сукупність способів побудови 
аналітичних позицій (аналітичних рахунків) з формування витрат з метою 
обґрунтованого калькулювання собівартості продукції і управління ними. [1] 

Для обліку витрат важливе значення має їх класифікація. Класифікація 
витрат потрібна для визначення вартості продукції та відповідно для ціноутворення. 
Велике значення класифікації витрат в управлінні ними і, перш за все, при 
калькулюванні собівартості продукції для різних потреб управління. За способом 
віднесення на собівартість продукції витрати поділяють на прямі і непрямі. Прямі 
витрати під час їх виникнення можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного 
об'єкта обліку. Непрямі витрати відносять на об'єкти обліку шляхом розподілу за 
встановленим порядком. Витрати першої групи включають прямі матеріальні 
витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати; а другої групи - 

загальновиробничі витрати, витрати на утримання  і експлуатацію основних засобів, 
інші операційні витрати. При розгляді різних альтернативних варіантів рішень слід 
розрізняти дійсні (реальні) та можливі витрати. Дійсні витрати – це витрачання 
конкретних ресурсів. Такі витрати знаходять своє реальне відображення в реєстрах 
бухгалтерського обліку в міру їх здійснення. Можливі витрати – це вигода, яка 
втрачається, коли вибір одного з варіантів альтернативного рішення вимагає 
відмовитись від доходу за іншим варіантом. Вони визначаються лише 
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розрахунково-аналітичним шляхом і не знаходять свого відображення в облікових 
реєстрах.[3] 

Облік витрат повинен будуватися, так щоб відображалися всі витрати, 
понесені на виробництво продукції, формування її собівартості та визначення 
шляхів підвищення рентабельності виробництва. Проте, вибір складу статей і 
порядок обліку витрат залишається за власниками підприємства. Організація 
обліково-звітного процесу – це взаємне функціонування трьох елементів: по-перше, 
праці облікових фахівців та виконавців господарських операцій; по-друге, умов та 
засобів технічного забезпечення їх праці; по-третє, вхідної та вихідної інформації 
управління діяльністю підприємства. При формуванні витрат на вирощування 
зернових культур потрібно керуватись статтями (елементами), за якими вони 
обліковуються, а саме : оплата праці основна і додаткова; відрахування на соціальні 
заходи; насіння; добрива органічні і мінеральні; засоби захисту рослин; паливо та 
мастильні матеріали; витрати минулих років; роботи тракторів і комбайнів; роботи 
та послуги сторонніх організацій; роботи і послуги автотранспорту; запасні 
частини; амортизація; непродуктивні витрати; загальновиробничі витрати. Можна 
виділити наступні загальні принципи організації обліку витрат: показники обліку 
витрат і калькулювання собівартості продукції повинні бути погоджені з плановими 
і нормативними показниками; документування витрат в момент їх здійснення, 
відокремлене відображення витрат за нормами та відхиленнями від норм витрат 
ресурсів і оплати праці; всі витрати, які відносяться до виробництва продукції 
даного періоду, повинні бути включені до її собівартості; всі витрати через систему 
рахунків бухгалтерського обліку повинні бути згруповані за об'єктами обліку і 
статтями витрат. 

Деякі науковці пропонують спростити порядок накопичення витрат на 
собівартість продукції зернових культур, а саме, застосовувати цеховий метод 
розподілу прямих витрат на виробництво. З цією метою у складі прямих витрат на 
виробництво доцільно було б відкрити додаткові статті з обліку витрат   
допоміжними виробництвами, машинно-тракторному парку та самохідних 
машин.[3] 

Зниження витрат на вирощування зернових культур можливе завдяки 
використанню методики складання та практичного застосування бюджету. При 
проведенні бюджетування повинна бути передбачена структура норм і нормативів 
для виробництва сільськогосподарської продукції, а саме: показники що 
характеризують основні технологічні умови виробництва сільськогосподарської 
продукції; затрати праці та заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи; 

витрат матеріалів, палива, в натуральних вимірниках; норми амортизації основних 
засобів. Витрати спрямовані на скиртування, тюкування соломи, силосування  та 
інші затрати, які спрямовані на заготівлю кормів  повинні обліковуватись на 
окремих аналітичних рахунках цієї групи [2].  

Важливе значення у формуванні витрат займає контроль. 
Внутрішньогосподарський контроль є одним із видів управлінської діяльності й 
забезпечує керівникам підприємства правильність його управлінських рішень, а 
також поточних коректив. Для здійснення будь-якої господарської діяльності 
необхідне застосування найдосконаліших методів і форм контролю для 
регулювання її результатів. В умовах ринкових відносин увага акцентується не 
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тільки на кінцевих результатах але й на методах їхнього досягнення. Основними 
напрямками внутрішнього контролю витрат підприємства є: контроль обсягу 
випущеної продукції, контроль собівартості (витрат) і контроль результатів 
(доходів та прибутків). Вчасне реагування на відхилення витрат від нормативних 
значень дасть змогу попередити зростання витрат виробництва, що прямо 

пропорційно впливають на собівартість продукції і прибуток підприємства.[4]. 

Висновки. Рівень витрат на вирощування зернових культур характеризує в 
значній мірі ефективність діяльності підприємства. Скорочення матеріальних 
витрат, в тому числі і здешевлення матеріальних цінностей та послуг як своїх 
допоміжних виробництв, так і сторонніх організацій сприятиме зниженню 
собівартості зернової продукції та підвищенню рівня рентабельності вирощування 
зернових культур. Це можна досягти завдяки в першу чергу оптимізації 
матеріальних і трудових витрат, удосконалення їх облікового процесу та контролю 
за їх рівнем. Доречним також було б при організації обліку витрат на вирощування 
зернових культур забезпечити вдосконалення системи інформаційних потоків з 
метою  прийняття ефективних управлінських рішень. 
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(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
 

У статті досліджено облікове забезпечення основними засобами 
підприємства. Виділено завдання організації обліку з урахуванням специфічних 
особливостей основних засобів на підприємствах. Обґрунтовано методи  
нарахування амортизації з урахуванням особливостей обліку основних засобів у 
підприємствах. 

Ключові слова: облік, основні засоби, амортизація, нарахування, вартість 

 

Постановка проблеми. Реформування бухгалтерського обліку, 
запровадження МСФЗ потребують нових підходів до формування фінансових 
ресурсів. Підприємства споживчої кооперації, для надання послуг забезпечені 
засобами праці – необоротними активами, в тому числі основними засобами [1]. 

Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства значно 
залежать від забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання. 
Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання 
основних виробничих засобів та оптимізації величини амортизаційних відрахувань. 
Амортизаційні відрахування – одне з головних джерел здійснення реальних 
інвестицій [4]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми бухгалтерського обліку 
основних засобів, порядку нарахування та обліку амортизації (зносу) на 
підприємстві розглядали у працях такі вчені та практики: П. Й. Атамас, Ф. Ф. 
Бутинець, І. Д. Ватуля, Р. Т. Джога, І. А. Краївська, М. Г. Михайлов, С. В. Свірко, 
Н.Г. Виговська, В.О. Касьянова, О.П. Колумбет, О.В. Щирська, С.В. Хома та інші. 

Метою статті є дослідження особливостей ведення обліку основних засобів, а 
також характеристика методів нарахування амортизації з урахуванням 
особливостей обліку досліджуваного підприємства. 

Викладення основного матеріалу. На сьогоднішній день, будь-яке 
підприємство, в тому числі Комбінат громадського харчування Коростенської 
райспоживспілки, не може ефективно функціонувати без чіткої організації 
бухгалтерського обліку. Ефективна організація обліку ґрунтується на нормативно-

правових актах держави та вміло сформованої облікової політики, яка 
затверджується Наказом по підприємству. Облікова політика розробляється 
індивідуально кожним підприємством і повинна забезпечувати надійність та 
достовірність його інформаційної системи. 

З урахуванням специфічних особливостей основних засобів, організацію 
обліку необхідно спрямувати на реалізацію таких завдань [2, с. 35]: 

1) документальне оформлення прав власника на основні засоби, а також 
операцій з їх придбання, списання, продажу або передавання; 

 



13 

 

2) розробити бухгалтерську модель економічного механізму амортизації, що 
сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського обліку 
амортизаційних процесів; 

3) збереження основних засобів як стратегічної частини власності та 
унеможливлення крадіжок, розбирання, руйнування об’єктів у процесі їх 
використання та експлуатації; 

4) управління основними засобами на підприємстві, з метою максимально 
ефективного їх використання у процесі функціонування ; 

5) виявлення економічних та юридичних наслідків господарських операцій з 
придбання, реконструкції, модернізації об’єктів або їх ліквідації. 

Організацію обліку основних засобів в Комбінаті громадського харчування 
Коростенської райспоживспілки потрібно будувати із урахуванням таких основних 
факторів:  

1) довготривалого терміну використання об’єктів, протягом якого їх необхідно 
обліковувати;  

2) технічно складної та багатокомпонентної будови, яку необхідно детально 
відображувати в облікових регістрах;  

3) необхідність проведення ремонтів, реконструкції, модернізації основних 
засобів призводить до зміни їх первісних характеристик, які потрібно своєчасно 
відображувати у регістрах обліку;  

4) вартість об’єктів вимагає адекватної організації процесів їх приймання, 
списання, а також і обліку наявності, які б забезпечували їх цілісність і збереження 
у робочому стані. 

Облік основних засобів на підприємстві повинен здійснюватися відповідно до 
умов чинного законодавства та включати наступні складові:  введення в 
експлуатацію об’єктів основних засобів; покращення та ремонту об’єктів основних 
засобів;  ліквідації об’єктів основних засобів; нарахування амортизації основних 
засобів [3].  

Як зазначено П(С)БО 7 «Основні засоби», амортизація – систематичний 
розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх 
корисного використання (експлуатації), а знос основних засобів – сума амортизації 
об'єкта основних засобів з початку його корисного використання [3]. 

Об’єктом амортизації на підприємстві є всі основні засоби, окрім вартості 
земельних ділянок, природних ресурсів, капітальних інвестицій [3, п. 22]. Причому 
амортизують вартість кожного окремого об’єкта основних засобів. 

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів:  
1. Прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням 

вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних 
засобів. 

2. Зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації 
визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або 
первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми 
амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між 
одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання 
об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну 
вартість. 
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3. Прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума 
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок 
звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та 
річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного 
використання об'єкта і подвоюється.  

4. Кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток 
вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний 
коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця 
строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його 
корисного використання. 

5. Виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток 
фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки 
амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка 
амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство 
очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів. 

6. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних 
фондів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 
відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка 
амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок 
невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання 
об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. 

Кожен з цих методів має свої переваги і недоліки, врахування яких дозволить 
визначити оптимальний для конкретного об'єкта основних засобів. При обранні 
методів слід керуватися наступними принципами: 

- відповідність методу нарахування амортизації впливу фізичного і 
морального зношення та дії економічного зовнішнього середовища; 

- дотримання чинних нормативно-правових вимог щодо дозволених методів 
нарахування амортизації та обмеження строків корисного використання об'єктів з 
метою їх амортизації для відповідних класифікаційних груп основних засобів; 

- доцільність застосування тих чи інших методів, зокрема прискореної 
амортизації, і строків корисного використання відповідно до фінансово-майнового 
стану підприємства; 

- відповідність методів нарахування амортизації та строків їх корисного 
використання з позицій списання основних засобів потребам відтворення 
матеріально-технічної бази. 

Для нарахування амортизації бухгалтер Комбінату громадського харчування 
Коростенської райспоживспілки повинен мати у своєму розпорядженні таку 
інформацію:  

 повний перелік об’єктів основних засобів, які знаходяться на балансі 
підприємства;  

 дані про їх первісну (переоцінену) вартість;  
 кількість повних календарних місяців експлуатації кожного об’єкта;  
 строк корисного використання об’єкта основних засобів.  
У свою чергу, з метою своєчасного отримання таких даних Комбінату 

громадського харчування Коростенської райспоживспілки необхідно забезпечити:  
 ведення оперативного обліку руху основних засобів протягом року;  



15 

 

 нарахування амортизації на основні засоби протягом звітного періоду (у 
випадку вибуття об’єкта основних засобів протягом звітного періоду);  

 узагальнення даних щодо обліку руху основних засобів та нарахування 
амортизації в останній робочий день звітного періоду.  

Висновки. Розглянувши переваги та недоліки методів нарахування 
амортизації можна дійти висновку, що найвища інтенсивність амортизації основних 
засобів забезпечується при застосуванні методу зменшення залишкової вартості, за 
якого майже половина вартості, що амортизується, списується в перший рік. 
Зокрема, в підприємствах цей метод логічно застосовувати щодо тих видів техніки, 
які щорічно відносно суттєво удосконалюються. За своєю суттю прямолінійний 
метод нарахування амортизації є найбільш оптимальним стосовно основних 
засобів, які опосередковано беруть участь у виробничому процесі, перш за все, це 
будівлі та споруди виробничого та невиробничого призначення. Водночас сучасний 
стан пасивних галузевих основних засобів виробничого призначення обумовлює 
необхідність їх прискореної амортизації з метою активізації інвестиційних 
процесів. 
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АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ  

 

(Науковий керівник – к.е.н., доц. Світлинин І.І.) 
 

В статті розглянуто сутність аудиту розрахунків з покупцями та 
замовниками підприємства. Визначено основні завдання аудиту розрахунків з 
покупцями та замовниками. Виділено етапи проведення аудиту розрахунків з 
покупцями та замовниками підприємства. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, аудит, розрахунку з покупцями і 
замовниками, аудиторська діяльність, дебіторська заборгованість. 
 

Постановка проблеми. Ефективна організація системи аудиту розрахунків 
з покупцями та замовниками є одним із ключових завдань у вирішенні проблем, що 
виникають під час поточного управління підприємством із позиції оптимального 
співвідношення між його ліквідністю та прибутковістю. Аудит розрахунків із 
постачальниками та покупцями і, як результат, аудит дебіторської та кредиторської 
заборгованості дозволяє виявити борги, за якими минув термін задоволення позову, 
а також слабкі сторони системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.  

Необхідно відмітити, що у ринкових умовах господарювання наявність на 
підприємстві значних розмірів дебіторської заборгованості по-різному впливає на 
стан суб’єкта господарювання. Надмірна дебіторська заборгованість знижує 
ліквідність його активів, негативно впливає на його платоспроможність, а також 
відволікає зайві грошові кошти. Тому належна організація аудиту розрахунків 
пов’язаних з дебіторською заборгованістю сприяє ефективному управлінню її 
розмірами і термінами на підприємстві та посиленню контролю за своєчасним 
здійсненням розрахунків з покупцями і замовниками. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням аудиту розрахунків з 
покупцями і замовниками у своїх роботах приділяли увагу такі вітчизняні науковці, 
як М. Білуха, М. Білик, Ф. Бутинець, В. Гавриленко, С. Голов, Л. Городянська,  
АО. Петрик, Т. Писаревська, В. Рудницький, В. Усач, Г. Чумаченко, та інші.. 

Метою статті є дослідження організації аудиту розрахунків з покупцями і 
замовниками. 

Викладення основного матеріалу. Реалії сьогодення свідчать, що аудит 
відіграє важливу  роль для будь-якого підприємства. Це обумовлено тим, що 
результат проведеної аудиторської перевірки дозволяє забезпечити формування на 
підприємстві інформації про факти здійснення господарської діяльності, яка 
відповідає реальному стану справ і відповідній системі управління господарськими 
процесами. 

Завдання проведення аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на 
підприємстві представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Завдання проведення аудиту розрахунків з покупцями та замовниками 
на підприємстві 

 

Управлінський персонал підприємства повинен володіти інформацією про 
розміри виручки від реалізації продукції, робіт, послуг, що можуть завдати впливу 
на структуру активів і зобов’язань підприємства. В залежності від потреб 
управління внутрішньогосподарської інформації операції продажу і розрахунків з 
покупцями та замовниками формуються у двох аспектах: оперативна інформація (за 
день, тиждень, декаду) та ретроспективну інформацію (за місяць, квартал, півріччя, 
рік). При цьому оперативна інформація служить основою для аудиту своєчасності 
надходження виручки від реалізації продукції, а також над погашенням зобов’язань, 
що передбачені платіжним календарем щодо податкових відрахувань. Слід зауважити, 
що така інформація може бути одержана лише з первинних та групувальних 
регістрів обліку або з внутрішніх управлінських звітів, що складаються на їх основі 
[3]. 

перевірка законності виникнення дебіторської заборгованості; 

Завдання аудиту розрахунків з покупцями та замовниками: 

контроль своєчасності погашення заборгованості; 

аналіз доцільності та своєчасності заходів, вжитих підприємством 
щодо ліквідації обставин, які спричинили прострочену заборгованість; 

перевірка правильності оформлення первинних документів при 
розрахунках з покупцями і замовника (особливу увагу слід звернути на 
наявність договорів з покупцями і замовниками, важливим є виявлення 
разових договорів на постачання товарів, робіт (послуг) на великі суми 
коштів); 

перевірка правильності відображення в обліку розрахунків з 
покупцями та замовниками; 

визначення необхідності та правильності формування та використання 
резерву сумнівних боргів; 

оцінювання стану синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з 
покупцями та замовниками, якості відображення господарських 
операцій у бухгалтерському обліку облікових регістрах та звітності. 
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У господарській діяльності підприємства важливу роль посідають 
розрахункові операції, і тому достовірність їх відображення в обліку потребує 
особливої уваги. Отримуючи кошти за реалізовано продукцію підприємство 
здійснює виплати заробітної плати працівникам, розраховується з бюджетом, а 
також зі своїми кредиторами. Тому важливо, щоб інформація яка надходить до 
керівництва про стан розрахунків покупців та замовників була актуальною.  

На ефективність діяльності підприємства значною мірою впливають 
створена організаційна структура, якість підготовки облікової інформації, 
професійний рівень фахівців, належна оцінка отриманих даних, які обумовлюють 
прийняття управлінських рішень і значною мірою впливають на ефективність 
проведення аудиту. Бухгалтер під час ведення обліку і здійснення податкових 
розрахунків на вітчизняному підприємстві має орієнтуватися у методологічних 
розбіжностях різних законодавчих баз, які регулюють дві економіко-правові 
системи – обліково-аналітичну та податкову [1, c. 128].  

Мета аудиту розрахунків з покупцями і замовників полягає у узагальненні 
незалежної думки аудитора щодо наявності, правильності відображення на 
рахунках бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості підприємства 
відповідно до нормативних-правових актів України та внутрішніх правил самого 
суб’єкта господарювання. 

Аудит розрахунків з покупцями і замовниками повинен проводитися у три 
етапи (рис. 2):  

 

 

Рис. 2. Етапи проведення аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на 
підприємстві 

 

перевірка інструкцій, положень та облікової політики 
підприємства у частині здійснення розрахунків 
підприємства, оцінка ризику і ступеня істотності; 

Етапи проведення аудиту розрахунків з покупцями та замовниками: 

аудиторська перевірка по суті: перевірка актів звірення з 
контрагентами підприємства, проведення позитивних та 
негативних вибіркових опитувань, одержання зовнішніх 
документальних свідчень про можливість погашення 
зобов'язань, перевірка наявних і безготівкових форм 
розрахунків; 

аналіз бухгалтерської звітності з метою підтвердження 
вірогідності та реальності. 

1 етап  

2 етап  

3 етап  
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В процесі проведеного дослідження можна визначити, що розробляючи 
загальну стратегія аудиту розрахунків з покупцями і замовниками  необхідно 
визначити: 

- ресурси для конкретних аспектів аудиту (використання більш досвідчених 
членів групи у сферах з високим ризиком, використання експертів та ін.); 

- кількість членів групи на різних напрямах проведення аудиту або кількість 
годин, яку необхідно виділити для сфер з високим ризиком; 

- час використання цих ресурсів; 
- управління, використання та нагляд за цими ресурсами (коли очікується 

інструктаж та обговорення роботи, як планується проводити перевірки за 
контролем якості виконання завдання) [2]. 

Висновки. Отже правильна організація аудиту розрахунків покупцями і 
замовниками сприяє упорядкуванню інформації та її аналізу, прозорості та 

достовірності даних, а також ефективності здійснення розрахункових операцій 
підприємства. Саме тому для впливу на ефективність управління діяльністю 
підприємства необхідно правильно своєчасно проводити аудит на підприємстві, що 
дозволить маневрувати розмірами дебіторської заборгованостями та якісно 
покращити діяльність підприємства в цілому. 
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(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

В статті обгрунтовано роль внутрішньогосподарського контролю основних 
засобів на підприємстві. Наведені цілі, методи, джерела інформації, методика 
контролю основних засобів, визначено перелік типових помилок, що виявляються 
контролером під час перевірки. Обґрунтовано рекомендації щодо підвищення 
оперативності й ефективності контролю основних засобів на підприємствах. 

Ключові слова: основні засоби; контроль; управління; підприємство; 

служба контролю. 
 

