
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 6. Випуск 9. 
 

МЕХАНІЗМИ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДЕННЯ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА СУБ’ЄКТАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ 
 

 

Науковий збірник 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир – 2018 

ПП «Рута» 



2 

 

Друкується за рішенням вченої ради ЖНАЕУ протокол № 11 від 26.06.2018 р. 
 

Матеріали подано в авторській редакції 
 

Механізми, моделі та технології ведення бухгалтерського обліку на 
суб’єктах господарювання України: додаток 6 до журналу №2 «Економіка, облік, 
податки в суспільстві», Науковий збірник. Вип. 9. Житомир: ПП «Рута», 2018. 
100 с. 

 

Редакційна колегія: 
Мороз Юлія Юзефівна, доктор економічних наук, професор, завідувач  

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ 

Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ 

Бондар Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри обліку і оподаткування, декан факультету обліку та податкового 
менеджменту КНЕУ 

Суліменко Лариса Антонівна, кандидат економічних наук, професор 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ 

Вітер Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ  

 

 

 

В науковому збірнику розміщені результати досліджень студентів освітнього 
ступеня магістр з теоретико-методологічних та практичних проблем формування 

механізмів, моделей та технологій ведення бухгалтерського обліку на суб’єктах 
господарювання України. Видання підготовлено за представлення керівників 
випускових робіт студентів кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та 
аудиту Житомирського національного агроекологічного університету. 

Матеріали розраховані на науковців і практичних фахівців з обліку, 
оподаткування, аналізу, аудиту та контролю, а також будуть корисними для 
студентів, аспірантіві докторантів. 

Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та 
іншої інформації, яка надана в рукописах, академічну доброчесність здобувачів 
освіти та може не розділяти поглядів авторів на ті чи інші питання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Колектив авторів, 2018 

             ©ПП «Рута», 2018 



3 

 

ЗМІСТ 

 

Андреєва В.С. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками 
підприємства……………………………………….…………………….................... 
Бабкова А.В. Організація внутрішньогосподарського контролю доходів від 
реалізації готової продукції на підприємстві ……………………………………... 
Базилюк А.С. Аналіз наявності і структури виробничих запасів ТОВ 
«Каміньське» Любарського району Житомирської області………………….…... 
Вознюк С.М. Аналіз ефективності використання основних засобів на 
молокопереробних підприємствах…………………………………………………. 
Гончарова Н.П. Формування інформації за виплатами працівникам в системі 
звітності підприємства ………………………………………….…………………... 
Грабчук Н.М. Організація обліку основних засобів в підприємствах 
газопостачання та газифікації……………………………………………...……….. 
Дзюбенко М.М Облік доходів від реалізації продукції лісогосподарського 
підприємства……………………………………………………………………...….. 
Жидкова Г.В. Організація обліку видатків в управлінні держпраці у 
житомирській області ……………………………………………………………..... 
Коминарець І.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління товарними 
запасами торгівельних підприємств………...…………………………………….... 

   Костишина Т.С. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на 
виробництво продукції на молокопереробних підприємствах…………….……... 

   Косянчук В.С. Особливості формування облікової політики щодо готової 
продукції на хлібопекарних підприємствах………………………………...…...… 

   Кучер М.В. Теоретичні основи внутрішнього контролю власного капіталу 
підприємства………………………………………………………………………..... 
Мойсюк Р.П. Організація внутрішньогосподарського контролю на 
лісогосподарських підприємствах………………………………………………….. 
Мудло Ю.О. Сутність та класифікація доходів в бюджетних установах……….. 
Пантус Ю.В. Облік витрат на виробництво продукції у філії «Іршанський 
ГЗК»  ПАТ «ОГХК»…………………………………………………………………. 

   Пилипенко І.В. Облікова політика підприємства щодо розрахунків з оплати 
праці …………………………………………..……………………………………... 
Пилипчук О.Ю. Методичні основи внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків з постачальниками та підрядниками ………………………………… 
Плотницька Д.М. Облік доходів в системі управління прибутками 
торгівельного підприємства…………...………………….…………………..…...... 
Савчук