Постановка проблеми. Основні засоби відіграють значну роль у діяльності 
підприємства. Від ефективності їх використання залежить кінцевий результат 
діяльності підприємства. Саме тому питанням обліку і контролю основних засобів 
необхідно приділяти належну увагу. Від раціональної організації внутрішнього 
контролю основних засобів на підприємстві залежить ефективність управління, 
адже прийняття ефективних управлінських рішень здійснюється в умовах 
невизначеності, зміни потенціалу економічного розвитку підприємства, дії 
дестабілізуючих чинників і ризику [3]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вітчизняні вчені М. Т. Білуха, 
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Н. І. Дорош, Є. В. Калюга, Л. М. Кіндрацька, 
М. В.Кужельний, Л. П. Кулаковська, В. Г. Лінник, О. А. Петрик, В. В. Сопко та інші 
зробили вагомий внесок у розробку теоретичних та практичних засад внутрішнього 
контролю основних засобів. Дослідження показують, що на вітчизняних 
підприємствах досить мало уваги приділяється питанням організації та 
застосування на практиці засад внутрішнього контролю основних засобів.  

Метою статті є обґрунтування концептуальних підходів до вдосконалення 
внутрішньогосподарського контролю основних засобів та ефективності їх 
використання на підприємстві.  

Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах 
внутрішньогосподарський контроль повинен бути присутній на всіх етапах 
управління, здійснюватися безперервно та охоплювати всі організаційні структури 
підприємства.  

На думку одних авторів, внутрішньогосподарський контроль – це незалежна 
оцінка відповідності діяльності підприємства поставленим завданням [1, с. 131], 
інші вчені-економісти розглядають внутрішньогосподарський контроль як систему 
спостереження та перевірки відповідності процесу функціонування об’єкту 
управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів 
управлінського впливу на керований об’єкт виявленням відхилень, допущених у 
процесі виконання цих рішень [2, с. 116] 
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Мета контролю основних засобів зводиться до можливості попередження та 
виявлення відхилень щодо процедур їх обліку, зберігання та використання, що 
можуть призвести до відповідних зловживань. В загальному, можна припустити, що 
мета обліку та контролю основних засобів збігаються у необхідності забезпечення 
достовірності відображення наявності та стану об’єктів основних засобів. Тобто 
знову ж таки облік й контроль взаємодоповнюючі поняття і концептуальної різниці 
між ними немає. 

Основними завданнями контролю основних засобів є: контроль наявності 
основних засобів і нематеріальних активів; оцінка відповідності документального 
оформлення і відображення в обліку операцій по руху основних засобів, 
нематеріальних активів та інших прибуткових вкладень у нематеріальні цінності 
відповідно до чинного законодавства; оцінка ефективного використання основних 
засобів і нематеріальних активів підприємства; оцінка своєчасності ремонту 
основних засобів; якісна і кількісна оцінка основних засобів і нематеріальних 
активів; правильність нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних 
активів і відображення операцій в обліку. 

Джерелами інформації для проведення контролю основних засобів є: 
– інформація за договорами купівлі-продажу об'єктів, договорами на 

капітальне будівництво, архітектурно-технічними паспортами, розрахунками 
кошторисами, актами прийому-передачі, актами на списання, картками (книгами, 
відомостями) інвентарного обліку, розрахунками нарахування амортизації; 

– записи в облікових регістрах за рахунками 10 «Основні засоби», 13 «Знос 
(амортизація) необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції», Журнал 4, 
відомості аналітичного обліку № 4.1, 4.2, 4.3; 

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1); 
– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2); 
– Звіт про власний капітал (ф. № 4); 
– Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5). 
Контроль основних засобів на підприємстві може мати як плановий так і 

позаплановий характер. Тому для нього характерні наступні етапи:  
– попередній – до здійснення господарських операцій;  
– поточний – під час здійснення господарських операцій;  
– наступний – після здійснення господарських операцій [5, с. 327]. 

Під час проведення внутрішньогосподарського контролю операцій з 
основними засобами найчастіше виявляють такі порушення: 

– несвоєчасне оприбуткування основних засобів; 
– невірне визначення первісної вартості об’єкта основних засобів; 
– реконструкція (модернізація) основних засобів відображена як ремонт; 
– неправильне визначення методу нарахування амортизації об’єкта основних 

засобів, помилкові розрахунки амортизаційних відрахувань; 
– некоректна кореспонденція рахунків при відображенні операцій з 

основними засобами; 
– порушення процедури проведення інвентаризації об’єктів основних 

засобів; 
– недотримання порядку документального оформлення господарських 

операцій з основними засобами; 
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– неоприбуткування матеріальних ресурсів за наслідками ліквідації 
основних засобів [6]. 

Ефективна система внутрішнього контролю основних засобів включає: 
аналіз основних засобів підприємства за минулий період; аналіз структури та стану 
основних засобів; контроль за формуванням амортизаційної політики підприємства; 
контроль за своєчасним оновленням основних засобів підприємства; контроль за 
використанням основних засобів підприємства; внутрішній контроль використання 
основних засобів [7]. 

Контроль основних засобів повинен здійснюватися спеціально створеним на 
підприємстві підрозділом, який має підпорядковуватися власнику. Особи які 
здійснюють контроль проводять як планові, так і позапланові перевірки за 
вказівкою керівника. За результатами складають звіт про проведену роботу, 
звітують перед керівництвом, дають оцінку, рекомендації, поради та інформацію. 

Контроль означає перевірку виконання тих або інших господарських рішень 
з метою встановлення їхньої законності та економічної доцільності [4, с. 10]. 

Контроль має свою власну структуру цілей та методів і є структурним 
формуванням, яке ґрунтується на найбільш фундаментальних, абстрактних науках. 

Робота служби контролю організується у відповідності з календарними та 
індивідуальними планами робіт, які затверджує керівник підприємства. По 
закінченні будь-якого виду робіт особа, яка здійснює контроль подає керівникові 
підприємства звіт із вказуванням виявлених або можливих порушень операцій з 
основними засобами. Робота вважається завершеною тоді, коли проблеми, 
поставлені у звіті, розглянуто керівником підприємства і видано офіційне 
розпорядження про прийняття (неприйняття) певних рекомендацій. 

На підприємствах України стан внутрішнього контролю характеризується 
недостатньою ефективністю внаслідок неправильної його організації та 
незадовільного дотримання вимог. 

До недоліків належать: зловживання службовим становищем, невиконання 
або неякісне виконання службових обов’язків, неправильна оцінка операцій із 
використання основних засобів з точки зору доцільності та економічності. 

Значною проблемою є те, що власники підприємств, не розуміючи сутності, 
мети і завдань внутрішнього контролю, не приділяють належної уваги побудові 
ефективної системи його здійснення. 

За результатами дослідження можна окреслити такі шляхи удосконалення 
обліку основних засобів:  

1) вибір оптимальної за складом і обсягом облікової інформації, яка 
забезпечить реалізацію тих завдань, які поставлені перед обліком основних засобів; 

2) розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що 
дозволяли би своєчасно виконувати поставлені завдання при мінімальних витратах 
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів; 

3) удосконалення змісту та складу носіїв інформації з обліку основних 
засобів тощо. 

Висновки. Основні засоби є матеріальною основою підприємницької 
діяльності та важливим елементом виробничого потенціалу підприємства. Чітке 
виконання поставлених завдань дозволяє побудувати раціональну систему 
внутрішнього контролю основних засобів, що дає можливість сформувати 
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ефективну систему управління основними засобами та своєчасно виявляти резерви 
ефективності використання основних засобів. 
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Стаття розкриває теоретичні аспекти кредитних грошових потоків банку. 

Сформульовано сутність поняття «кредитний грошовий потік банку». Розглянуто 
основні моменти  обліку кредитних грошових потоків банку.  

Ключові слова: позики, кредит, кредитний грошовий потік, облік, рахунки 
обліку кредитів. 
 

Постановка проблеми. Комерційні банки здійснюють свою діяльність, яка 
пов’язана з певним рухом грошових коштів у формі їх надходження або 
витрачання. Грошові потоки банку утворюються у фінансових операціях 

комерційного банку, до яких належать такі: кредитні, депозитні, касово-

розрахункове обслуговування, емісійні, інвестиційні, посередницькі, депозитарні, 
трастові, заставні, інформаційні. Кредитні фінансові операції комерційних банків 

вважаються найбільш прибутковими, але вони є найбільш ризикованими. Оскільки 
операційне середовище, в якому функціонують вітчизняні банки, є мінливим, 
а можливості формування кредитних грошових потоків із відповідними кількісними 
та якісними параметрами обмеженими, для забезпечення ефективної діяльності 
комерційних банків потрібно якісне обліково-аналітичне забезпечення кредитних 
грошових потоків. У зв'язку із цим питання обліку кредитних операцій як 
специфічних економічних відносин між банком і позичальником з приводу руху 

грошових потоків набувають особливої гостроти й актуальності. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження щодо обліку 

кредитних грошових потоків банку привертають увагу багатьох вітчизняних і 
зарубіжних науковців та практиків. Авторами цих досліджень є: О.В. Васюренко, 
М.А. Вознюк, Я.В. Грудзевич, Н.Г. Євченко, В.І. Капран, О.В. Карпенко, Л.М. 
Кіндрацька, В.Б. Кириленко О.К. Коваленко, О.Г. Коренєва, Р.Р. Коцовська, М.С. 
Кривченко, О.Е. Кузьмінська, Н.Б. Литвин, А.В. Погосова, В.І. Ричаківська, Н.Г. 
Слав'янська, Г.І. Спяк, Г.П. Табачук, Т.І. Фаріон та інші. Незважаючи на численні 
дослідження, бачимо відсутність єдиного теоретичного підходу та єдиних 
практичних прийомів щодо обліку кредитних грошових потоків банку в сучасних 
умовах. Тому проблема організації обліку кредитних операцій залишається 
невирішеною та потребує детального дослідження. 

Метою статті є розкриття теоретичних аспектів обліку кредитних грошових 
потоків банку.  

Викладення основного матеріалу. Кредитні  грошові потоки банку, іншими 
словами позики банку, створюють активну частину банківського балансу, вони 

формують його кредитний портфель [1, c. 297]. Операції банків з надання кредитів 

(кредитні операції) є основою банківського бізнесу, оскільки вони є головною 
статтею доходу банку [2, с. 112]. 

Проаналізувавши думки різних вчених в економічній літературі щодо 
сутності поняття «кредитної операції» та тлумачення цього поняття в чинному 
нормативно-правому банківському законодавстві, вважаємо, що кредитний 
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грошовий потік банку – це розміщення залучених банком коштів шляхом їх надання 
в тимчасове користування, прийняття зобов’язання придбати право вимоги боргу 
або прийняття зобов'язань про надання коштів (гарантії, поручительства, авалю) за 
настання умов, передбачених кредитною угодою. 

Розглянемо концептуальні підходи до організації обліку кредитних 
грошових потоків банків. Основним нормативним документом обліку грошових 
кредитних потоків банку є Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, 
вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під 
кредитні ризики в банках. 

Особливості бухгалтерського обліку кредитних операцій комерційного 
банку наведено в таблиці 1 [3].  

Таблиця 1.  
Особливості бухгалтерського обліку кредитів та кредитних операцій 

Види  Особливості бухгалтерського обліку 

Кредити 
овердрафт 
(кредиту-

вання 
рахунку) 

Бухгалтерський облік полягає в тому, що на дату укладення 
договору, відповідно до якого передбачається кредитування 
рахунку клієнта, банк відображає в обліку зобов'язання з 
кредитування. Суми за наданими кредитами у формі овердрафт 
відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом поточних 
рахунків клієнтів на вимогу (юридичних та фізичних осіб), у 
результаті чого виникає дебетовий залишок на цих рахунках. 

Кредити 
овернайт 

Облік здійснюється аналогічно до обліку наданих та отриманих 
кредитів. У разі зміни початкової дати кредиту, погашення 
(пролонгація) заборгованості відображається на відповідних 
рахунках з обліку короткострокових або довгострокових кредитів 
залежно від строку, що визначається від дати пролонгації договору 
до дати погашення кредитів. 

Операції 
репо 

Операція відображається в бухгалтерському обліку як наданий 
(отриманий) кредит під заставу цінних паперів. Зобов'язання за 
операцією відображається банком на позабалансових рахунках. 
Після перерахування коштів за операціями (надання кредиту) сума 
зобов'язань списується з позабалансових рахунків. 

Факто-

рингові 
операції 

Облік цих операцій характеризується тим, що на дату укладення 
договору факторингу сума, яку фактор (банк) зобов'язується 
сплатити клієнту, відображається за позабалансовими рахунками. 
Отримані відповідно до умов договору факторингу розрахункові 
документи клієнта обліковуються за номінальною вартістю за 
позабалансовими рахунками. 

Операція з 
урахування 

векселів 

У бухгалтерському обліку така операція відображається на 
рахунках з обліку кредитів. Якщо банк купує вексель з метою 
подальшого продажу або дострокового пред'явлення до погашення, 
то в бухгалтерському обліку така операція відображається за 
рахунками з обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж. На 
дату укладення договору про врахування векселя банк відображає в 
обліку суму зобов'язань з кредитування за позабалансовими 
рахунками. 
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Кредитні правовідносини між комерційним банком і позичальниками 
регламентуються на підставі кредитних договорів. Сукупність документів, що 
використовуються комерційним банком для ведення бухгалтерського обліку і 
контролю кредитних операцій, складає банківську документацію.  Документи за 
змістом операцій поділяються на: касові; меморіальні; позабалансові та ін. 
Касовими документами  оформляються операції з приймання і видачі готівки 
(наприклад оплата частини кредиту в касу). Вони поділяються на прибуткові та 
видаткові. До прибуткових  належать оголошення на внесення готівки в касу банку, 
прибутковий касовий ордер тощо; до видаткових — грошовий чек на отримання 
готівки і видатковий касовий ордер. Меморіальні документи використовуються для 
безготівкових переказів за рахунками. Це розрахункові документи, що надаються 
банку клієнтами (платіжні доручення, вимоги-доручення, розрахункові чеки), 
меморіальні ордери та ін. До позабалансових документів  належать прибуткові та 
видаткові позабалансові ордери. Цими документами оформляються приймання та 
видача коштовностей і документів, що зберігаються в касі та сховищі. Для 
відображення кредитів у плані рахунків банку передбачено другий клас рахунків. 
Бухгалтерський облік кредитних операцій характеризується тим, що на дату 
укладення договору банк обліковує зобов'язання з кредитування на позабалансових 
рахунках. У разі надання кредиту сума зобов'язання з кредитування зменшується на 
суму наданих коштів і відображається в бухгалтерському обліку на балансових 
рахунках. 

Для обліку депозитних і кредитних операцій, а також операцій по поточному 
рахунку з усіма клієнтами, крім банків (а саме: суб'єктами господарювання, 
органами державної влади та самоврядування, фізичними особами) призначені 
рахунки класу 2 «Операції з клієнтами»: 

- рахунок 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання: 201 Кредити, що 
надані за операціями репо суб'єктам господарювання; 202 Кредити, що надані за 
врахованими векселями суб'єктам господарювання; 203 Вимоги, що придбані за 
операціями факторингу із суб'єктами господарювання; 206 Кредити в поточну 
діяльність, що надані суб'єктам господарювання; 207 Фінансовий лізинг (оренда), 
що наданий суб'єктам господарювання; 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам 
господарювання; 

- рахунок 21 Кредити, що надані органам державної влади: 210 Кредити, що 
надані органам державної влади; 211 Кредити, що надані органам місцевого 
самоврядування; 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади; 213 

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування; 

- рахунок 22 Кредити, що надані фізичним особам: 220 Кредити на поточні 
потреби, що надані фізичним особам; 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий 
фізичним особам; 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним 
особам; 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам 

- рахунок 24 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам: 

240 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам. 

Бухгалтерськими регістрами синтетичного та аналітичного обліку операцій є 
носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, книг, 
журналів, машинограм тощо, в яких згруповані дані по первинних документах.  
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Банки самостійно розробляють та затверджують форми регістрів обліку з 
урахуванням того, що регістри синтетичного та аналітичного обліку повинні мати 
назву, період реєстрації операцій, прізвища і підписи або інші кодовані знаки, що 
дають змогу ідентифікувати осіб, які їх склали. Серед основних форм регістрів 
синтетичного обліку банки зобов'язані передбачати щоденний оборотно-сальдовий 
баланс.  

Інформація про кредитні грошові потоки комерційного банку знаходить 
відображення в таких основних формах звітності, як: звіт про фінансовий стан 
(структура та обсяг кредитного портфеля), звіт про сукупний дохід (доходи банку за 
кредитними операціями за їх видами та витрати на формування спеціальних 
резервів за наданими кредитами). Більш детальну інформацію щодо кредитних 
операцій комерційний банк надає в примітках до фінансової звітності. Проте 
розкриття інформації в даних формах є недостатнім для оцінки зацікавленими 
особами реального кредитного ризику банку. 

Висновки. Операції банків з надання кредитів (кредитні операції) є 
основою банківського бізнесу, оскільки вони є головною статтею доходу банку. 
Кредитні правовідносини між комерційним банком і позичальниками 
регламентуються на підставі кредитних договорів. Фінансовий облік грошових 
кредитних потоків здійснюється у відповідності до Плану рахунків бухгалтерського 
обліку банків України, на основі якого комерційний банк самостійно розробляє 

внутрішній робочий план аналітичних рахунків. Для відображення кредитів у плані 
рахунків банку передбачено другий клас рахунків, а забезпечення відображаються 
на рахунках дев'ятого класу.  
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ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ 

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 

 

У статті досліджено спільних та відмінних рис визнання та оцінки доходу 
за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

Визначено сутність та призначення категорії «дохід». Наведено переваги і 
недоліки визнання та оцінки доходу від операційної діяльності за П(С)БО та 
МСБО. 

Ключові слова: доходи; облік; операційна діяльність; оцінка; визнання. 
 

Постановка проблеми. В Україні у сучасних умовах перебування на шляху 
до побудови ринкових економічних відносин, вступу нашої держави до 
Європейського союзу постає необхідність до впровадження нетрадиційних систем 
одержання інформації про витрати та доходи, застосовувати нові підходи до 
калькулювання собівартості, розрахунку фінансових результатів, методів аналізу 
витрат та доходів і прийняття на цій основі раціональних управлінських рішень, 
адекватних цій економічній ситуації. На цьому шляху становлення ринкової 
економіки в Україні діяльність підприємств досі здійснюється в умовах 
нестабільного як зовнішнього середовища, так мінливості внутрішнього правового 
поля. У такій ситуації для забезпечення умов беззбиткової діяльності та підвищення 
рентабельності від підприємства вимагається перегляд існуючої системи 
управління. Найбільшим чином, це стосується операційної діяльності, яка 
забезпечує основну частину доходів підприємства. У зв’язку з цим зростає значення 
доходів від операційно діяльності, починаючи від їх визнання, оцінки, та до 
відображення у фінансовій звітності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Окремі питання теорії та 
методики бухгалтерського обліку доходів знайшли відображення у працях 
науковців, таких як К. В. Безверхий, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. А. Дерій, 
З. В.Задорожний, Г. І. Клепар, Я. Д. Крупка, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, тощо. 
Однак ряд проблем, пов’язаних із відображенням у бухгалтерському обліку доходів 
від операційної діяльності та їх оцінкою залишаються недостатньо розробленими і 
вимагають вирішення з урахуванням як національних, так і міжнародних 
особливостей ведення бухгалтерського обліку. 

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

Викладення основного матеріалу. В умовах переходу України до ринкової 
економіки, якій властивий високий динамізм, реформування, вдосконалення систем, 
покращення соціально-економічного розвитку, все дедалі більшої актуальності 
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набувають дефініції «дохід», які виступають передумовою діяльності кожного 
підприємства. 

Бухгалтерський облік доходів від операційної діяльності є підсистемою 

інформаційної системи підприємства, якій належить основна роль у процесі 
збирання, обробки та надання інформації для забезпечення усіх інших функцій 
управління підприємством – менеджменту, маркетингу, аналізу, контролю. Тобто 
це система інформації про стан, характер і результати господарської діяльності, що 
відображає і узагальнює господарські операції операційної діяльності в єдиному 
грошовому вимірнику. 

У системі обліку інформація про доходи є надзвичайно цінною, тому 
необхідно постійно удосконалювати техніку, методику та організацію обліку як 
основного джерела інформації про доходи підприємства та формування 
фінансового результату. 

Термін «дохід» (з анг. income) – це приплив активів, внаслідок певного виду 
діяльності. Фінансовий стан кожного господарюючого суб’єкта характеризується 
тим, як розміщені його кошти та з яких джерел вони формуються. Дохід 
підприємства позиціонує собою одну з основних узагальнюючих категорій 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно із законодавством 
України всі суб’єкти ринку здійснюють свою діяльність з метою отримання доходу 
(прибутку). 

Отримання доходів – це свідчення того, що продукція підприємства знайшла 
свого споживача та відповідає вимогам попиту ринку та іншим технічним 
характеристикам та властивостям. Отримання доходу підприємством свідчить про 
те, що воно є фінансово спроможним за умови, якщо розмір одержаних доходів 
перевищує понесені витрати. 

У нашій державі питання стосовно визнання, визначення та обліку доходів 
регулюються системою законодавчих та бухгалтерських норм. 

Дохід визнається тоді, коли його оцінка може бути достовірно визначена, а 
також під час збільшення активу і зменшення зобов’язань. Критерії визнання 
доходу наведені у П(С)БО 15 «Дохід». Згідно П(С)БО 15 «Дохід» визнані доходи 
класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові 
доходи; інші доходи [1]. 

Питанням обліку та визнання доходів значну увагу приділили у своїх працях 
і вітчизняні і зарубіжні науковці. Проте, незважаючи на значну увагу науковців, 
умови визнання доходу, що застосовуються в Україні, мають цілу низку недоліків 
та проблемних питань і тому потребують подальшого вдосконалення та 
дослідження. 

З метою їхнього дослідження та визначення основних недоліків проведемо 
порівняння умов визнання доходу за П(С)БО 15 «Дохід» та МСБО 18 «Дохід» у 
таблиці 1. 

Незважаючи на однакову умову визнання доходу, що міститься у П(С)БО 
15 «Дохід», а точніше – перехід права власності на товар, необхідно зазначити, що 
п. 8 П(С)БО 15 «Дохід», встановлено також критерії визнання доходу, які мають 

одночасно виконуватись, а саме: 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика П(С)БО 15 «Дохід» та МСБО 18 «Дохід» 
 

Класифікаційна 
ознака 

МСБО 18 «Дохід» [2] П(С)БО 15 «Дохід» [1] 

Впевненість в 
одержанні 

доходу 

Існує ймовірність, що до суб’єкта 
господарювання надійдуть 
економічні вигоди, пов’язані з 
операцією. 

Є впевненість в тому, що в 
результаті операції 
відбудеться збільшення 
економічних вигід 
підприємства. 

Можливість 
оцінки доходу 

Суму доходу можна достовірно 
оцінити. 

Сума доходу може бути 
достовірно визначена. 

Перехід права 
власності 
покупцю 

Суб’єкт господарювання передав 
покупцеві ризики і винагороди, 
пов’язані з власністю на товар. За 
підприємством не залишається ні 
подальша участь у керівництві у 
формі, яка пов’язана з 
володінням, ні ефективний 
контроль за реалізованими 
товарами. 

Покупцеві передані ризики й 
вигоди, пов’язані з правом 
власності на продукцію 
(інший актив). Підприємство 
не здійснює надалі 
управління та контроль за 
реалізованою продукцією 
(іншими активами). 

Можливість 
оцінки витрат, 
пов’язаних з 
отриманими 

доходами 

Витрати, які були понесені у 
зв’язку з операцією можна 
достовірно оцінити. 

Витрати пов’язані з цією 
операцією можуть бути 
достовірно визначені. 

покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 
продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та 
контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу 
(виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції 
відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з 
цією операцією, можуть бути достовірно визначені [1]. 

Як бачимо з табл. 1., умови визнання доходу від реалізації продукції 
стосовно переходу права власності та ризиків покупцю, можливості оцінки доходів 
та за іншими ознаками є подібними між собою. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається 
в разі наявності всіх наведених нижче умов: підприємство не здійснює управління та 
контроль за реалізованою продукцією; покупцеві передані всі ризики й вигоди, 
пов’язані з правом власності на продукцію; коли існує впевненість в тому, що в 
результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а 
витрати, які стосуються цієї операції, можуть бути достовірно визначені; коли сума 
доходу (виручка) може бути достовірно визначена. 

Також у П(С)БО 15 «Дохід» зазначається, що кошти, які надійшли на 
підприємство у вигляді цільового фінансування, вважаються доходами. Отримане 
цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були 
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понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. А також 
цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження 
того, що воно буде отримане й підприємство виконає умови щодо такого 
фінансування. 

Дохід відображається в обліку в сумі справедливої вартості активів, що 
отримані чи підлягають отриманню. 

У випадку відстрочки платежу через, що виникає різниця між справедливою 
вартістю та номінальною сумою коштів, що підлягають одержанню за продукцію, 
то ця різниця і визнається доходом у вигляді процентів. 

Доцільно також погодитись з науковцями, що порівняння міжнародних і 
національних положень дають змогу зробити висновок, що в МСБО визначенні 
конкретні положення, але й національний стандарт містить моменти неповної 
визначеності та розмежованості доходів з наступним формальним перекручуванням 
інформації під час складання фінансової звітності. Така ситуація зумовлена 
наслідком дії національних особливостей обліку.  

Висновки. Отже, з проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
П(С)БО 15 «Дохід» та МСБО 18 «Дохід» мають досить значну кількість спільних та 
відмінних рис щодо визнання доходів, їх оцінки та відображення у звітності. Проте 
виявлено і ряд суттєвих відмінностей, зокрема економічна сутність доходу, 
класифікація виду діяльності тощо.  

Важливим інструментом вдосконалення організації обліку доходів від 
операційно діяльності може стати облікова політика, оскільки чітко визначенні 
методи і методики, мають застосовуватися бухгалтерськими службами в процесі їх 
діяльності, особливо в питаннях визнання та оцінки доходів від операційно 
діяльності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ДОХОДІВ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
У статті досліджено роль та значення облікової політики бюджетних 

установ. Розглянуто особливості побудови облікової політики в бюджетних 
установах .Визначено методичні елементи наказу про облікову політику в частині 
формування інформації щодо доходів бюджетних установ. 

Ключові слова: бюджетна установа, доходи, облікова політика, наказ про 
облікову політику, загальний і спеціальний фонд. 

 

Постановка проблеми. Створення цілісної системи обліку передбачає 
активне застосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку 
та звітності – облікової політики бюджетної установи.  

Бухгалтерський облік у бюджетних установах має певні особливості, адже ці 
структури створюються для забезпечення виконання функцій держави. 
Визначальним для бухгалтерського обліку бюджетних установ також є їх статус 
неприбуткових. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях призначений 
насамперед забезпечити збереження державного майна України.  Організація 
бухгалтерського обліку є одним з найбільш відповідальних аспектів діяльності 
бюджетної установи. Без раціонально організованого бухгалтерського обліку 
неможлива ефективна діяльність бюджетної установи, дотримання цільового 
використання ресурсів бюджетної установи відповідно до кошторису доходів і 
видатків. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання облікової політики 
всебічно вивчали українські економісти-науковці, зокрема: М. Кужельний, В. 
Лінник, Ф. Бутинець, В. Загородній, Л. Пантелейчук, П. Житній, І. Байло та ін.  

Метою статті є дослідження особливостей формування облікової політики 
щодо доходів бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. Ефективна та раціональна організація 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах починається з розробки їх облікової 
політики.  

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
визначає, що облікова політика– це "сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання та подання звітності" [4].  

Ефективна облікова політика бюджетних установ повинна забезпечити:  
- повне відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської 

діяльності, виходячи не лише з правових норм, а й з економічного змісту;  
- незмінність протягом звітного року прийнятої методології відображення 

господарських операцій та оцінки активів;  
- правильність відображення доходів та витрат у відповідному звітному 

періоді, розподіл витрат на поточні та капітальні;  
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- ідентичність даних аналітичного, синтетичного обліку, фінансової 
звітності;  

- раціональне ведення бухгалтерського обліку, відповідно до умов 
діяльності та особливостей суб'єкта господарювання [1].  

Основною метою формування облікової політики бюджетних установ є 
встановлення відповідних методів ведення бухгалтерського обліку, які забезпечать 
якісне кошторисне планування і складання фінансової, статистичної та податкової 
звітності. Водночас, в  процесі проведеного дослідження, можна визначити 
наступні основні завдання облікової політики бюджетної установи:  

1) своєчасне попередження негативних явищ у фінансово-господарській 
діяльності бюджетної установи;  

2) закріплення принципів, які є основою ведення та організації обліку, 
планування діяльності бюджетної установи;  

3) виявлення та ефективне використання резервів діяльності бюджетної 
установи;  

4) контроль наявності та руху бюджетних і позабюджетних засобів, 
контроль їхнього раціонального використання та використання за цільовим 
призначенням.  

Починаючи з 1 січня 2015 року всі бюджетні установи ведуть 
бухгалтерський облік і складають звітність на підставі принципів і методів обліку, 
закріплених в обліковій політиці. Такі вимоги передбачені НП(С)БО 125 «Зміни 
облікових оцінок та виправлення помилок» 

При відображенні методичних основ у наказі про облікову політику 
інформації щодо доходів бюджетних установ виділимо такі елементи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Методичні елементи наказу про облікову політику в частині формування 
інформації щодо доходів бюджетних установ. 

Ділянка 
обліку 

Характеристика ділянки обліку 

Облік 
доходів 
загального 
фонду  

вказується перелік джерел, у розрізі яких здійснюється 
отримання коштів до загального фонду, визначаються 
субрахунки відповідно до джерел надходження, порядок 
надходження фінансового забезпечення до загального фонду, 
метод обліку доходів  

Облік 
доходів 
спеціального 
фонду  

вказується перелік джерел, у розрізі яких здійснюється 
отримання коштів до спеціального фонду, визначаються 
субрахунки відповідно до джерел надходження, порядок 
надходження фінансового забезпечення до спеціального фонду, 
порядок утворення фондів за рахунок коштів спеціального 
фонду, метод обліку доходів  

Облік 
результатів 
діяльності 
бюджетної 
установи  

методика визначення результату діяльності установи та її оцінки 
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Проте, необхідно відмітити, що якщо облікова політика будь-яких суб’єктів 

господарювання може формуватися на рівні державних органів влади України та на 
рівні конкретного суб'єкта господарювання, то облікова політика бюджетних 
установ визначається виключно на макрорівні [2]. Це означає, що при організації і 
веденні бухгалтерського обліку діє правове регулювання спеціально дозволеного 
виду: дозволено те, що визначено нормативними документами. Державне 
казначейство України розробляє нормативні документи, що регулюють організацію 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах, обов'язково враховуючи 
положення нормативних актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів 
України. Крім того, методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації та складання фінансової звітності бюджетними установами визначають 
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 
(НПСБОДС). 

В своїх дослідженням Міронова Н.М. стверджує, що власної облікової 
політики бюджетні установи не мають, оскільки її визначає Державне казначейство 
України. Проте у зв'язку з існуванням можливості вибору форми ведення 
бухгалтерського обліку, рішення бюджетної установи щодо обраної форми ведення 
обліку необхідно закріпити відповідним розпорядженням керівника бюджетної 
установи – наказом про облікову політику. Цей документ може розроблятися 
головним бухгалтером і затверджується керівником. Розподіл обов'язків між 
обліковими працівниками, графік документообігу, робочий план рахунків теж 
повинні затверджуватися розпорядженням (наказом) керівника бюджетної установи 
[3]. При розробці робочого плану рахунків бухгалтерського обліку його слід 
доповнити новими субрахунками, затвердженими наказом № 571, згідно з яким 
план рахунків бухгалтерського обліку в бюджетних установах було доповнено 
новими субрахунками: — 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не 
врахованих в балансі»; — 7122 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не 
врахованих в балансі»; — 7512 «Трансферти». 

Облікова політика бюджетної установи є базовим елементом первинної 
організації облікового процесу, який у вітчизняній практиці стає нормативно-

довідковим документом у вигляді наказу про облікову політику. Цей документ 
координує обліковий процес та спрямовує на досягнення цілей, які ставлять перед 
собою керівники бюджетної установи. Порядок складання наказу про облікову 
політику не регламентується спеціальними нормативно-правовими актами, а 
визначається безпосередньо керівником бухгалтерської служби.  

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що облікова політика бюджетної установи координує обліковий процес 
та спрямовує на досягнення цілей, які ставлять перед собою керівники бюджетної 
установи. Хоч її визначає Державне казначейство України, проте у зв'язку з 
існуванням можливості вибору форми ведення бухгалтерського обліку, рішення 
бюджетної установи щодо обраної форми ведення обліку необхідно закріпити 
відповідним розпорядженням керівника бюджетної установи – наказом про 
облікову політику. На основі раціонально розробленої облікової політики мають 
можливість сформувати достатньо ефективну систему організації бухгалтерського 
обліку як елемента управління установою, що в свою чергу дасть можливість 
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керівництву приймати обґрунтовані управлінські рішення, аналізувати роботу 
бюджетної установи, здійснювати і контролювати цільове використання засобів. 

На основі правильно обраної облікової політики щодо доходів можна 
сформувати ефективну систему бухгалтерського обліку, контролю, яка забезпечить 
виявлення та ефективне використання резервів діяльності бюджетної установи,   
виконання кошторису та своєчасне узагальнення даних обліку у звітності. Облікова 
політика має бути спрямована на досягнення мети бухгалтерського обліку – 

надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про 
фінансовий  стан, результати діяльності та рух грошових коштів установи. Для 
цього облікова політика має ґрунтуватись на основних принципах бухгалтерського 
обліку та на вимогах діючого законодавства.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА 
ПІДРЯДНИКАМИ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
У статті досліджено економічну сутність розрахунків з постачальниками 

та підрядниками. Виділено  практичні завдання розрахунків з постачальниками та 
підрядниками. Сформовано критерії постачальників та підрядників за якими буде 
здійснюватись відбір їх серед всіх контрагентів 

Ключові слова: розрахунки, постачальники та підрядники, сутність, 
критерії, завдання 

 

Постановка проблеми. У процесі господарської діяльності підприємства 
вступають у взаємовідносини з постачальниками та підрядниками з приводу 
придбання запасів, основних засобів, отримання послуг тощо. Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками займають вагоме місце в системі розрахункових 
операцій, а також є найважливішою складовою бухгалтерської діяльності, оскільки 
вони впливають на формування основної частини грошових надходжень 
підприємств [2, с. 41]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням теоретико-

методологічних і практичних аспектів щодо обліку розрахунків з постачальниками 
приділяли увагу такі вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинець [1], Г.В. Власюк [2], С.В. 
Мочерний [3], Е.Ф. Югас [4]. Незважаючи на висвітленість у наукових працях цих 
проблем, і надалі залишаються питання, що потребують подальшого дослідження.   

Метою статті є дослідження економічної сутності розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, а також виокремлення критерії їх відбору.  
Викладення основного матеріалу. Всі суб'єкти господарювання, організації 

та фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, метою діяльності яких є 
одержання прибутку, пов'язані з продажем власної продукції, виконанням робіт 
(наданням послуг), а отже здійснюють у визначеному порядку розрахунки зі 
споживачами цінностей, робіт, послуг, тобто з покупцями і замовниками. 
Посередницькі (торговельні) та інші підприємства одночасно є покупцями і 
продавцями одних і тих же товарів. Розрахунки - грошові взаємовідносини, що 
виникають між підприємствами по операціях товарного і нетоварного характеру. 
Розрізняють розрахунки готівкові та безготівкові [1]. 

Існують певні відмінності у трактуванні поняття ―розрахунки‖ різними 
авторами. Так, Ф.Ф. Бутинець вважає, що розрахунки – грошові взаємовідносини, 

що виникають між підприємствами за операціями товарного та нетоварного 
характеру [1]. В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко О.С., С.В. Мочерний [3] виділяють два 
варіанти тлумачення цього терміна й зазначають, що розрахунок – це сплата грошей 
за зобов’язаннями або документ, складений на основі розрахунку. 

Розрахунки з постачальниками і підрядниками - це взаємні розрахунки 
підприємств за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. 
Вони є переважними, й саме від безперебійності та планомірності організації даних 
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розрахунків вирішальною мірою залежить стан усіх розрахунків підприємства, його 
фінансовий стан та платоспроможність [1]. 

Постачальник - юридична або фізична особа, яка здійснює поставку товарно-

матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, будівельних матеріалів, 
запасних частин, товарів), надання послуг (подачу електроенергії, газу, води, пари 
тощо), виконання робіт [1]. 

Постачальники та підрядники - це підприємства, які відвантажують продукцію 
(виконують роботи, надають послуги) покупцям, тобто по відношенню до 
постачальників підприємства-споживачі завжди виступають покупцями їхніх то-

варно-матеріальних цінностей, різноманітних послуг, включаючи отримання 
електроенергії, газу, пари, води, автопослуг, послуг зв'язку, послуг з переробки 
матеріальних цінностей тощо [1]. 

Розрахункові взаємовідносини між постачальниками (підрядниками) і 
покупцями виникають у процесі господарської діяльності підприємств і цим 
відносинам, як правило передує укладення договорів (контрактів) купівлі-продажу 
товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду на виконання різних робіт, 
надання послуг тощо. Це найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення 
зобов'язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій 
економіці. 

Договори, угоди, контракти - основні документи, що передбачають права й 
обов'язки сторін. Вони є підставами виникнення зобов'язань. Останні також можуть 
виникати в результаті статутних вимог або бажання підприємства підтримувати 
свою ділову репутацію (якщо, наприклад, підприємство вирішило виправити 
недоліки своєї продукції, виявлені після закінчення гарантійного строку). 

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

Формуванню взаємовідносин і відповідних розрахункових операцій з 
постачальниками та підрядниками передує процес їх пошуку підприємством. 
Остаточний вибір постачальника чи підрядника є також нелегким завданням. На 
рис. 1 зображено ряд умов, які потрібно враховувати при виборі постачальників та 
підрядників, запропоновані Е.Ф. Югас [4]. 

Таким чином, на основі умов вибору постачальників та підрядників 
підприємства виділимо критерії постачальників та підрядників за якими будемо 
відбирати їх серед всіх контрагентів (рис. 2). 

Узагальнюючи   інформацію  про   постачальників   і   підрядників   виділимо 

практичні завдання поставлені перед ними, що постійно об'єктивно ускладнюються 
і позначаються на зростанні їх професійної майстерності: 

 виконати на прохання покупця прості дії (відповісти на нескладне питання, 
показати і розповісти про товар, відміряти, зважити, упакувати його і т. д.); 

 проявити елементарну активність (за власною ініціативою вступити в бесіду,  
запропонувати товар, продемонструвати, допомогти вибрати і т. д.); 
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Рис. 1. Умови вибору постачальників та підрядників підприємства за Е.Ф. 
Югасом 

 

 
 

Рис. 2. Критерії до постачальників та підрядників підприємства при 
здійсненні розрахункових відносин 

 

 допомогти покупцю здолати сумніви і вагання і відважитися на покупку; 
 прагнути завоювати стійку прихильність покупців (піклуватися про те, яке 

враження, справляють дії постачальника при розрахункових відносинах, але у будь-

якій ситуації залишатися витриманим і спокійним, безконфліктним); 
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Фінансові умови 

Інші критерії 
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 виконувати і перевиконувати план і одночасно турбуватися про асортимент і 
якість товарів, пам'ятаючи при цьому, що розрахунки, з одного боку, забезпечують 
розподіл матеріальних благ серед населення, з іншого боку, сприяють зростанню 
економіки держави; 

 досягати стійкого задоволення від роботи, відчувати свій успіх, суспільне 
значення власної праці (не зупинятися на досягнутому, добиватися постійного 
професійного зростання). 

Висновки. Таким чином, розрахункові операції є одним із найбільш масових 
у діяльності суб’єктів господарювання. Найбільша кількість розрахункових 
операцій на підприємстві виникає у процесі придбання цінностей. Формуванню 
взаємовідносин і відповідних розрахункових операцій з постачальниками та 
підрядниками передує процес їх пошуку підприємством, тому  при виборі 
постачальників та підрядників потрібно враховувати наведені вище умови. А також, 
в процесі дослідження виділено критерії постачальників та підрядників за якими 
здійснюватиметься відбір їх серед всіх контрагентів: ціна одиниці товару; якість 
товарів; віддаленість постачальника; періодичність постачання; комплексність 
поставки; форми доставки; фінансові умови; гарантії; інші критерії. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИПЛАТ 
ПРАЦІВНИКАМ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н. М.) 
 

У статті розглянуто організацію проведення контролю виплат 
працівникам бюджетної сфери. Виокремлено основні принципи внутрішнього 
контролю в бюджетних установах Під час дослідження були використані 
загальнонаукові методи: аналіз,  конкретизація, системний аналіз. 

Ключові слова: внутрішній контроль, зовнішній контроль, принципи 
контролю, виплати працівникам, система контролю, бюджетна установа. 

 

Постановка проблеми. Реформування бюджетного обліку в Україні 
вимагає удосконалення методики контролю за виплатами працівникам в бюджетних 
установах. Перевірка розрахунків щодо виплат працівникам є однією з важливих і 
складних ділянок контролю, так як торкає економічні інтереси усіх без винятку 
працівників установи. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями організації 
проведення контролю виплат працівникам у бюджетній сфері займалися такі 
науковці, як:  С. В. Бардаш, М.Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Дікань , В. Г. Жила,                           
М. А. Іллєнкова, Л.М. Крамаровський, Н.М. Малюга, Т.Г. Мельник, Н.І. Петренко, 
В.О. Шевчук. Наведені автори описують різні методики контролю не зупиняючись 
саме на організації контролю виплат працівникам бюджетних установ. 

Метою статті є огляд напрямів організації контролю за виплатами 
працівникам, а також виділення основних напрямів контрольних процедур щодо 
розрахунків із заробітної плати саме в секторі загального державного управління. 

Викладення основного матеріалу. Сьогодні однією з основних проблем 
державних установ є недостатнє фінансування із бюджету різних рівнів, що 
зумовлює необхідність здійснення планування та контролю доходів та видатків 
бюджетних програм для подальшого ефективного керування державними коштами. 
У бюджетних установах виплати працівникам і їх контроль відбуваються на 
підставі нормативно-правових актів України, зокрема Кодексу законів про працю, 
Закону України «Про оплату праці», різних постанов, інструкцій розпоряджень 
щодо оплати праці; генеральної, регіональних, галузевих угод, колективних 
договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів. Згідно зі ст.8 
Закону України «Про оплату праці» умови та розміри виплат працівникам 
бюджетних установ визначаються Кабінетом Міністрів України [3].  

На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх 
повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає 
необхідність проведення моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та 
ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності бюджетних 
програм здійснюється на підставі аналізу результативних показників бюджетних 
програм, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, 
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паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про 
виконання паспортів бюджетних програм. Організаційно-методологічні засади 
оцінки ефективності бюджетних програм визначаються Міністерством фінансів 
України. Результати оцінки ефективності бюджетних програм, у тому числі 
висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття 
рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень 
поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на 
плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два 
бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних 
програм. [1]. 

Для реальної оцінки ефективності використання державних коштів у 
бюджетних установах проводять як внутрішній так і зовнішній контроль.  

Бюджетний кодекс України зазначає що, внутрішній контроль – це 
комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпечення дотримання 
законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення 
результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо 
діяльності бюджетної установи та її підвідомчих структур. Крім того, бюджетним 
кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, 
розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за 
порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади 
утворення та погашення державного і місцевого боргу. [1]. Засади здійснення 
внутрішнього контролю в бюджетних установах регулюються Методичними 
рекомендаціями з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних 
коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах [2]. 

Принцип організації внутрішнього контролю за виплатами працівникам в 
бюджетній сфері можна подати у вигляді схеми (рис.1): 

 
Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують 

внутрішній контроль та забезпечують його проведення у своїх закладах та у 

Рис. 1. Принцип внутрішнього контролю в бюджетних установах 
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Принцип законності – дотримання вимог законодавства. 

Принцип об’єктивності – отримання повної та достовірної 
інформації, що ґрунтується на документальних та фактичних 
даних і виключає вплив суб’єктивних факторів. 

Принцип превентивності – завчасне здійснення заходів контролю 
з метою запобігання виникненню відхилень від встановлених 
норм. 

Принцип відкритості – запровадження механізмів зворотного 
зв’язку та забезпечення необхідного ступеня транспарентності 
при проведенні оцінки внутрішнього контролю. 
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підвідомчих бюджетних установах. Важливою умовою ефективного здійснення 
внутрішнього контролю є визначення його мети. Метою внутрішнього контролю 
операцій обліку розрахунків за виплатами працівникам 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 [2]. 

Внутрішній контроль щодо виплат працівникам забезпечує захист від 
виникнення помилок, переконує у ефективності організації умов та оплати праці 
відповідно до вимог чинного законодавства.  

Зовнішній контроль від імені Верховної Ради України за надходженням 
коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова 
палата. Діяльність центральних органів виконавчої влади, які забезпечують 
проведення державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства, спрямовується, координується та контролюється Кабінетом 
Міністрів України. Згідно Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю України» [3]. Державний фінансовий контроль 
виконується органом державного фінансового контролю через проведення 
державного фінансового контролю через проведення державного фінансового 
аудиту, інспектування та перевірки державних закупівель. 

Для правильного визначення зв’язності дій особи, які проводяться в ході 
державного фінансового контролю щодо виплат працівникам, необхідно визначити 
ряд завдань (табл. 1), що охоплюють перевіркою роботу всіх підрозділів і окремих 
працівників установи, що приймають участь у здійсненні виплат працівникам, або 
тих, які мають інформацію, пов’язану з цим процесом. 

Таблиця 1 

Завдання державного фінансового контролю щодо виплат 
працівникам у бюджетній сфері 

Форма 
контролю 

Основні завдання 

Державний 
фінансовий 

аудит 

Забезпечення дотримання фінансової дисципліни стосовно виплат 
працівникам: забезпечення дотримання законодавчих норм при 
формуванні кошторису, а саме обґрунтованість запланованих видатків 
на оплату праці в кошторисі; забезпечення законності використання 
фінансових ресурсів установи на виплати працівникам;  забезпечення 
дотримання податкового законодавства при розрахунках по оплаті 
праці. Організація дієвого внутрішнього фінансового контролю. 

Інспектування 
Виявлення фактів порушення законодавства щодо виплат працівникам. 
Встановлення винних у їх допущенні посадових осіб. 

 

Спираючись на наведені нижче досліджені джерела, можна сформувати 
послідовність єдиної методики контролю виплат працівникам бюджетної сфери, яку 
розглядають більшість авторів: перевірка дотримання трудового законодавства → 
перевірка законності прийняття та звільнення працівників → перевірка структури 
штатного розпису → перевірка справедливої диференціації доходів працівників → 
перевірка правильності нарахування виплат працівникам → перевірка своєчасності 
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виплати заробітної плати працівникам → перевірка відображення в 
бухгалтерському обліку → перевірка достовірності даних щодо виплат працівникам 
у звітності установи. Основними джерелами контролю за виплатами працівникам є: 
штатні розписи, посадові оклади, тарифні сітки, розцінки, нормативи виробітку, 
основні форми первинної облікової документації для визначення кількісного складу 
працівників, фінансова, оперативна й статистична звітність, регістри синтетичного 
й аналітичного обліку, генеральні та галузеві угоди; трудові угоди, колективні 
договори, облікові листи, довідки й розрахунки для нарахування виплат 
працівникам. 

Слід зазначити, що контрольні процедури, які здійснюються в ході 
перевірки виплат працівникам, дають можливість особі, яка безпосередньо 
здійснює цей контроль судити про достовірність даних первинного обліку 
бюджетної установи за період, який вибрано для перевірки [3].  

Висновки. Проведене дослідження було спрямовано на дослідженні видів 
контролю за виплатами працівникам у бюджетній сфері, принципів організації 
контролю, наведено послідовність єдиної методики контролю виплат працівникам 
та розглянуто основні джерела контролю виплат працівникам бюджетних установ.  
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ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Золотницька Ю.В.) 
У статті досліджено систему оплати праці бюджетних установ. 

Розглянуто коди, за якими здійснюються видатки одержувачів бюджетних 
коштів по заробітній платі. Обґрунтовано первинні документи щодо обліку 
розрахунків з працівниками бюджетних установ 

Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, виплати працівникам, 
бюджетні установи, видатки 

 

Постановка проблеми. Заробітна плата – це одна з найскладніших 
економічних категорій та важливих соціально-економічних явищ. Тому облік праці 
та заробітної плати є одним із найважливіших у системі обліку в бюджетній 
установі, який ведеться в обов'язковому порядку. Діяльність бюджетних установ є 
дуже різноманітною: соціальна сфера, управління державою та місцеве 
самоврядування, незалежне судочинство тощо. Оплата праці є найвагомішою 
складовою всіх видатків бюджетних установ, а їх облік є однією з найважливіших 
ділянок або напрямів облікового процесу. Бухгалтерський облік виплат 
працівникам у бюджетній сфері України є недосконалим і знаходиться у процесі 
реформування [3]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання сутності заробітної плати 
та оплати праці досліджували зарубіжні науковці, серед яких: Д. Рікардо, А. Сміт, 
Ж.-Б. Сей, Дж. Кейнс та ін. Значний внесок у дослідження теоретичних і 
практичних аспектів заробітної плати та оплати праці зробили вітчизняні вчені: М. 
Панкова (у своїх працях розкрила сутність оплати праці за умов економічної кризи), 

С. Шелешникова (визначила заробітну плату як мотиватор для працюючих). 

Результати досліджень, пов’язані з проблемами виплат працівникам, висвітлені у 
працях вітчизняних учених: С. Голова, С. Свірко, І. Жиглей та стосуються 
розроблення теоретичних і методичних питань з обліку виплат працівникам і 
напрямів адаптації положень міжнародних стандартів до вітчизняної облікової 
практики. О. Ф. Ярмолюк досліджувала облікові аспекти виплат працівникам [4]. 

Метою статті є систематизація та поглиблення теоретичних знань у контексті 
вирішення практичних завдань щодо питань оплати праці у бюджетних установах 
для можливого удосконалення даної ділянки.  

Викладення основного матеріалу. Основні нормативно-правові документи, 
які в Україні регулюють оплату праці найманих працівників – це Кодекс Законів 
про працю та Закон України «Про оплату праці». Крім цього, існує ще дуже багато 
інструкцій, постанов і наказів, що регулюють конкретні види нарахувань і 
утримань. Згідно з Законом України «Про оплату праці» [2] 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, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності бюджетної установи. 
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Форми, системи та розмір оплати праці працівників встановлюються 
бюджетною установою самостійно у колективному договорі з дотриманням норм та 
гарантій, передбачених законодавством. Ця законодавча норма надає бюджетній 
установі значну свободу дій, та покладає на них велику відповідальність, адже 
ефективність праці цілком визначається, наскільки правильно і ефективно 
організовують стимулювання діяльності установи.  

Колективний договір, будучи внутрішнім нормативним документом, 
укладається в бюджетні установі з метою регулювання трудових і соціально-

економічних відносин, узгодження інтересів працюючих працівників. 
Система оплати праці включає два напрямки: організацію праці та 

нарахування заробітної плати. Перше пов'язане з обліком відпрацьованого часу, а 
друге – з кількістю виконаної роботи.  

За тарифної системи діють дві форми оплати праці працівників – почасова і 
відрядна, які включають ряд систем для різних організаційно-технічних умов праці. 
Оплата за кількість відпрацьованого часу з урахуванням кваліфікації працівника 
називається почасовою формою оплати. Відрядна форма оплати праці – це оплата за 
кількість і якість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг за 
встановленими розцінками. 

Бюджетна класифікація представляє собою єдине систематизоване 
угруповання доходів, витрат та фінансування бюджету за ознаками економічної 
сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками. 
Здійснюється чітке розмежування видатків за їх економічними ознаками з 
розподілом коштів за предметними ознаками: заробітна плата; нарахування; усі 
види господарської діяльності; виплати населенню.  

Зокрема, є такі коди, за якими здійснюються видатки одержувачів бюджетних 
коштів по зарплаті:  

 код 2110 – «Оплата праці». До даної категорії включається оплата праці всіх 
працівників бюджетних установ, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу. Оплата праці здійснюється згідно з посадовими 
окладами, ставками або розцінками, включаючи матеріально допомогу, витрати на 
премії та інші види заохочень і винагород відповідно до законодавства;  

 код 2111 – «Заробітна плата». Ця стаття включає в себе такі види витрат:  
а) витрати на виплату заробітної плати за встановленими окладами, ставками 

або розцінками всім штатним працівникам;  
б) витрати на оплату праці за трудовими договорами;  
в) витрати на надбавку за вислугу років;  
г) витрати пов’язані з доплатами за ранг, надбавками та доплатами 

обов'язкового характеру (оплата роботи в нічний час, доплата за науковий ступінь, 
за використання в роботі знань іноземних мов тощо);  

д) витрати у зв’язку з видачею премій та інших видів заохочень чи винагород 
відповідно до законодавства;  

е) витрати на матеріальну допомогу, допомогу на оздоровлення при наданні 
щорічної відпустки відповідно до законодавства;  

ж) витрати на одноразову грошову допомогу у зв’язку з виходом на пенсію, 
якщо це передбачено законодавством;  

 код 2120 – «Нарахування на оплату праці».  
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За даним кодом проводиться нарахування бюджетними установами на фонд оплати 
праці, а саме – виплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, що нараховується відповідно до чинного законодавства. 

У бюджетній сфері процес праці та її оплати має певні особливості: 
а) результатом виконуваної роботи є часто не річ (продукція), а послуги 

(діяльність); 
б) праця носить переважно розумовий характер; 
в) у складі сукупних витрат бюджетних установ на оплату праці припадає від 

60 до 85% усіх витрат; 
г) у бюджетній сфері досить високий рівень кваліфікації працюючих, а в 

деяких галузях (освіта, охорона здоров'я, мистецтво) частка спеціалістів вищої 
кваліфікації сягає близько 50% загальної чисельності працівників. 

Облік праці та розрахунків по заробітній платі є одним з найважливіших 
напрямів облікового процесу бюджетних установ. До завдань обліку праці та її 
оплати слід віднести: 

1) контроль за дотриманням штатної дисципліни та раціональним 
використанням робочого часу; 

2) правильне обчислення витрат робочого часу та облік праці; 
3) правильне обчислення заробітної плати та утримання з неї; 
4) здійснення своєчасних і достовірних розрахунків по заробітній платі; 
5) контроль за використанням фонду заробітної плати; 
6) забезпечення споживачів інформацією про працю і заробітну плату. 

Типові документів щодо обліку розрахунків з працівниками бюджетних 
установ. Види цих документів затверджені відповідно до наказу Держкомстату 
«Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики 
праці» № 489 від 5 грудня 2008 року. Відповідно до даного наказу виділяють лише 
два види документів щодо розрахунків з працівниками:  

 П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»;  
 П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)». 
Оскільки бухгалтерський облік в бюджетних установах залежить від 

первинних документів, то важливим є використання Табеля обліку робочого часу 
(типова форма П-5). 

Для того, щоб узагальнити інформацію про розрахунки з працівниками 
бюджетної установи необхідний до застосування пасивний рахунок 65 «Розрахунки 
з оплати праці». Як відомо, до рахунку 65 «Розрахунки з оплати праці» крім цього 
відкривається цілий ряд інших субрахунків, які відображають операції, що 
пов’язані з оплатою праці. До них належать субрахунки [1]: 

651 Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів  
6511 Розрахунки із заробітної плати  
6512 Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів 

населенню  
6513 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит  
6514 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на 

рахунки з вкладів у банках  
6515 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків 

за договорами добровільного страхування  
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6516 Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями 
сум членських профспілкових внесків  

6517 Розрахунки з працівниками за позиками банків  
6518 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання  
6519 Інші розрахунки за виконані роботи 

Аналітичний облік розрахунків з оплати праці здійснюється щодо кожного 
працівника бюджетної установи. Для здійснення такого обліку, під час прийняття 
на роботу працівника, щодо нього відкривається картка-довідка ф. 417. 

Висновки. Таким чином, основним джерелом доходів найманих працівників  
є заробітна плата. Облік поточних виплат працівникам є однією з важливих ділянок 
обліку в бюджетних установах. Заробітна плата має забезпечувати об'єктивно 
необхідний для відтворення робочої сили і ефективного функціонування 
виробництва обсяг життєвих благ, які працівник має отримати в обмін на свою 
працю, моральне і фізичне задоволення від виконуваної праці.  
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КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
У статті проаналізовано класифікаційні ознаки сільськогосподарської 

продукції на підприємствах. Інформаційна база включає дослідження стану даних 
науково-періодичних видань. Теоретичними та методологічними основами 
дослідження є основні правила сучасної економічної теорії, праці вітчизняних 
вчених щодо класифікаційних ознак сільськогосподарської продукції підприємства. 

В дослідженні внесено пропозиції щодо класифікації сільськогосподарської 
продукції підприємства для цілей бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, класифікація, сільське 
господарство, сировина, споживання   

 

Постановка проблеми. У питанні розвитку національної економіки аграрний 
ринок займає одне із ключових місць, зважаючи на свої розміри та вклад у розвиток 
країни в цілому. Сільськогосподарська продукція виступає предметом торговельно-

економічних відносин. Сільське господарство постачає основні сировинні 
компоненти харчовій промисловості. На сьогодні понад 80% фонду споживання 
формується за рахунок продукції сільського господарства, тому її виробництво є 
найпершою умовою існування людства. 

Незважаючи на вагомі досягнення сільськогосподарських і економічних наук, 
ряд питань, пов’язаних із сутністю продукції сільського господарства та 
класифікаційними ознаками залишаються й досі актуальними і потребують 
подальших досліджень. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. На протязі останніх років, 
проблемними питаннями щодо класифікаційних ознак при розподілі 
сільськогосподарської продукції на видами займалися провідні українські вчені-
економісти, а також іноземні фахівці даної сфери. Найбільш всебічно та 
обґрунтовано критичні питання обліку досліджено в працях наступних економістів: 
О. М. Батигіна [1], Х. А. Гайдаржи [2], С. І. Марченко [3] та інші. Все ж таки 
проблема класифікації сільськогосподарської продукції суб’єкта господарювання є 
значущою, і на момент сьогодення, та потребує серйозного розв'язання в умовах 
діяльності нинішньої ринкової економіки.  

Метою статті є дослідження та удосконалення класифікаційних ознак 
сільськогосподарської продукції підприємства для цілей бухгалтерського обліку. 

Викладення основного матеріалу. Сільськогосподарська продукція – це 
продукції сільського, рибного та лісового господарства, а також продуктів її 
первинної переробки. Сільськогосподарська продукція поділяється за цільовим 
призначенням, господарською цінністю та економічними вигодами від 
використання на основну, супутню та побічну. 

Основною є сільськогосподарська продукція, використання якої може 
приносити найбільші економічні вигоди підприємству і отримання якої є метою 
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утримання біологічних активів, здатних давати таку сільськогосподарську 
продукцію (у рослинництві - зерно, овочі, фрукти, насіння соняшнику, виноград, 
коренеплоди тощо; у тваринництві - молоко в молочному скотарстві, приріст живої 
маси при вирощуванні і відгодівлі тварин, вовна основного стада овець, мед, 
товарна риба тощо). 

Супутньою є сільськогосподарська продукція, яка одержана від біологічного 
активу або їх групи одночасно з основною продукцією, відповідає встановленим 
стандартам або технічним умовам і призначенням для подальшої переробки або 
реалізації (у рослинництві – насіння льону і конопель; у тваринництві - молоко від 
основного стада овець, віск у бджолярстві тощо). 

Побічною є сільськогосподарська продукція, яка одержується від одного 
біологічного активу або їх групи одночасно з основною, але має другорядне 
значення, а економічні вигоди від її використання є несуттєвими (у рослинництві - 
солома, гичка, бадилля; у тваринництві - гній, пташиний послід тощо). 

Товарна сільськогосподарська продукція характеризується наступними 
ознаки:  

 нормативно закріплений перелік продукції, що належить до 
сільськогосподарської;  

 продукція має рослинне й тваринне походження і безпосередньо пов’язана 
з використанням землі та інших природних ресурсів (продукція сільського 
господарства, рибного господарства, лісового господарства, а також продукція 
полювання);  

 продукція призначається на харчові (продовольство) та нехарчові цілі 
(сировина для сільськогосподарських, промислових, енергетичних, 
фармацевтичних, медичних та інших цілей);  

 запроваджено режим державного цінового регулювання на окремі види 
сільськогосподарської продукції, спеціальний режим експортно-імпортних операцій 
з сільськогосподарською продукцією та спеціальний порядок вилучення з обігу та 

знищення неякісної продукції;  
 закріплено спеціальні вимоги щодо безпечності та якості цього виду 

продукції [3, c. 411–412]. 

На переконання О. М. Батигіної [1], поділ сільськогосподарських товарів на 
«продукцію», «сировину» та «продовольство» фактично не має значення, оскільки 
один і той самий товар у різних ситуаціях може виступати і першим, і другим, і 
третім. Автором наведено класифікацію сільськогосподарської продукції за різними 
ознаками (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація сільськогосподарської продукції 
№ 
п/п 

Класифікаційна 
ознака 

Вид сільськогосподарської продукції 

1 2 3 

1 за економічною 
ознакою 

засіб виробництва;  
предмет споживання 

2 за наявністю мате-

ріальної субстанції 
річ та спосіб забезпечення немайнового блага 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

3 за правовим 
режимом 

рухома (партія збираної продукції); 
нерухома (незбираний врожай) 

4 за ступенем свободи 
обігу 

знаходиться у вільному обігу;  
має обмежений обіг або взагалі вилучена з обігу 

5 за фізичними 
властивостями 

подільна річ (оптова партія сільськогосподарської 
продукції, яка може бути розділена без втрати її цільового 
призначення – обігу на оптовому ринку);  
неподільна річ (оптова партія сільськогосподарського 
товару, яка не може бути поділена, оскільки втратить своє 
цільове призначення – обіг на оптовому ринку) 

6 за кількістю матеріа- 

льних субстанцій 

складна; 
проста 

7 за властивими 
якісними ознаками 

індивідуально визначена (партія продукції нового сорту);  
родова (партія продукції загальновідомого сорту) 

8 за функціональними 
ознаками 

сільськогосподарська продукція; 
сільськогосподарська сировина;  
сільськогосподарське продовольство 

 

В аграрно-правовій літературі запропонована й дворівнева класифікація 
сільськогосподарської продукції, яка наведена в рис. 1 [2, c. 252]. 

 
Рис. 1. Дворівнева класифікація сільськогосподарської продукції  

 

Висновки. Таким чином, серед науковців немає одностайності щодо 
виділення видів сільськогосподарської продукції. Ніхто з зазначених вчених при 
визначені класифікацій не згадує місце оприбуткування (зберігання). Адже, саме 
дана класифікаційна ознака має основне значення як при виявленні стану продукції 
на підприємстві так і при обліковому її відображенні. Тому, на нашу думку, 
сільськогосподарську продукцію у натуральному виразі можна класифікувати 
виходячи з її фактичної маси (кількості) у місці оприбуткування, зокрема: зерно, 
насіння соняшнику – франко-тік (франко-місце зберігання); солома, сіно – франко-

Класифікація сільськогосподарської продукції 

сировина, яка підлягатиме 
подальшій переробці 

за функціональним 
призначенням продукція  готова до 

споживання 

за характером використання 
(споживання) 

 

харчова продукція 

 

нехарчова продукція 
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місце зберігання; цукрові буряки, картопля, баштанні культури, овочі, маточники 

цукрових буряків, коренеплоди – франко-поле (франко-місце зберігання); плоди, 
ягоди, виноград, листя тютюну, продукція лікарських та ефіроолійних культур і 
квітництва, овочі закритого ґрунту – франко-пункт приймання (зберігання); 
соломка та треста льону, конопель – франко-пункт зберігання чи первісної 
переробки (на підприємстві); насіння трав, льону, конопель, овочевих та інших 
культур – франко-пункт зберігання; зелена маса на корм – франко-місце 
споживання; зелена маса на силос, трав’яне борошно, сінаж, виготовлення гранул – 

франко-місце силосування чи переробки; приплід, приріст живої маси, приріст 
тварин, які не зважуються – франко-місце отримання; продукція тваринництва 
(молоко, вовна, мед, віск, риба тощо) – франко-місце отримання; інша 
сільськогосподарська продукція – франко-місце зберігання. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

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

У даній статті було зроблено акцент на проблематику обліку основних 
засобів на підприємстві. Було висвітлено основні проблеми даного питання. Під час 
дослідження було використано такі методи: опис, аналіз, індукція та дедукція. 

Спираючись на наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів 
були сформовані такі проблеми: визначення терміну корисного використання 
основних засобів; визначення ліквідаційної вартості основних засобів; розбіжності 
у бухгалтерському та податковому обліку основних засобів. Зазначені проблеми 
ускладнюють облік основних засобів та впливають на ефективність їх 
використання. 

Ключові слова: основні засоби, положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку, строк корисного використання,ліквідаційна вартість. 

 

Постановка проблеми. Підприємство, здійснюючи свою господарську 
діяльність в умовах сучасної ринкової економіки спонукає його до формування 
необхідних засобів та матеріальних умов. Засобами праці у бухгалтерському обліку 
є основні засоби. Від того, як використовуються основні засоби підприємством і 
залежать результати його діяльності. Звідси випливає, що ефективність 
використання основних засобів залежить від правильної організації обліку. Від 
вчасно одержаної надійної та повної облікової інформації підприємство приймає та 
здійснює рішення щодо управлінням своїм майном, а саме основними засобами. 

Для ведення господарства ринкова економіка є стимулом підприємства до 
впровадження нової техніки та технологій, розширення своїх можливостей щодо 
використання нових фінансових інструментів та механізмів. Але є і негативна 
сторона, яка ґрунтується на нестачі власних коштів, застарілою матеріально-

технічною базою, яка несе тільки витрати, і недосконалою законодавчою базою, що 
регулює діяльність підприємств. Саме тому особливо актуальними є дослідження 
проблемних питань обліку основних засобів підприємств і напрямків його 
удосконалення. Незважаючи на дослідження даного питання, кожне підприємство 
має свої особливості і потребує конкретних заходів щодо вдосконалення обліку 
основних засобів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Досліджуваним питанням обліку 
основних засобів займались такі провідні вітчизняні вчені-економісти, такі як С.Ф. 
Голов, Н.Ф. Огійчук, Р.Е. Островерха, Г.В. Власю., І. О Гладій, В. С. Марценюк, Н. 
В. Плаксій, О. В. Щирська[1]. 

Метою статті є розгляд проблем організації обліку основних засобів та 
надання пропозицій одо їх вирішення. 

Викладення основного матеріалу. Будь яке підприємство не може 
функціонувати та виконувати свою господарську діяльність без чіткої організації 
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бухгалтерського обліку, ефективна організація якого спирається на нормативно-

правові акти держави та чітко сформульовану облікову політику підприємства. 
На сьогодні існує проблема того, що на деяких підприємствах або зовсім не 

формується облікова політика, або має суттєві недоліки, такі як: наказ про облікову 
політику складається формально, тобто елементи наказу не обговорюються і нічим 
не обґрунтовані; більшість підприємств встановили свою облікову політику ще з 
набранням чинності закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» і, не зважаючи на затвердження нових П(С)БО, до Наказів не 
вносилися зміни і доповнення; Накази не мають визначеної структури; деякі 
питання висвітлені або не в повному обсязі або зовсім не наводяться; не 
висвітлюється питання щодо організаційно-технічних аспектів обліку, а саме: не 
наводиться графік документообігу; перелік первинних документів і регістрів 
бухгалтерського обліку, порядок проведення інвентаризації, котрий застосовується 
на підприємстві, адже, без цих елементів ефективне здійснення облікової політики 
неможливе. 

Облікова політика має бути індивідуально розроблена кожним 
підприємством і повинна забезпечувати надійність та достовірність їх фінансової 
інформаційної системи. Підприємство формуючи свою облікову політику щодо 
обліку основних засобів, повинно чітко розібратися, що являють собою основні 
засоби. 

Основні засоби представляють собою матеріальні активи, які підприємство 
утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, 
надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року.  

Системне вивчення принципів бухгалтерського обліку основних засобів у 
сучасній системі обліку, а також у системі обліку за МСФЗ дозволило удосконалити 
нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів.  

До основних правових актів відносять Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»[2] та Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку основних засобів, які у взаємозв’язку визначають 
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні 
засоби. 

Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених свідчать, що облік засобів в останній час дещо ускладнився, а 
ряд проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи 
ефективність використання основних засобів. 

А.П. Панасенко до кола таких проблем відносить: 
– різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів у 

фінансовому обліку й системі оподаткування; 
– проблема оцінки основних засобів; 
– проблеми підвищення інформативності первинних документів з обліку 

основних засобів; 
– проблема інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною 

базою[3]. 
 



54 

 

Також розглянемо такі проблеми, як: 
1)  Проблема визначення терміну корисного використання основних засобів.  
Дана проблема пов’язана з тим, що кожне підприємство не визначає чіткого 

терміну корисного використання, тобто є розбіжності і не відповідності у термінах 
використання на аналогічні об'єкти в різних підприємствах, тобто розглядаючи два 
підприємства одного роду заняття, які мають однакові станки, але у кожного на 
даний станок визначений різний термін корисного використання, тому необхідно з 
урахуванням галузевих особливостей, розробити класифікатор із глибокою 
деталізацією об'єктів основних засобів. 

Термін корисного використання об’єкта – ключове поняття для визначення 
методів амортизації. На практиці визначити строк корисної експлуатації в момент 
визнання об’єкта активом, тобто в момент одержання об’єкта, а не в момент 
введення його в експлуатацію, достатньо складно. 

2) Проблема визначення ліквідаційної вартості основних засобів. 
 Ліквідаційна вартість становить собою суму коштів або вартість інших 

активів, яку підприємство хоче отримати після ліквідації основного засобу після 
закінчення його корисного використання. І це питання являє собою проблему через 
те, що складно оцінити його в майбутньому. 

Сьогодні підприємствам надано право самостійно визначати  ліквідаційну 
вартість, тому точно визначити ліквідаційну вартість основних засобів на практиці 
досить складно, адже строк їх використання складає кілька років, і точно 
спрогнозувати, яку саме суму коштів можна отримати від їх продажу, майже 
неможливо. Саме тому в більшості випадків припускають, що ліквідаційна вартість 
об’єктів на момент закінчення їх експлуатації дорівнюватиме нулю. Як правило, 
застосовують два основні методи розрахунку ліквідаційної вартості: прямий і 
непрямий. Як правило, застосовують два основні методи розрахунку ліквідаційної 
вартості: прямий і непрямий.   

Прямий метод здійснюється шляхом порівняння об’єкта, що продається, з 
аналогічним або через статистичне моделювання. Непрямий метод заснований на 
розрахунку ліквідаційної вартості через ринкову: від ринкової вартості віднімається 
так звана знижка на вимушений характер продажу об’єкта(визначається 
індивідуально, зазвичай знаходиться в рамках 20-50% від реальної ціни). Найбільш 
точного результату буде досягнуто при застосуванні двох методів.  

3) Проблема розбіжностей у бухгалтерському та податковому обліку. Через 
неузгодженість національних стандартів і законів, які регулюють бухгалтерський та 
податковий облік бухгалтеру необхідно вести два обліки тому одну і ту саму 
амортизацію необхідно розраховувати двічі: в бухгалтерському обліку і при сплаті 
податку на прибуток. 

4) Проблема не врахування морального зносу при визначенні терміну 
корисного використання основного засобу. Очікуваний період часу, протягом якого 
необоротні активи будуть використовуватися підприємством є строком корисного 
використання основного засобу, що амортизується,. при цьому розглядається 
фізичний знос об'єкта основних засобів і практично не враховується моральний 
знос основного засобу, що призводить до зниження ефективності використання 
наявних ресурсів і відповідно, втрати господарюючим суб'єктом прибутку[3]. 
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Висновки. Таким чином, проблемами обліку основних засобів являються: 
проблема визначення терміну корисного використання основних засобів; проблема 
визначення ліквідаційної вартості основних засобів; проблема розбіжностей у 
бухгалтерському та податковому обліку; проблема не врахування морального зносу 
при визначенні терміну корисного використання основного засобу. Тому ефективна 
організація бухгалтерського обліку основних засобів має забезпечити досягнення 
цілей обліку, а саме правдиве відображення повної інформації про оцінку, 
надходження, внутрішнє переміщення і вибуття основних засобів; відображення 
даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період і їх знос з 
початку строку корисного використання.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

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

У статті проаналізовано підходи до трактування поняття «собівартість 
продукції» у фаховій літературі. Отримані результати дали можливість 
уточнити сутність цієї економічної категорії. Обґрунтовано фактори зниження 
собівартості продукції за сучасних умов господарювання 

Ключові слова: собівартість, витрати, продукція рослинництва, 
виробництво, виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки підвищення 
ефективності виробництва та подальший розвиток суб’єктів господарювання можна 
досягти за умови зниження собівартості продукції та ефективного управління 
витратами підприємства. Собівартість продукції (робіт, послуг) є одним із 
показників, в якому знаходять відображення усі сторони роботи підприємства: 
рівень організації виробничого процесу, його технічна оснащеність, ступінь 
ефективності використання необоротних та оборотних активів, продуктивність 
праці, рівень організації матеріально-технічного постачання. Тому економічний 
аналіз цього показника є основою для прийняття обґрунтованих ефективних рішень 
щодо вибору шляхів та розробки заходів зниження собівартості продукції [1].  

Отже, дослідження собівартості продукції на підприємстві є актуальними, 
оскільки зниження собівартості продукції та витрат підприємства стає головним 
чинником вирішення на підприємстві проблеми підвищення ефективності 
виробництва, забезпечення конкурентоспроможності та соціально-економічного 
розвитку підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Українські вчені-економісти 
завжди приділяли багато уваги дослідженню собівартості та її сутності. Найбільш 
глибоко досліджено собівартість як в історичному, так і в економічному аспекті у 
роботах таких вчених: C.B. Бобрівець [3], Н.М. Бондаренко [1], Є.К. Ковальчук [3], 

Н.Г. Міценко [2], С.В. Мизгала [2], В.М. Панасюк [3], В.М. Пархоменко [4], А.С. 
Терешкіна [6], А.К. Устименко [1], Ю.С. Цал-Цалко [7] та ін. Однак, серед 
науковців відсутній єдиний підхід до трактування поняття «собівартість продукції», 
що й обумовлює необхідність проведення даного наукового дослідження. 

Метою статті є визначення економічної сутності, значення собівартості 
продукції, дослідження шляхів зниження собівартості продукції підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Собівартість тривалий час розглядали як 
поняття, яке практично використовують здебільшого в плануванні, обліку та 
аналізі. Такий факт знайшов своє відображення у визначенні собівартості як витрат 
підприємств, з чим пов’язано розуміння сутності та характерних ознак собівартості, 
її місця і ролі в системі економічних показників. 
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Собівартість продукції, що відображає поточні витрати, пов’язані з 
виробництвом та реалізацією продукції, є одним із показників, який впливає на 
ефективність виробничої діяльності підприємства та його структурні підрозділи. 
Тому питання визначення собівартості окремих видів продукції підприємств, 
планування та аналізу з метою пошуку та реалізації заходів щодо зниження рівня 
витрат потребують постійного вивчення, оскільки від цього залежать результати 
діяльності самого підприємства, його економічний розвиток [1]. 

Тлумачення поняття «собівартість» у працях провідних науковців з 
економічної теорії та бухгалтерського обліку наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Визначення сутності поняття собівартості різними вченими 

Автор Тлумачення собівартості 
В.М. 

Пархоменко  
[4, с. 2] 

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження 
витрат, пов’язаних з використанням у технологічному процесі 
виробничої продукції (виконання робіт, надання послуг) природних 
ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних 
виробничих фондів, нематеріальних активів, спеціалізованого 
оснащення, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових 
ресурсів, а також витрат на виробництво і збут готової продукції, 
включаючи встановлені державою як обов’язкові відрахування, 
податки й платежі. 

Ю.С. Цал-

Цалко [7] 
Собівартість – це виражені в грошовій формі затрати на витрачені 
засоби виробництва, оплату праці і соціальні заходи. 

В.М.  
Панасюк [3] 

Собівартість продукції – центральний об’єкт управління і якісний 
показник, який характеризує ефективність діяльності підприємства. 

Н.Г. Міценко 
[2] 

Собівартість – це один з основних показників потреби в обігових 
коштах, планування прибутку, визначення економічної 
ефективності окремих організаційно-технічних заходів і 
виробництва загалом, для внутрішньозаводського планування а 
також для формування ціни. 

 

На основі проведеного вище аналізу сутності собівартості продукції у 
економічній та обліковій літературі встановлено, що: «собівартість продукції» – це 
виражені в грошовій формі сукупні витрати на підготовку і випуск продукції (робіт, 
послуг). Чим краще працює підприємство, ефективніше використовує виробничі 
ресурси, тим нижча собівартість продукції (робіт, послуг). 

У бухгалтерському обліку собівартість – це вартісна оцінка ресурсів, 
використаних у процесі досягнення певних цілей. Підприємство має самостійно 
визначати перелік витрат, які включають до собівартості продукції (робіт, послуг) 
як елемент облікової політики, ґрунтуючись на економічній сутності понесених 
витрат і загальних принципах бухгалтерського обліку та вимог до організації його 
ведення.  

Структуру і склад витрат у бухгалтерському обліку регламентує П(С)БО 16 
«Витрати». Варто відзначити, що П(С)БО 16 передбачає визначення двох видів 
собівартості:  

1) собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг);  
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2) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).  
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного 
періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних 
виробничих витрат.  

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) належать [5]:  

- прямі матеріальні витрати;  
- прямі витрати на оплату праці;  
- інші прямі витрати;  
- змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.  
Управління собівартістю на підприємстві вимагає своєчасного виявлення 

наявних резервів і наступного дієвого координування різних сторін господарської 
діяльності підприємства.  

Собівартість як економічний показник використовують для:  
- оцінки рівня господарювання підприємства та його структурних підрозділів;  
- контролю за ефективністю витрачених ресурсів;  
- визначення економічної ефективності інвестиційної та інноваційної 

діяльності, впровадження заходів щодо забезпечення більш ефективного процесу 
господарювання;  

- розробки і встановлення цін на продукцію (роботи, товари і послуги);  
- визначення економічної доцільності та вигідності здійснення 

підприємницької діяльності за різними об’єктами господарювання  [6]. 

Економічну сутність собівартості продукції як економічної категорії 
розкривають і функції, які вона виконує:  

- облік і контроль всіх затрат на випуск і реалізацію продукції;  
- база для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення 

прибутку і рентабельності;  
- економічне обґрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на 

реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючого підприємства; 
 - визначення оптимальних розмірів підприємства;  
- економічне обґрунтування і ухвалення будь-яких управлінських рішень. 
До основних факторів зниження собівартості відносять: підвищення 

технологічного рівня виробництва (удосконалення техніки, технології, механізації, 
автоматизація виробничих процесів, використання нових видів сировини); 
удосконалення організації виробництва та праці (розвиток спеціалізації 
виробництва, удосконалення організації праці); зміна структури та обсягу продукції 
(відносне зменшення умовно-постійних витрат, зміна структури випуску продукції); 
галузеві та інші фактори. 

Таким чином, розглядаючи собівартість необхідно брати до уваги 
підпорядкованість конкретним цілям: визначення витрат, пов’язаних з 
виробництвом продукції, формування ціни, прогнозування та визначення кінцевого 
результату діяльності. 

Висновки. Отже, на нашу думку, «собівартість продукції» є самостійною 
економічною категорією, яка виражає складну систему економічних взаємозв’язків 
між суб’єктами господарювання у процесі виробництва і обігу продукції. 
Одночасно собівартість як показник господарської діяльності показує витрати 
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конкретного підприємства на виробництво і реалізацію певного виду продукції в 
грошовій формі, що дає підстави робити висновки про ефективність використання 
виробничого потенціалу відповідного господарюючого суб’єкта. 
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АУДИТ  РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
Стаття присвячена теоретичним, методичним та практичним питанням 

аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками. Розглянуто 
завдання та джерела аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і 
підрядниками. Визначено основні етапи проведення розрахунками з 
постачальниками та підрядниками підприємства.  

Ключові слова: аудит, постачальники, підрядники, договір купівлі-продажу, 
первинні документи. 

 

Постановка проблеми. У процесі здійснення господарської діяльності 
суб’єкти господарювання вимушено вступають у розрахункові відносини з 
постачальниками та підрядниками з приводу придбання товарно-матеріальних 
цінностей, виконання робіт, отримання послуг, які супроводжуються виникненням 
поточної кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість є результатом 
часових розбіжностей між моментами постачання та сплати за рахунками. 
Важливість правильної організації управління кредиторською заборгованістю 
визначається її впливом на показники ліквідності та платоспроможності 
підприємства, його фінансову стійкість [4]. 

В умовах сьогодення важливого значення набуває становлення і розвиток 
аудиту в Україні, як важливої частини незалежного фінансово-економічного 
контролю за результатами господарської діяльності. Водночас, з метою 
забезпечення формування достовірної інформації про стан розрахунків із 
постачальниками та підрядниками підприємства, а також виявлення та усунення 
порушень фінансової дисципліни, є необхідність у проведенні своєчасної 
аудиторської перевірки даних розрахунків. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми удосконалення аудиту 
розрахунків з постачальниками та підрядниками розглядаються в працях таких 
видатних вітчизняних науковців, як: С.В. Візіренко, І.В. Коломієць, Б.Ф. Усач,  
В.В. Сопко, К.О. Утенкова, Ф.Ф. Бутинець, Л.П. Кулаковська, Л.Н. Шкіря та ін.  

Метою статті є дослідження порядку проведення аудиту розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. 

Викладення основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» аудит фінансові звітності – це 
аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи 
або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який 
подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою 
висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих 
аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам [5]. 
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Метою проведення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками є 
надання аудитором незалежної думки з приводу правильності та своєчасності 
ведення розрахунків з постачальниками, відображення їх в обліку та звітності, 
підтвердження законності виникнення кредиторської заборгованості.  

Основними завданнями аудиту розрахунків з постачальниками та 
підрядниками є:  

1)  перевірити оформлення документації, встановити правильність 
здійснення таких операцій та відображення їх в обліку; 

2)  здійснити перевірку правильності проведення інвентаризації 
кредиторської заборгованості; 

3)  встановити причини і строки виникнення заборгованості по розрахунках; 
4) визначити величину простроченої кредиторської заборгованості [2] 
Основними джерелами інформації для перевірки розрахунків з 

постачальниками та підрядниками є: 
 законодавчі і нормативні акти, що регулюють питання організації обліку і 

оподаткування розрахункових операцій; 
 наказ про облікову політику підприємства; 
 договірна документація на постачання товарно-матеріальних засобів, 

виконання робіт і послуг; рахунки-фактури постачальників; 
 акти звіряння розрахунків; акти інвентаризації розрахунків; копії 

платіжних доручень; книга придбання товарно-матеріальних засобів; 
 бухгалтерська звітність, облікові регістри, обігові відомості, Головна 

книга. 
Удослідженнях Візіренко С.В. знаходимо наступну послідовність аудиту 

операцій з постачальниками та підрядниками: 

1) перевірка стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності та 
внутрішнього контролю; 

2) оцінка основних показників підприємства; 
3) аналіз даних інвентаризації розрахунків; 
4) перевірка реальності кредиторської заборгованості; 
5) перевірка правильності відображення зобов’язань в обліку; 
6) перевірка правильності оприбуткування підприємством отриманих від 

постачальників ТМЦ; 
7) перевірка правильності відображення в обліку вартості виконаних робіт та 

отриманих послуг; 
8) перевірка дотримання цін і тарифів [1]. 

Ужва А.М. пропонує аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками 
здійснювати в три етапи (рис. 1) [6]. 

Коломієць І.В. стверджує, що кожна сума кредиторської заборгованості на 
окремих рахунках розглядається з погляду виникнення боргу, причини і давності 
створення заборгованості, реальності її одержання. Тому необхідно з’ясувати 
причини її не погашення у визначені терміни. Аудитор при перевірці розрахунків з 
постачальниками та підрядниками має встановити правильність кореспонденції 
рахунків бухгалтерського обліку, що дає змогу виявити не тільки помилки у 
відображенні в обліку розрахункових операцій, а й розкрити факти навмисного 
викривлення облікових даних з метою приховування допущених зловживань. 
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Правильність розрахунків перевіряють зіставлення операцій з оплати рахунків з 
виписками банку або іншими грошовими документами. Ці дані мають збігатися [3]. 

 

 

Рис. 1. Ефективна модель аудиту розрахунків з поста чальниками та 
підрядниками 

 

Висновки. Отже, аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 
здійснюється окремо за кожним постачальником, за кожним документом на сплату. 
Під час аудиту розрахунків із постачальниками необхідно встановити наявність 
договорів поставки товарів, перевірити доцільність придбання, дотримання 
встановлених договором розрахунків. Для перевірки достовірності первинних 

документів, за якими здійснені розрахункові операції, доцільно провести зустрічні 
звірки різних документів на даному підприємстві й зробити письмовий запит у 
відповідні підприємства про стан розрахунків. 

В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що здійснення 
аудиторської перевірки розрахунків з постачальниками та підрядниками є 
важливим та необхідним елементом системи господарського контролю будь-якого 
суб’єкта господарювання. Адже аудит забезпечує формування своєчасної, повної та 
достовірної інформації про стан розрахунків з постачальниками та підрядниками, 
розміри кредиторської заборгованості, яка, в  свою чергу, необхідна для внутрішніх 
та зовнішніх користувачів фінансової звітності з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень для розвитку підприємства. 

Етапи аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками 

Аудит договорів 
купівлі-продажу 

Аудит 
документального 

відображення 
надходження 

вантажів (робіт, 
послуг) 

Аудит 
відображення в 

обліку розрахунків 
з постачальниками 
та підрядниками 

1. Перевірка наявності та правильності 
оформлення договорів. 
2. Перевірка виконання договорів. 
3. Аналіз виконання договірних зобов’язань. 

1. Перевірка правильності оформлення 
первинних документів. 
2. Аналіз порядку оформлення та обліку 
довіреностей. 
3. Зіставлення даних первинних документів та 
облікових регістрів. 
4. Аналіз порядку прийому-здачі товарів від 
постачальників та робіт (послуг) від підрядників. 

1.Перевірка правильності та повноти відображення 
операцій на рахунках бухгалтерського обліку. 

2.Перевірка правильності та повноти відображення 
заборгованості з розрахунків з постачальниками 
та підрядниками у фінансовій звітності. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 
ІНОЗЕМНИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ  

 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І. І.) 
У статті висвітлено документальне забезпечення процесу розрахунків з 

іноземними компаніями та основні нормативно-правові акти з імпортним 
операцій. Розглянуто види заборгованості постачальника-нерезидента та 
відображення розміру витрат, що формують собівартість імпортних товарів. 

Досліджено порядок формування та відображення в обліку курсових різниць 

Ключові слова: зовнішньоекономічний договір, валюта, курсові різниці, 
розрахунки з нерезидентами.  

 

Постановка проблеми.  В умовах інтеграції українських підприємств до 
міжнародного простору та залученні іноземного інвестування розрахунки з 
іноземними постачальниками набувають особливого значення. Нормативно-правове 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності зумовлює постійний огляд та 
удосконалення процесу цих розрахунків.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання розрахунків з 
іноземними постачальниками досліджували у своїх працях Бєляєва Л.А., 
Назаренко К.В., Жураковська О.В., Томаля Т. С., Галещук С. М., Фурс В. П., 
Подушка А. Г. та інші. Дослідження названих авторів містять аспекти теоретичного 
і практичного характеру, однак деякі аспекти цих розрахунків потребують 
узагальнення та подальшого дослідження у напрямі обліково-інформаційного 
забезпечення. 

Метою статті є висвітлення інформаційного забезпечення та особливостей 
здійснення розрахунків з іноземними постачальниками. 

Викладення основного матеріалу. Сьогодні все більше підприємств в 
Україні пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю. Взаємовідносини та 
розрахунки з постачальниками-нерезидентами по придбанню товарів, робіт і 
послуг, розмір кредиторської заборгованості впливають на фінансову стійкість, 
незалежність і платоспроможність підприємства.  

При взаємодії підприємства з іноземними постачальниками укладається 
зовнішньоекономічний договір (контракт). Згідно із Законом України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність під зовнішньоекономічним договором 
(контрактом) розуміється матеріально оформлена угода двох або більше 
підприємств та їх іноземних контрагентів, спрямовану на встановлення, зміну або 
припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності [4]. 

Крім договорів з іноземними постачальниками оформлюються документи 
які безпосередньо засвідчують здійснення господарських операцій: інвойс 
(рахунок-фактура), CMR (товарно-транспортна накладна), акти приймання послуг, 
сертифікати на продукцію та інші. 

Організація обліку розрахунків з іноземними постачальниками аналогічно 
до розрахунків з вітчизняними постачальниками має забезпечити своєчасну 



65 

 

перевірку розрахунків та попередження прострочення кредиторської 
заборгованості. 

Заборгованість перед нерезидентами за договором купівлі-продажу може 
бути: 

- грошовою, тобто коли підприємство ввезло на митну територію України 
товар, але так його і не оплатило протягом строку позовної давності; 

- товарною, тобто коли нерезидент перерахував підприємству аванс за 
товар, а підприємство його так і не вивезло (не експортувало).  

Заборгованість постачальника-нерезидента та її погашення відображається 
так само, як і будь-якого вітчизняного постачальника, в Журналі № 3 в його 
"Відомості 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками 
(до рахунка 63)", за винятком однієї особливості: вона відображається одночасно й 
в іноземної, і в національній валюті.  

Якщо контрагент нерезидент, тоді розрахунки проводяться в іноземній 
валюті. При здійсненні розрахунків з такими контрагентами в бухгалтерському 
обліку виникають курсові різниці – різниця між оцінками однакової кількості 
одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.  

При здійсненні імпортних операцій джерелом появи курсової різниці є 
монетарна стаття (кредиторська заборгованість), що виникає за відсутності 
авансових платежів, тобто перша подія – це отримання товарів, послуг. Для 
відображення курсових різниць використовують субрахунки: 71.4 «Дохід від 
операційної курсової різниці» та 94.5 «Втрати від операційної курсової різниці», 
тобто при зниженні курсу курсові різниці обліковуються у складі інших 
операційних доходів; при збільшенні курсу — у складі інших операційних витрат. 

Після закінчення строку позовної давності кредиторська заборгованість 
списується з балансу, а зобов’язання щодо її погашення відносяться до складу 
доходів звітного періоду [2]. Відображають такий дохід на субрахунку 717 «Дохід 
від списання кредиторської заборгованості» виходячи з контрактної вартості 
неоплачених товарів за курсом НБУ на дату списання такої заборгованості. 

Заборгованість постачальника-нерезидента не визнається монетарною, 
оскільки не очікується погашення такої заборгованості коштами (валютою) чи 
їхніми еквівалентами. Тому курсова різниця по ній не нараховується. 

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній 
валюті регулюється П(С)БО 21, згідно якого операції в іноземній валюті під 
час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку 
суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати 
здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів 
і витрат). У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові 
частинами та одержання частинами від постачальника робіт, послуг вартість робіт, 
послуг визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, 
виходячи з послідовності здійснення авансових платежів [3]. 

Розрахунки що проводять резиденти в іноземній валюті перебувають на 
контролі в Національному банку України  і Державній фіскальній службі України. 
Згідно із Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 
валюті» такі операції мають бути завершені в термін 180 днів [6]. На період дії 
форс-мажорних обставин припиняється відлік днів періоду здійснення розрахунку. 
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Припиняється відлік із дня виникнення таких обставин, а відновляється з 
наступного дня після дня закінчення їх дій (форс-мажорних обставин). 

Факт виникнення форс-мажорних обставин відносно кожної зі сторін-

учасниць зовнішньоекономічного договору має бути підтверджений відповідною 
довідкою Торгово-промислової палати або іншої уповноваженої організації 
(органу) країни розміщення такої сторони або третьою країною відповідно до умов 
договору. 

Уповноважений банк здійснює контроль валютних операцій та інформує про 
порушення виявлені у звітному місяці органи ДФС до десятого числа місяця, 
наступного за звітним. За порушення резидентом термінів передбачених 
законодавством стягується пеня 0,3 % вартості недопоставленого товару в 
іноземній валюті перерахованій у гривні за валютним курсом НБУ  на день 
виникнення заборгованості. Загальний розмір пені не може перевищувати суми 
неодержаного товару. 

Собівартість придбаних та реалізованих імпортних товарів формується 
відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку 
та доведення до стану, придатного для продажу. 

Відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» ввізне мито на 
товари, митне оформлення яких здійснюється в порядку, встановленому для 
підприємств, нараховується за ставками, визначеними Митним тарифом України 
[5]. Згідно Митного кодексу під час обкладання товару митом можуть 
застосовуватися тарифні пільги  та звільнення від оподаткування [1]. 

В податковому обліку розмір витрат, що формують собівартість імпортних 
товарів, як і в бухгалтерському обліку, залежить від того, яка подія була раніше та 
визначається:  

- за курсом НБУ, що діяв на дату оплати, якщо першою подією було 
перерахування попередньої оплати за товар; 

- за курсом НБУ, що діяв на дату здійснення операції придбання товарів (за 
курсом НБУ на дату розмитнення) якщо першою подією було отримання товару й 
оплата за такий товар раніше не проводилася. 

У випадку, коли авансова оплата в іноземній валюті перераховується за 
товар нерезиденту в декілька етапів, тобто частинами, в бухгалтерському обліку 
вартість таких товарів при їх отриманні визначається за сумою авансових платежів 
із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових 
платежів. 

Висновки. Отже, першочерговою умовою при зовнішньоекономічній 
діяльності є складання зовнішньоекономічного договору (контракту). Договірні 
відносини регулюються між сторонами відповідно до вимог міжнародного права, 
але варто враховувати особливості норм права різних держав та захист власних 
інтересів економічних суб’єктів. 

Під час проведення операцій в обліку з іноземними валютами потрібно 
звертати увагу на розмір та визначення курсових різниць, так як це впливає на 
фінансовий результат діяльності підприємства. Для того щоб звести курсові різниці 
до мінімуму потрібно уникати довготривалих валютних контактів. 



67 

 

При укладанні зовнішньоекономічних договорів важливо є застосування 
Правил Інкотермс, що надає змого правильно розуміти завдання, ризики і витрати 
пов’язані із транспортуванням товарів. 

Необхідно постійно здійснювати контроль імпортними операціями з боку 
банкe та резидента щодо митного оформлення та оподаткування  ввезених товарів. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ОПЛАТИ 

ПРАЦІ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ 
СТАНДАРТАМИ 

 

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

У статті наводиться порівняння П(С)БО 26 та МСБО (IAS) 19 «Виплати 
працівникам». Визначаються відмінності та уточнення з приводу повноти 
інформації обліку розрахунків оплати праці. Описується необхідність переведення 
облікового процесу до міжнародних стандартів за даною тематикою. 
Виокремлено спільні та відмінні положення національних та міжнародних 
стандартів щодо оплати праці працівникам. 

Було використано такі методи при проведеному дослідженні: опис, 
індуктивний та дедуктивний методи, аналіз. 
 

Ключові слова. Національні стандарти, міжнародні стандарти, оплата 
праці, розрахунки, інформація, короткострокові виплати. 

 

Постановка проблеми. Облік оплати праці є  одним із найважливіших 
складових облікового процесу. Адже при належній організації виплат працівникам, 
підвищується продуктивність праці. А разом із цим зростає рівень розвитку 
господарської діяльності підприємства. Таким чином все взаємопов’язано і 
потребує належного проведення обліку.  

Так як на даному етапі розвитку підприємства намагаються крокувати в ногу з 
часом, виникає необхідність переходу на міжнародні стандарти обліку. В такому 
випадку варто здійснити порівняння національних стандартів бухгалтерського 
обліку з міжнародними (МСБО). 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питання обліку оплати праці 
привертало увагу багатьох провідних науковців. А з моменту переходу 
національних стандартів на міжнародні – ця тема стала ще більш актуальною. 
Даною тематикою зацікавилися такі вчені як Н.А. Пономарьов, С.Ф. Голов, М.П. 
Бойко, Т.Г. Мельник, А.В. Базилюк, А.В. Калина та інші.  

Мета статті. Метою є проведення порівняльної характеристики обліку 
розрахунків  оплати праці за національними та міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку.  

Викладення основного матеріалу. Облік розрахунків з оплати праці та інших 
виплат  на підприємстві є складним та трудомістким процесом. Тому його 
організація має здійснюватися згідно  чинного  законодавства.  

Питання обліку розрахунків з оплати праці та формування інформації про 
виплати  працівникам регулюється  П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [1]. 

Відповідно міжнародні стандарти фінансової звітності також приділяють увагу 
розрахункам з оплати праці. Тому розрахунки з працівниками за міжнародними 
стандартами регулюються МСБО 19 «Виплати працівникам». Саме в даному 
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стандарті наведено визначення поняття  «виплати працівникам». Тому, згідно 
МСБО 19, виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт 
господарювання в обмін на послуги, надані працівниками [2].  

Традиційно в нашій державі започатковано, що П(С)БО орієнтуються на запити 
регулюючих органів. Тоді як МСБО мають на меті піднести інформацію 
користувачам, які зацікавленні у діяльності суб’єкта господарювання: інвестори, 
акціонери, контрагенти.  

Ще один цікавий факт варто відмітити, що за міжнародними стандартами 
трудова діяльність працівників розглядається як послуги, за які вони отримують 
відповідні компенсації. І, згідно даного стандарту, управлінський персонал 
розглядається як працівники.  

Праця є найважливішим елементом витрат виробництва. Тому на сучасному 
етапі розвитку нашої країни впроваджуються нові організаційно-економічні 
механізми регулювання праці та її оплати, які повинні ґрунтуватися на сучасних 
прогресивних міжнародних стандартах організації бухгалтерського обліку. Це 
призводить до необхідності дослідження даних впроваджень [3]. 

Якщо порівнювати дані стандарти бухгалтерського обліку, то можна зустрітися 
з деякими відмінностями. Наприклад, міжнародні стандарти не дають повного 
розкриття інформації щодо виплат працівникам у примітках до фінансової 
звітності. Відмінною рисою є те, що у МСФЗ 19 інформація про виплати 
працівникам розкрита у 161 підпункті, а у П(С)БО 26 – лише у 34 підпунктах.  Це 
говорить про те, що у національних стандартах інформація про оплату праці 
представлена у більш стислому вигляді.[4] 

Якщо розглядати МСБО 19 та П(С)БО 26 за структурою виплат працівникам, то 
вони мають чотири однакові групи. В ці групи входять поточні вплати, виплати при 
звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності, інші виплати працівникам. 
Тільки у національними стандартах додається ще п’ята група: виплати 
інструментами власного капіталу підприємства. 

Відмінною рисою при порівнянні структур виплат є те, що за міжнародними 
стандартами наводиться більш детальний перелік виплат. Це пов’язано з тим, що у 
П(С)БО 26 розміщені лише загальні рекомендації щодо обліку. Основні детальні 
інструкції та нормативну базу можна знайти в інших документах. Такими 
документами є: Законах України «Про оплату праці», «Про відпустки», Інструкції зі 
статистики заробітної плати, тощо. 

Варто розглянути окрему групу, а саме короткострокових виплат працівникам, 
за міжнародними та національними стандартами. Варто розпочати з того, що 
короткострокові виплати  - це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні 
працівників), які підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців 
після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги. 

До даної групи за П(С)БО 26 відносяться: заробітна плата за окладами та 
тарифами, інші нарахування з оплати праці, виплати за невідпрацьований час 
(щорічні відпустки, інший оплачували ний невідпрацьований час), премії та інші 
заохочувальні виплати. Тоді як відповідна група за МСБО 19 включає: заробітну 
плату, внески на соціальне страхування, оплачені щорічні відпустки, оплачена 
тимчасова непрацездатність, участь у прибутку на преміюванні, не грошові пільги 
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теперішнім працівникам (медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, 
безкоштовні товари чи послуги). 

Якщо детально розглядати склад короткострокових виплат працівникам, то стає 
очевидним, що відмінною рисою за міжнародними стандартами застосовуються не 
тільки грошові пільги, а також участь у прибутках підприємства та премії. Такі 
виплати дозволяють певнім категоріям або всім працівникам отримувати премії 
додатково до регулярної заробітної плати. Підставою для нарахування резерву 
премій ( визначення очікуваних витрат) можуть бути не тільки юридичні, але й 
традиційні (конструктивні) зобов’язання ( тобто зобов’язання, що випливають із 
неофіційної практики компанії). Прикладом конструктивного зобов’язання є 
ситуація, коли зміна неофіційної практики з виплат премій підприємством приведе 
до неприйнятних негативних змін у його відносинах із працівниками. 

Не менш цікавою статтею короткострокових виплат працівникам, згідно 
міжнародних стандартів, є компенсації за відсутність. Суди відносяться часи 
відсутності за такими причинами: відпустки, хвороби та тривала непрацездатність, 
декретні відпустки, військові зори та інші. [5] 

Крім того, варто уточнити, міжнародні стандарти вносять до виплат 
працівникам внески працедавця на соціальне старування. Тобто, сюди входить та 
частина страхових зборів, яка сплачується за рахунок заробітку працівників. 

Для уточнення можна додати, що страхові збори в міжнародних стандартах 
згадуються невипадково. Тому що за міжнародною практикою заробітна плата 
обліковується за методом «нетто», тобто утримання за дебетом заробітної плати не 
нараховують, а проводять за дебетом спеціального відведеного для цієї мети 
витратного рахунка «Витрати на соціальне страхування за рахунок працівників» і 
кредитом рахунка зобов’язань зі страхування працівників. Для відповідних 
утримань із боку власника підприємства окремо відводиться рахунок «Витрати на 
соціальне страхування за рахунок працедавця», аналогічний принцип відрахувань 
здійснюється за кожним видом страхування (соціального, пенсійного, медичного, 
безробіття). 

Тоді як наша практика використовую метод «брутто». Розглядаючи більш 
детально, це виглядає так: ми спочатку нараховуємо все, що працівник заробив 
протягом місяця, а потім проводимо відповідні утримання. 

Натомість, якщо розглядати до прикладу українське законодавство, то усі види 
особистого соціального страхування відносяться до заробітної плати і підлягають 
нарахуванню єдиного соціального внеску. Якщо виходити з положень Інструкції із 
застосування Плану рахунків, то можна дійти висновку, що відрахування на 
соціальні заходи не належать до винагород працівникам,  вони відносяться до 
окремих видів витрат. 

Висновки. Таким чином, при порівнянні міжнародних та національних 
стандартів бухгалтерського обліку з розрахунків оплати праці було встановлено, що 
вони мають деякі відмінності. А також відповідно до цього вони мають певні 
тотожності, які розглядаються  у наближенні за своїм змістом, що можна пояснити 
прагненнями зблизити норми національного обліку у відповідність до міжнародних 

.  
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МСБО 19 більш деталізовано, в порівнянні із П(С)БО 26. Міжнародні стандарти 
є більш змістовнішими та мають кращу структуру обгрунтувань  усіх питань. Тоді 
як інформація у національних стандартах представлена у більш стислому вигляді. 

Ряд відмінностей між стандартами призводить до розходжень при складанні  
фінансовими звітами. Такими відмінностями є те, що  МСБО 19 у примітках до 
фінансової звітності не розкривається в повному обсязі інформація про виплати 
працівникам.  
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

Висвітлено наявні проблеми та завдання, що стосуються ведення обліку 
витрат, та запропоновано можливі шляхи їх вирішення та удосконалення. 
Досліджено визначення мето обліку виробничих витрат. Розроблено пропозиції 
щодо удосконалення нормативної бази для організації обліку витрат на 
підприємствах. 

Ключові слова: виробництво, витрати, змінні витрати, постійні витрати, 
загальновиробничі витрати 

 

Постановка проблеми. Постійне вдосконалення та глибокі економічні 
перетворення вимагають змін якісної сторони економічних відносин, у тому числі й 
обліку. Сьогодні питання обліку витрат є надзвичайно важливим для всіх 
господарюючих суб’єктів і для держави в цілому. Проблеми обліку витрат 
полягають у серйозних змінах, пов’язаних із розширенням кола облікових об’єктів, 
наданням гнучкості у використанні існуючих і розробці нових методів обліку, 
зміною місця бухгалтера в управлінні господарськими процесами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна практика ведення обліку 
та аналізу витрат не достатньою мірою відповідає потребам управління в умовах 
розвитку ринкової економіки та потребує подальшого вдосконалення. У 
дослідження питань теорії і методології обліку витрат вагомий внесок зробили 
вітчизняні та зарубіжні вчені: М.І. Білуха, І.О. Бланк, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець 
Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, Г.М. Давидов, I.K. Дрозд, В.П. Дудко, В.П. Завгородній, 
Г.І. Кірейцев, М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, 
В.О. Озеран, М.С. Пушкар, B.C. Рудницький, В,К. Савчук, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, 
В.Г. Швець, В.О. Шевчук, А.Д. Шеремет та iн. Незважаючи на глибоке дослідження 
багатьма авторами питань обліку та аналізу витрат виробництва, воно все ще 
потребує подальшої розробки. Так, науковці по-різному трактують складові витрат 
виробництва, собівартості продукції, структури та методики їх обчислення. 

Мета дослідження є визначення раціональної величини витрат, що являє 
собою головний резерв підвищення прибутку підприємства, на що безпосередньо 
випливає система обліку, залежно від якої витрати можуть мати як доцільний, так і 
недоцільний характер. 

Виклад основного матеріалу. Вартісна характеристика процесу виробництва 
формується із витрат виробництва, що є вартісним виразом затрачених на виробництво 
ресурсів, у результаті створення нового продукту трансформуються у собівартість, тому 
щоб достовірно визначити собівартість виробленого продукту, необхідно врахувати 
витрати на його виробництво. 

Такий підхід до розуміння витрат виробництва в економічному тлумаченні має 
бути базовим для визначення цього поняття в обліковій термінології. 
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Отже, витрати виробництва, які формують виробничу собівартість продукції, 
варто визначити як вартісний вираз спожитих ресурсів на її виробництво. 

Вітчизняні вчені не мають єдиної думки щодо мети обліку виробничих витрат і 
визначають як:  

1. Отримання вичерпної інформації, необхідної для цілей управління витратами. 
2. Повне і достовірне визначення фактичних витрат на виробництво, а також 

обчислення собівартості конкретних видів продукції. 
3. Контроль за виробничою діяльністю та управління витратами на її здійснення, 

підготовка інформації про витрати для підтримання управлінських рішень. 
4. Вивчення характеристик ресурсів (речовин), вивчення характеристик процесу 

перетворення речовин у новий продукт праці, вивчення характеристик нових продуктів 
праці (готового продукту). 

Аналізуючи ці визначення можна запропонувати впровадження нормативного 
методу обліку витрат як удосконалення обліку витрат підприємств. 

Перевага цього методу полягає в тому, що це різновид планової калькуляції, що 
значно зменшить трудомісткість переходу. Він також надає можливість порівнювати 
нормативні витрати, що коригуються на суму виявлених обліком відхилень, з плановою 
собівартістю [1, с. 268]. Нормативна калькуляція базується на підставі певних технічних 
норм на встановлену дату. Зміни норм витрат являють собою результат здійснення 
відповідних заходів, спрямованих на удосконалення технології та організації 
виробництва. Тому організація обліку зміни норм впливу на собівартість конкретної 
продукції (послуги, роботи) створює передумови зниження собівартості. 

У сучасних умовах для діяльності підприємств дуже важливим є правильний 
вибір методу обліку загальновиробничих витрат та бази їх розподілу, оскільки від цього 
залежить повнота включення загальновиробничих витрат до собівартості продукції і, як 
результат, зменшення або збільшення чистого прибутку, який є джерелом подальшого 
функціонування підприємства. 

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. До змінних 
загальновиробничих витрат належать витрати, які змінюються прямо пропорційно до 
зміни обсягу виробництва. Постійні загальновиробничі витрати – це витрати, які 
залишаються незмінними при зміні обсягу виробництва. 

Удосконалення обліку постійних та змінних витрат, ціни та обсягів виробництва 
може бути реалізована тільки через чітко налагоджену систему ведення бухгалтерського 
обліку на підприємстві та застосування різних методів калькулювання. 

Підприємствам необхідно самим визначати перелік змінних та постійних 
загальновиробничих витрат, оскільки в П(С)БО не визначено чітко перелік саме змінних 
і постійних витрат. Ще однією проблемою є визначення бази розподілу, при виборі якої 
необхідно враховувати специфіку виробничого процесу підприємства. 

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат встановлюються 
підприємством і зазначаються в наказі про облікову політику, тому що в сучасній 
нормативній базі немає чіткого переліку змінних та постійних загальновиробничих 
витрат,  та й самі витрати не можливо однозначно віднести до постійних або змінних, 
тому що існує ще такий вид витрат, як змішані витрати, які містять в собі змінну і 
постійну частини. 

Проблема обліку змішаних витрат та вибір методики їх розподілу економічно 
доцільним шляхом. Кожне підприємство відповідно до специфіки діяльності обирає 
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певні методи розподілу витрат на змінні та постійні. Але проблема істотно постає при 
виникненні змішаних – умовно-постійних та умовно-змінних витрат. Вони значно 
ускладнюють процес обліку витрат. Пропозицією щодо поліпшення обліку таких витрат 
можна відзначити більш глибоке дослідження природи їх виникнення, а саме 
релевантного діапазону. Ефективне управління змішаними витратами можливе за умови 
визначення впливу факторів витрат на їх величину та наявність взаємозв’язку між ними 
в рамках певного періоду часу. 

Для вирішення проблеми нормативна база повинна бути удосконалена, а саме: 
 потрібно удосконалити класифікацію загальновиробничих витрат, яка 

містила б оптимальну кількість ознак, розкривала цільове призначення й економічний 
зміст витрат, враховувала організаційну структуру та особливості; 

 необхідно деталізувати план рахунків бухгалтерського обліку з 
конкретизацією статей загальновиробничих витрат. 

Як і проблема визначення складу змінних та постійних витрат, визначення 
оптимального методу розподілу загальновиробничих витрат пов’язане також з 
недосконалістю сучасної нормативної бази. Таким чином, існує необхідність її 
перегляду і стосовно цих питань. 

При виборі бази розподілу слід звернути увагу на те, що між зміною 
загальновиробничих витрат і відповідно зміною бази розподілу існує пропорційна або 
майже пропорційна залежність. 

Нижче виокремлено пропозиції, що мають найбільше практичне значення для 
підприємств усіх галузей щодо удосконалення обліку витрат: 

Організація обліку витрат за стадіями технологічного процесу, що дозволяє 
визначити внесок керівника кожного центру відповідальності в загальний розмір витрат 
підприємства і підвищити відповідальність менеджерів усіх рівнів управління. 

Бюджетування доходів і витрат на виробництво продукції, яка виготовляється, 
що забезпечує порівнянність кошторисних і фактичних показників і можливість 
використання управління витратами за відхиленнями для швидкого реагування на зміну 
ринкових умов і пошуку вигідних комбінацій ціни й обсягу виробництва. 

Створення системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що 
відбиває специфіку підприємств комплексної переробки сировини. 

Можливості використання системи калькулювання неповних витрат у 
комплексних виробництвах для прийняття управлінських рішень щодо визначення 
обсягів діяльності й вибору їхніх оптимальних варіантів у розрізі асортименту 
продукції, що випускається. 

Обліку й калькулювання собівартості супутньої продукції підприємства, що 
дозволяє підвищити його прибутковість. 

До того ж, крім фактичної собівартості, існують й інші види собівартості, які 
підлягають обчисленню. 

Для прийняття оптимальних управлінських рішень необхідно знати величину 
затрат і в першу чергу чітко розуміти інформацію про виробничі витрати. Аналіз витрат 
допомагає виявити ефективність і визначити оптимальний розмір витрат, перевірити 
якісні показники роботи, правильно встановити ціни, регулювати та контролювати 
витрати, планувати рівень прибутку і рентабельності виробництва. 

Облік витрат і калькулювання, як єдиний процес, складається з двох 

взаємопов’язаних етапів: 
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І етап – організація аналітичного обліку витрат і розподілу витрат на 
виробництво продукції між об’єктами обліку; 

ІІ етап – калькулювання собівартості, що включає операції з визначення 
собівартості виробів та одиниць продукції. На основі методів обліку витрат 
підприємство обирає метод калькулювання, що зазначається в положенні про облікову 
політику. Правильний вибір методів обліку витрат визначається особливостями 
технологічних процесів, залежить від керівництва і бухгалтерів підприємства [1, с. 148]. 

Сьогодні дуже часто постає питання щодо визначення методів обліку витрат і 
методів калькулювання: чи повинні методи обліку витрат і калькулювання визначатися 
як єдине ціле, чи вони підлягають окремим класифікаціям. 

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості постійно перебуває 
в центрі досліджень. Протягом багатьох років одним із дискусійних питань вітчизняних 
науковців є визначення взаємозв’язку методів обліку витрат і методів калькулювання. 

Висновки. Отже, одним із найважливіших оціночних показників господарської 
діяльності підприємства є витрати. Вони дозволяють визначити ефективність та якість 
роботи трудового колективу. Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму 
економії, зростання продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат, що 
дозволяє підвищити рентабельність. Прибуток підприємства безпосередньо залежить 
від величини витрат. Зменшення їх шляхом ефективного управління без заниження 
обсягів реалізації, валових доходів, якості торговельного обслуговування зумовлює 
можливість збільшення прибутку. Тому правильний облік витрат, своєчасний контроль 
за їх формуванням, оперативний аналіз мають важливе значення для ефективного 
управління витратами підприємства, а введення додаткових рахунків обліку 
загальновиробничих витрат для деталізації їх розподілу на постійні та змінні, а також 
прийняття чіткої класифікації та розмежування між ними дозволить удосконалити облік 
витрат на підприємстві. 
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ВИЗНАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ  

 

(Представлено д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.) 
Розглянуто особливості обліку основних засобів згідно з Міжнародними 

стандартами. Висвітлено критерії та особливості визнання основних засобів. 
Розкрито методику формування вартості об’єктів основних засобів.  

Ключові слова: облік, основні засоби, матеріальні активи, первісна 
вартість, витрати 

 

Постановка проблеми. Основні засоби є важливим елементом, що 
забезпечує функціонування діяльності будь-якого підприємства. Зазвичай у 
більшості підприємств основні засоби займають більшу частину активів. Їх стан і 
вартість цікавлять як керівництво, так й інвесторів, засновників, акціонерів, так як 
достовірна оцінка об’єктів основних засобів дає змогу робити висновки про 
фінансовий стан та приймати обґрунтовані управлінські рішення. Україна стає 
важливим учасником світової економіки, тому для українських підприємств є 
доцільним ведення обліку, формування звітності за національними, так і за 
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Облік основних засобів згідно з 
Міжнародними стандартами розглядалися в наукових працях вітчизняних учених: 
К.О. Утенкова, В.П. Пантелєєва, О.А. Петрик, Б.Ф. Усача, Л.К. Афанасьєва, А.П. 
Крюкова, В.М. Костюченко, Н.А. Пономарьова та ін. Незважаючи на велику 
кількість досліджень саме питання обліку за МСБО для українських підприємств є 
дуже актуальним. 

Метою даної статті є вивчення ведення бухгалтерського обліку основних 
засобів згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу.  
Згідно з МСБО 16, основні засоби – це матеріальні об’єкти, які: 
а) утримуються для використання  у  виробництві  або постачанні товарів чи 

наданні послуг, для надання в оренду іншим або для адміністративних цілей; 
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду 

[1]. 

Належність окремих видів майна до основних засобів визначається на 
підставі професійної думки бухгалтера з урахуванням конкретних обставин і умов 
експлуатації об'єкта, в окремих випадках методів нарахування амортизації. Також 
МСБО 16 передбачена можливість об'єднання окремих незначних активів 

(наприклад, шаблонів, інструментів і штампів тощо) в один об'єкт основних засобів, 
а амортизація активу починається з моменту, коли актив можна використати за 
призначенням. Відповідно МСБО 16, ремонт або ж будь-яке технічне 
обслуговування активу не скасовує необхідності амортизації такого основного 

засобу. А предмети прокату, що значаться серед цих активів, належать до МСФЗ 40 

«Інвестиційна нерухомість» як вид довгострокових активів. 
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Основне питання обліку основних засобів за МСБО 16 «Основні засоби» – 

це визнання та класифікація активів, визначення їх балансової вартості, а також 
відповідних амортизаційних відрахувань і збитків від знецінення, що підлягають 
визнанню. 

Згідно з МСБО 16, основні засоби класифікуються наступним чином: 
а) земля; б) земля та будівлі; в) машини та обладнання; г) кораблі; ґ) літаки; д) 
автомобілі; е) меблі та приладдя; є) офісне обладнання. 

МСБО визнаються основні засоби при виконанні двох умов. По-перше, якщо 
існує ймовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов'язані  з використанням таких активів. При переході на застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності дотримання підприємством цієї умови підлягає 
окремій перевірці, яка найчастіше проводиться під час інвентаризації основних 

засобів. Якщо виявиться, що від наявних об'єктів отримання вигод не очікується, то 

балансова вартість таких активів підлягає списанню за рахунок нерозподіленого 
прибутку. По-друге, собівартість (первісна вартість) таких активів повинна бути 
достовірно визначена. 

Основні критерії визнання основних засобів за МСБО 16 наведені в табл. 1. 
Таблиця 1. 

Визнання основних засобів за МСБО 16 

Визначення основних 
засобів не передбачає в 
якості обов’язкових 
критеріїв 
використовувати об’єкт 
як засіб праці 

Основні засоби 
відображаються в балансі 

підприємства 

Запасні частини та 
допоміжне обладнання 

Підприємство має бути 
впевненим у тому, що 
йому належать усі 
майбутні винагороди, 
пов’язані з 
використанням 
отриманого активу, а 
також підприємство 
приймає всі ризики, 
пов’язані з володінням 
даним об’єктом 

Існує ймовірність, що 
підприємство отримає в 
майбутньому економічні 
вигоди, пов’язані з 
використанням цього активу. 
Його собівартість може бути 

достовірно визначена або 
оцінена. 
Майбутня економічна вигода 

– це потенційна здатність 
активу сприяти надходженню 
грошових коштів або їх 
еквівалентів 

Відображаються як 
запаси та визнаються 
в прибутку чи збитку 
в процесі їхнього 
споживання. 
Основні запасні 

частини та резервне 
обладнання 
розглядаються як 
основні засоби, якщо 
підприємство очікує, 
що 
використовуватиме їх 
протягом більше 
одного періоду 

 

Згідно з Міжнародними стандартами, до первісної вартості основних засобів 
включають: ціну придбання з вирахуванням отриманих знижок, митні збори, 
невідшкодовані податки, витрати для налагодження основних засобів. Для 
визначення складу об’єкта основних засобів слід застосовувати судження з 
урахуванням конкретних умов діяльності підприємства. 
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Собівартістю основних засобів уважається сплачена сума грошових коштів 
або їх еквівалент, або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої на 

момент придбання або створення активу, та включає: 
• купівельну ціну (у тому числі ввізне мито та безповоротні податки на 

придбання) за вирахуванням торговельних знижок; 
• витрати, що безпосередньо пов’язані з доставкою активу і приведенням 

його в робочий стан, необхідний для його використання; 
• первісно оцінені витрати, демонтаж і ліквідацію об’єкта та відновлення 

майданчика, на якому він розташований, зобов’язання щодо якого виникли під час 
придбання об’єкта. 

Отже, витрати, що формують вартість об’єкта основних засобів, – це 
грошове вираження вартості, за якою об’єкт купують (будують, споруджують), 
доставляють і доводять до готовності для експлуатації плюс передбачувані витрати 
на його ліквідацію після закінчення терміну експлуатації. 

Суттєвою особливістю оцінки основних засобів, згідно з МСБО, є той факт, 
що їх балансова вартість може бути зменшена відповідними державними грантами. 
Порядок цього зменшення розкривається в МСБО 20 «Облік державних грантів і 
розкриття інформації про державну допомогу». Міжнародні стандарти, крім 
основної рекомендованої оцінки основних засобів за первісною вартістю, 
дозволяють альтернативний підхід: основні засоби можуть відображатись у 
звітності за переоціненою вартістю. 

Основні особливості окремих критеріїв формування вартості об’єктів 
основних засобів згідно з МСБО 16 наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Особливості формування вартості об’єктів основних засобів згідно з 
МСБО 16 

Перелік витрат Визнання витрат 

1 2 

Витрати на 
створення резерву 
майбутніх витрат 

При первісній оцінці об’єктів основних засобів до вартості 
основних засобів може включатися резерв майбутніх витрат 

на демонтаж, ліквідацію об’єкта і відновлення ділянки після 

закінчення терміну експлуатації. Такі резерви нараховуються 
(визнаються й оцінюються) відповідно до МСБО 37 

Витрати на сплату 
відсотків 

У разі якщо об’єкт будується (створюється) за допомогою 
залучення кредитів, то облік витрат на виплату відсотків 
здійснюється відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики» 
залежно від того, чи є цей об’єкт кваліфікованим активом, а 
також від умов і обставин сплати таких відсотків. Під 
активом розуміють актив, підготовка якого до 
запланованого використання або для продажу обов’язково 
потребує значних витрат часу 

Оцінка об’єктів 
при їх будівництві 

Об’єкти, побудовані/споруджені компанією (як і 
самостійно виготовлені промисловим способом), 
оцінюються за тими самими принципами, що й об’єкти, 
придбані на стороні 
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Продовження табл. 2 

1 2 

 

Придбання 

основних засобів за 
рахунок грантів 

Балансова вартість об’єкта основних засобів може бути 
зменшена на суму отриманих державних грантів, якщо таке 
фінансування пов’язане з придбанням саме цього об’єкта. 
Облік отримуваних грантів регулює МСБО 20 «Облік 
державних грантів та розкриття інформації про державну 
допомогу». Метод зменшення вартості активів МСБО 20 не 
називає як єдиний, а лише як альтернативний іншому 
методу – методу визнання грантів у доходах 

Момент 
припинення 

формування вартості 
основних засобів 

Формування вартості, за якою придбаний об’єкт повинен 
значитися на балансі як основні засоби, припиняється з 
моменту поміщення його у стан та умови, в яких він стає 
придатним для експлуатації 

 

Висновки. Орієнтація національних підприємств на Міжнародні стандарти 
забезпечує можливість співставлення їх звітних показників з підприємствами інших 
країн. Це забезпечує інвесторів необхідною інформацією при прийнятті рішень 
щодо реалізації міжнародних інвестиційних проектів, сприяє переміщенню 
капіталів та інтеграції національних економік. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ  
В ЧАСТИНІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ВИДАТКІВ    

 

(Представлено к. е. н., доц. Савченко Н.М.) 
 

Дослідження присвячено ідентифікації особливостей формування облікової 
політики бюджетних установ в частині обліку видатків. Розглянуто сутність 
облікової політики за національними вимогами організації обліку у державному 
секторі, її роль при створенні ефективної інформаційної системи суб’єкта 
господарювання. Систематизовано елементи облікової політики бюджетних 
установ, пов’язані з формуванням видатків. Встановлено необхідність уточнення 
нормативних документів за окремими положеннями щодо побудови облікової 
політики. 

Ключові слова: бюджетна установа, державний сектор, видатки, облікова 
політика; запаси; основні засоби; нематеріальні активи. 
 

Постановка проблеми. Особливості діяльності бюджетних установ 
накладають відбиток на організацію та ведення обліку, що, однак, не звільняє ці 
суб’єкти господарювання від загальних вимог щодо облікового процесу, зокрема 
використання облікової політики. Більш того, сучасний стан вітчизняної економіки 
в цілому та суб’єктів державного сектору зокрема, а саме, необхідність оптимізації 
діяльності державних установ та організацій, потребує ініціалізації усіх резервів, у 
тому числі, застосування інструменту облікової політики як засобу підвищення 
ефективності організації бюджетного обліку. 

Одним з важливих об'єктів обліку, контролю, планування у бюджетних 
установах є видатки. В зв’язку з цим, актуалізується питання побудови щодо них 
ефективної  облікової політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням загальних питань 
обліку в бюджетних установах займалися такі вітчизняні фахівці як Л. Г. Ловінська, 
Н. І. Сушко, С. В. Свірко, Т. М. Писаренко та інші, наукові праці яких мають вагоме 
теоретичне і практичне значення. Однак, окремі аспекти формування облікової 
політики бюджетних установ досі залишаються невирішеними, що викликає 
потребу в подальшому вивченні проблеми. 

Метою статті є ідентифікація особливостей формування облікової політики 
бюджетних установ в частині їх видатків з точки зору виявлення проблем та шляхів 
їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Суб'єкт державного сектору самостійно на 
основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 
секторі та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в 
державному секторі визначає свою облікову політику. 

Після цього, суб'єкти державного сектору нижчого рівня передають 
розпорядчий документ про облікову політику на погодження за відомчою 
підпорядкованістю суб'єктам державного сектору вищого рівня. 
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У розпорядчому документі про облікову політику визначаються принципи, 
методи і процедури, які використовуються суб'єктом державного сектору для 
ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо 
яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш 
ніж один їх варіант, а також строки корисного використання груп основних засобів 
та нематеріальних активів. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до 
такого розпорядчого документа включати недоцільно. 

Облікова політика в частині видатків полягає у виборі тих її методів і 
процедур, які на них безпосередньо впливають. Зокрема: 

 в частині обліку запасів – обрання одного із способів [1]: 

оцінки запасів при їх вибутті (відпуску у виробництво, з виробництва, 
продажу тощо):  

– ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - описується 

оцінка запасів, які відпускаються, та послуг, що надаються за спеціальними 
замовленнями і проектами, а також запасів, які не замінюють один одного; 

– середньозваженої собівартості - описується оцінка кожної одиниці запасів, 
яка проводиться шляхом ділення сумарної вартості залишку таких запасів на 
початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну 
кількість запасів на початок звітного місяця і запасів, одержаних у звітному місяці;  

– собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) – описується 
оцінка запасів, яка базується на припущенні, що запаси використовуються в тій 
послідовності, у якій вони надходили до суб’єкта держсектора, оцінюються за 
собівартістю перших за часом надходження запасів. Цей метод доцільно 
застосовувати для оцінки запасів при їх відпуску у виробництво. 

вибуття запасів за умови обрання методу середньозваженої собівартості - 
описується методика застосування обраного методу оцінки запасів, суть якого 
полягає у проведенні:  

1) оцінки за щомісячною середньозваженою собівартістю щодо кожної 
одиниці запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку таких запасів на 
початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну 
кількість запасів на початок звітного місяця і запасів, одержаних у звітному місяці; 

2) оцінки за періодичною середньозваженою собівартістю запасів щодо 
кожної одиниці запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку таких запасів на 
дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції з їх вибуття. 

обліку і розподілу транспортно заготівельних витрат - описати методику 
застосування обраного способу обліку і розподілу ТЗВ:  

- ТЗВ включають до первісної вартості конкретних найменувань, груп, видів 
запасів під час їх оприбуткування, якщо можна достовірно визначити суми таких 
витрат, які безпосередньо відносяться до придбаних запасів;  

- ТЗВ узагальнюють на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або 
аналітичному рахунку. Щомісячно їх можна розподіляти так:  

o пропорційно відносити на суму запасів, що вибули, або розподіляти між 
залишком запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули 
(використані, реалізовані, безплатно передані тощо) за звітний місяць;  

o сума ТЗВ, яка відноситься (розподіляється) до запасів, що вибули, 
визначається як добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів, що вибули, і 
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відображається на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими 
відображено вибуття цих запасів;  

o середній відсоток ТЗВ визначається діленням суми залишків ТЗВ на 
початок звітного місяця і ТЗВ за звітний місяць на суму залишку запасів на початок 
місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць. 

 в частині обліку основних засобів – визначення: 
 типових строків корисного використання, які відрізняються від 

наведених у Методрекомендаціях № 11 [1], та надання відповідного обґрунтування. 
При обґрунтуванні строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних 
засобів враховуються такі чинники [2]: 

- очікуване використання об'єкта основних засобів суб’єктом державного 
сектору. Використання оцінюють виходячи з очікуваної потужності або фізичної 
продуктивності об'єкта основних засобів; 

- очікуваний фізичний знос, який залежить від інтенсивності використання 
об'єкта основних засобів, якості сервісного обслуговування; 

- моральний знос, який виникає внаслідок змін та вдосконалення 
виробництва або від зміни ринкового попиту на продукт чи послуги, що надаються 
об'єктом основних засобів; 

- правові або подібні обмеження на використання об'єкта основних 
засобів; 

 вартісної межі віднесення активів до основних засобів; 
 періоду нарахування амортизації: щокварталу або на річну дату балансу; 
 ліквідаційної вартості  - суми коштів або вартості інших активів, яку 

суб’єкт державного сектору очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних 
активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за 
вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією). Варто зазначити, що 
цей пункт наказу про облікову політику не є обов’язковим згідно 
Методрекомендацій № 11 [1]. Однак, на нашу думку, це ускладнює визначення 
об’єктивної вартості основних засобів,  яка амортизується. 

Тому, вважаємо за доцільне визначити в наказі про облікову політику таку 
ліквідаційну вартість, наприклад: у відсотках від первісної вартості за окремими 
активами; у розмірі не менше вартості дорогоцінних металів і металобрухту, який 
міститься в основних засобах. Або ж необхідно обґрунтувати недоцільність 

установлення такої вартості (при цьому вона приймається як така, що дорівнює 
нулю); 

 порядку проведення переоцінки - встановлення порядку проведення 
переоцінки основних засобів і встановлення ознак суттєвості, при перевищенні яких 
бюджетна установа проводить переоцінку. 

 в частині обліку нематеріальних активів – визначення: 
- типових строків корисного використання нематеріальних активів, які 

відрізняються від наведених у Методрекомендаціях № 11 [1], та надати відповідне 
обґрунтування; 

- порядку проведення переоцінки - встановлення порядку проведення 
переоцінки нематеріальних активів і встановлення ознак суттєвості, при 
перевищенні яких бюджетна установа проводить переоцінку 
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 в частині переліку і складу статей калькулювання виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг):  

- визначення переліку і складу статей калькулювання виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг) з урахуванням специфіки діяльності;  

– визначення прямих матеріальних витрат; прямих витрат на оплату праці; 
інших прямих витрат; змінних та постійних розподілених загально-виробничих 
витрат;  

– розробка калькуляційних карток виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг). 

Висновки. Як показали дослідження, питання побудови облікової політики 
бюджетних установ чітко регламентовані нормативними документами. Однак, 
вивчивши положення Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для 
суб'єктів державного сектору [1], встановлено, що окремі елементи облікової 
політики у сфері формування видатків виписані неточно. Зокрема, потребують 
доповнення положення в частині облікової політики щодо основних засобів 
(встановлення їх вартісної межі, ліквідаційної вартості, порядку проведення 
переоцінки). Адже можливість їх варіативності може значно впливати на суму 
нарахованої амортизації і, як наслідок, на видатки.  
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ОБЛІК ВИТРАТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В  
ФГ «АГРІСЕМ» 

 

(Представлено к.е.н., доц. Киян А.В.) 
У статті розглянуті основні завдання обліку витрат на виробництво 

підприємства. Визначено мету обліку витрат та сутність собівартості продукції 
у ФГ «Агрісем». Запропоновано напрями зниження собівартості продукції 
підприємства. 

Ключові слова: витрати, виробництво, собівартість продукції, 
калькулювання, рослинництво  

 

Постановка проблеми. Основною метою функціонування підприємства, що 
стосується до галузі сільського господарства, є забезпечення його стійкого 
розвитку, що можливо досягти за умови постійного пошуку та реалізації заходів 
щодо підвищення рівня економічної ефективності господарювання. Одним із 
важливих показників, який впливає на ефективність виробничо-господарської 
діяльності підприємства даної галузі чи його структурних підрозділів, є собівартість 
продукції, що відображає поточні витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією 
сільськогосподарської продукції. Тому питання визначення собівартості окремих 
видів продукції підприємств галузі сільського господарства, її планування та 
аналізу з метою пошуку та реалізації заходів щодо зниження рівня витрат 
потребують постійного та першочергового вивчення, оскільки від цього залежать 
результати діяльності підприємства, його економічний та соціальний розвиток [2]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 
обліку витрат у частині виробництва продукції зробили такі вчені, як: В.Г. 
Андрійчук [1], Т. С. Морщенок [2]. А.І. Щетинін [4] та інші. У їх наукових працях 
висвітлюються найбільш актуальні питання щодо обліку витрат. Але незважаючи 
на це, залишається коло питань, що потребують подальшого вивчення та 
опрацювання з метою удосконалення системи управління витратами на 
сільськогосподарських підприємствах. 

Метою статті є обґрунтування обліку витрат та визначення собівартості 
продукції відповідно до сучасних умов господарювання підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Сільське господарство є другою 
важливою галуззю матеріального виробництва України. Витрати на виробництво 
сільськогосподарської продукції можуть бути представлені у натуральній та 
вартісній формах. В цілях організації виробничо-господарської діяльності 
підприємства важливе значення має планування та облік витрат в натуральному 
вимірі (кількість, маса, об’єм та ін.).  

До основних завдань обліку витрат на виробництво: 1) забезпечення 
адміністрації організації інформацією для прийняття управлінських рішень; 2) 
спостереження та контроль за фактичним рівнем витрат у порівнянні їх з 
нормативами та плановими обсягами в цілях виявлення відхилень та формування 
економічної стратегії на майбутнє; 3) розрахунок собівартості виготовленої 
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продукції для оцінки готової продукції та розрахунку фінансових результатів; 4) 
виявлення та оцінка фінансових результатів виробничої діяльності структурних 
підрозділів; 5) систематизація інформації управлінського обліку виробничої 
діяльності для прийняття рішень, які мають довгостроковий характер (окупність 
виробничих програм, рентабельність продукції, ефективність капітальних вкладень) 

[4, с. 24-25]. 

Згідно з Методичними рекомендаціями з планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств 
планування собівартості продукції передбачає найбільш ефективне використання 
матеріально-технічних і грошових ресурсів на основі нормативів та забезпечення дії 
противитратного механізму відповідно до технологічних умов та вимог охорони 
навколишнього середовища [3].  

Метою обліку витрат та визначення собівартості продукції в ФГ «Агрісем» є 
документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних витрат на 
виробництво продукції для забезпечення контролю за використанням матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів. Калькулювання собівартості одиниці продукції 
здійснюється для визначення ефективності запланованих і фактично здійснених 
агротехнічних, технологічних, організаційних і економічних заходів, спрямованих 
на розвиток ФГ «Агрісем» і вдосконалення виробництва та для обґрунтування 
цінової політики підприємства. 

Розрахунок собівартості продукції у ФГ «Агрісем» здійснюється в такій 
послідовності:  

а) розподіляються між окремими об’єктами планування та обліку витрати з 
утримання необоротних активів;  

б) визначається собівартість робіт та послуг допоміжних виробництв; 
в) розподіляються загальні витрати: на зрошення та осушення земель, 

включаючи витрати на утримання меліоративних споруд, на вапнування та 
гіпсування ґрунтів та на утримання полезахисних смуг;  

г) списується частина витрат бджільництва на сільськогосподарські 
культури, що запилюються;  

д) списуються з витрат основного виробництва суми надзвичайних втрат;  
е) розподіляються бригадні, фермські, цехові та загальновиробничі витрати;  
є) визначається загальна сума виробничих витрат за об’єктами обліку;  
ж) визначається собівартість продукції рослинництва;  
з) визначається собівартість продукції підсобних промислових виробництв з 

переробки рослинницької продукції;  
і) розподіляються витрати з утримання кормоцехів;  
ї) визначається собівартість продукції тваринництва;  
й) визначається собівартість продукції інших промислових виробництв;  
к) визначається собівартість товарної продукції рослинництва, тваринництва 

та підсобних промислових виробництв. 

Виходячи з цього, об’єктами калькуляції в ФГ «Агрісем» є:  
– зернові та зернобобові культури (пшениця, жито, овес, кукурудза, просо, 

рис, гречка, горох, квасоля, соя та ін.);  
– технічні культури (соняшник, льондовгунець, буряки, тютюн, цикорій, 

лікарські культури, ефіроолійні культури);  
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– картопля та овочеві культури (картопля, цибуля, часник, помідори, 
баклажани тощо);  

– кормові культури (буряки на корм, кукурудза на силос, інші силосні 
культури та сіяні трави);  

– багаторічні насадження (насіннячкові та кісткові культури, ягідники, 
виноградники, плантації хмелю, шишки хмелю);  

– квітникарство (квітникарство відкритого та захищеного ґрунту, насіння 
квіткових культур, розсадники квіткових та декоративних культур);  

– витрати під урожай майбутнього року, тобто незавершене виробництво 
(посів озимих зернових на зерно та корм, посів овочевих культур, підняття зябу, 
внесення мінеральних та органічних добрив, підготовка теплиць, витрати на 
утримання меліоративних споруд та ін.) [3]. 

Основними методами визначення собівартості одиниці продукції:  
– пряме віднесення витрат на відповідні види продукції. Застосовується в 

тих галузях, де одержують лише один вид однорідної продукції. Собівартість 
одиниці продукції при цьому визначають діленням суми понесених витрат на 
даному об’єкті планування й обліку на загальний обсяг її виробництва (робіт, 
послуг);  

– вилучення із загальної суми витрат побічної продукції, вираженої у 
грошовій формі. При цьому побічна продукція (солома, гичка, стебла кукурудзи, 
кошики соняшника та ін.) оцінюється за нормативною собівартістю, що 
розраховується по кожному підприємству. У тваринництві гній також оцінюється за 
нормативною собівартістю, а такі види побічної продукції, як вовна-лінька, пух, 
перо, роги, міражні яйця оцінюються за цінами можливої реалізації (використання). 
Залишок витрат, що дорівнює різниці між загальною сумою витрат і вартісною 
оцінкою побічної продукції, відносять на одержаний обсяг основної продукції;  

– розподіл витрат між видами продукції пропорційно кількісному значенню 
однієї з головних ознак, спільної для всіх видів одержаної продукції. Такою 
ознакою може бути, наприклад, вміст повноцінного зерна в цих видах продукції, 
вміст поживних речовин тощо;  

– коефіцієнтний метод. Застосовується тоді, коли в процесі відповідного 
виду діяльності одержують понад один вид продукції з подальшим визначенням 
собівартості кожного з них. Витрати між цими видами продукції розподіляються 
пропорційно до їх питомої ваги в загальному обсязі умовної продукції. Її 
розраховують шляхом переведення за допомогою прийнятих коефіцієнтів усіх видів 
продукції в основний. Цим методом визначають, наприклад, собівартість продукції 
вівчарства;  

– пропорційний метод. Базується на розподілі витрат між окремими видами 
продукції пропорційно до вартості продукції, оціненої за реалізаційними цінами. 
Так визначається собівартість овочів, льону, конопель та ін.;  

– комбінований метод. Включає два або більше розглянутих вище методів. 
Наприклад, при визначенні собівартості насінницького зерна в спеціалізованих 
насінницьких господарствах застосовується метод виключення вартості побічної 
продукції (соломи) у поєднанні з пропорційним, коли залишок витрат розподіляють 
за різними класами зерна пропорційно до його вартості [1]. 

 



87 

 

Висновки. Отже, дослідивши облік витрат та визначення собівартості 
продукції на ФГ «Агрісем» необхідно передбачити конкретні заходи щодо 
здійснення режиму економії, підвищення врожайності культур. 

Зниження собівартості продукції забезпечується за рахунок: зростання 
урожайності сільськогосподарських культур або продуктивності тварин за 
одночасного зниження виробничих витрат на один гектар або одну голову; 
зростання урожайності сільськогосподарських культур або продуктивності тварин 
за сталих витрат матеріально-грошових коштів на один гектар або одну голову; 
зростання урожайності сільськогосподарських культур або продуктивності тварин 
за одночасного зростання витрат виробництва, але темпи зростання урожайності та 
продуктивності тварин є вищими; коли сталими залишаються врожайність 
сільськогосподарських культур або продуктивність тварин, а витрати виробництва 
знижуються; коли виробництво продукції знижується, але матеріально-грошові 
витрати мають вищі темпи скорочення. 
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У статті досліджено актуальні питання обліку реалізації товарів на 
підприємствах торгівлі. Визначено особливості обліку товарів в сучасних умовах 
господарювання. Дано рекомендації щодо раціональної організації обліку товарів. 
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Постановка проблеми. Бухгалтерський облік торговельної діяльності завжди 
мав свої особливості порівняно з обліком інших видів діяльності. Сьогодні зазнали 
значних змін компоненти бухгалтерського обліку господарських операцій 
торговельного підприємства. Тому необхідно приділяти увагу до організації 
бухгалтерського обліку діяльності торговельних підприємств в умовах його 
реформування з метою забезпечення користувачів повною, достовірною та 
об’єктивною інформацією про фінансовий стан підприємства та результати його 
діяльності [1]. 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що торгівельна діяльність передбачає 
отримання прибутку, який залежить від асортименту товарів, при продажу яких 
формується дохід. Лише за допомогою створення та функціонування форм і методів 
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю руху товарів може бути 
досягнуте ефективне управління товарними ресурсами.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теорії, 
методології та організації обліку товарних операцій на підприємствах торгівлі 
внесли такі вітчизняні вчені-економісти, як, зокрема, М. Ф. Базась, І. В. Височин, І. 
Г. Волошан, Р. М. Воронко, В. П. Залуцький, В. Б. Захожай, Н. П. Ілюхіна, З. В. 
Кузіна, В. Ф. Максімова, М. М. Матюха, Т. Г. Степова, Л. М. Cтиренко, О. М. 
Чабанюк, Н. П. Яворська, а також такі представники зарубіжної наукової школи, як, 
зокрема, А. Ю. Громова, О. О. Рихлова, О. В. Памбухчиянц, І. Н. Пашкіна та інші.  

Деякі організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку реалізації 
товарів стосовно сучасної маркетингової політики, бонусних програм і знижок, 
документування товарних операцій на стадії первинного обліку, їх відображення на 
рахунках обліку та в фінансовій звітності розглянуті в працях таких сучасних 
науковців і дослідників-початківців, як, зокрема, А. В. Амалян, Н. А. Букало, Ю. В. 
Новицька, О. В. Обнявко, Л. Я. Підвисоцька, Т. О. Тарасова, О. В. Фоміна, І. Л. 
Шерер, А. В. Янчев. 

Метою статті є дослідження особливостей процесу організації обліку товарів 
на торговельних підприємствах України. 

Викладення основного матеріалу. Бухгалтерський облік товарів і їх рух є 
основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка 
забезпечує визначення і контроль за точністю і об'єктивністю основного показника 
діяльності підприємства – обсягу товарообігу та доходу торгівлі як джерела 
покриття витрат обігу та створення прибутку підприємства. 
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Товар — усе, що може задовольнити потреби і пропонується ринком з метою 
привернення уваги, придбання, використання або споживання [4].  

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

Основними особливостями обліку торгівлі є:  
- на відмінну від виробництва, в торгівлі нічого не виробляють, надана 

послуга не має кількісних характеристик;  
- у торгівлі відсутній процес визначення виробничої фінансової собівартості 

результату, а отже, прямих і непрямих (накладних) витрат, обліку готової продукції 
та інших облікових робіт, характерних для виробництва;  

- з огляду на велику номенклатуру товарів бухгалтерський облік роздрібного 
товарообороту здійснюють лише у вартісному вираженні за цінами продажу. 
Кількісно-вартісний облік ведуть за товарами, що потребують особливого 
контролю;  

- в оптовій торгівлі здійснюють груповий облік товарів на підставі 
розрахункового методу згідно з бухгалтерськими документами та оперативними 
даними;  

- у роздрібній торгівлі окремо облікують різницю між купівельною і 
продажною вартістю придбаних товарів для обчислення доходу і результатів 
діяльності;  

- витрати торгівельних підприємств становлять витрати обігу, що не 
включають до вартості товарів, належать до витрат звітного періоду, обліковуються 
на відповідних статтях адміністративних витрат, витрат на збут і фінансових 
витрат, а також списують на фінансовий результат звітного періоду. 

Облік товарів і тари в торговельних підприємствах України ведеться на 
рахунку 28 «Товари». На цьому рахунку ведеться облік руху товарно-матеріальних 
цінностей, придбаних для продажу без переробки, й одержання нового продукту за 
первісною вартістю, або за цінами реалізації. За дебетом рахунка відображається 
збільшення вартості придбаних (отриманих) товарів, за кредитом — зменшення 
вартості реалізованих (вибулих) товарів. Цей рахунок використовують в основному 
збутові, торговельні або заготівельні підприємства й організації, а також 
підприємства громадського харчування.  

Товари в роздрібній торгівлі обліковуються за продажними цінами, а в 
оптово-збутових організаціях — за купівельними або продажними цінами. Тому 
розпорядчим документом керівника має бути встановлено, за якими цінами буде 
вестись облік товарів у звітному році. У разі обліку товарів за продажними цінами 
різниця між їх вартістю за купівельними і продажними цінами. Перша особливість 
обліку в торгівлі є те, що для обліку використовується 28 рахунок як основний. 

Рахунок 28 «Товари» має такі субрахунки [3]:  

281 «Товари на складі» - для обліку руху та наявності товарних-запасів, що 
перебувають на оптових та розподільних базах;  
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282 «Товари в торгівлі» - для обліку руху та наявності товарів, що 
перебувають на підприємствах роздрібної торгівлі;  

283 «Товари на комісії» - для обліку товарів, переданих на комісію за 
договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не 
передбачають перехід права власності на цей товар до їх продажу;  

284 «Тара під товарами» - для обліку наявності й руху тари під товарами й 
порожньої тари.  

На субрахунках 281-284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх 
вартості, за кредитом - зменшення.  

На субрахунку 285 «Торгова націнка» підприємства роздрібної торгівлі під 
час ведення обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки: на 
товари, тобто різницю між купівельного та продажною (роздрібною) вартістю 
товарів.  

286 «Необорoтні активи та групи вибуття, утримувaні для продажу» - для 
обліку наявності та руху нeоборотних активів та груп вибуття, якi визнаються 
утримуваними для продажу відповіднo до ПСБО 27 «Необоротні активи, 
утримувaні для продажу, тa припинена діяльність». 

Ще однією особливістю в обліку торгівлі є те, що вся інформація про витрати 
сконцентрована на двох рахунках — це 92 рахунок «Адміністративні витрати», і 93 
«Витрати на збут». [2].  

Аналітичний облік товарів ведеться за їх найменуванням (номенклатурою) або 
однорідною групою (видом). За журнальної форми аналітичний облік ведеться в 
розділі 4 журналу 5-а, за спрощеної форми - у відомості 2-м.  

У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунка 28. За 
спрощеним Планом рахунків облік ведеться на рахунку 26 «Готова продукція» 

Надходження товарів на підприємствах відображають на основі товарно-

транспортних накладних типової форми, до яких можуть прикладатися інші 
документи: пакувальні ярлики, акти зважувань тощо.  

Супровідні документи, що надійшли з отриманими від постачальників 
товарами, після перевірки дотримання умов поставки за найменуваннями товарів, їх 
масою чи кількістю, асортиментом, ціною, якістю, скидками, транспортними 
витратами тощо записують у книгу реєстрації рахунків постачальників, за якою 
контролюють строки поставок.  

Документальне оформлення відпуску товарів покупцю починається з 
оформлення накладної на відпуск товарів для реалізації. Крім того, оформлення та 
облік реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі залежить від способу 
розрахунків за придбаний товар між покупцем та продавцем. При проведенні 
розрахунків у готівковій формі отримана виручка оприбутковується прибутковим 
касовим ордером. Якщо ж це безготівкові розрахунки, то покупець оплату за 
отриманий на основі відповідних документів товар здійснює за допомогою 
оформленого платіжного документу. Отриманні коштів від покупця на поточний 
рахунок засвідчує виписка банку. Ціна реалізації товару складається з первісної 
вартості товарів, плюс торгової націнки. 

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

операцій з руху матеріальних цінностей;  
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– проводити в установленому порядку інвентаризації та вибіркові перевірки 
наявності товарів і вчасно відображати в бухгалтерському обліку результати цих 
інвентаризацій та перевірок;  

– дотримуватись норм та правил організації зберігання товарно-матеріальних 
цінностей;  

– застосовувати засоби механізації та автоматизації обліково-обчислювальних 
робіт з використанням програм складського обліку 

Висновки. Облік операцій з продажу товарів підлягає удосконаленню для 
більш повного та об’єктивного відображенню торгових операцій у бухгалтерському 
обліку підприємств торгівлі, а саме від цього залежить ефективність та 
оперативність прийняття рішень щодо стратегії і тактики розвитку підприємства. 
Належно організований бухгалтерський облік товарів має важливе значення для 
підвищення ефективності роботи підприємств, для забезпечення своєчасних і 
повних розрахунків з бюджетом за податковими зобов’язаннями з податку на 
додану вартість. 
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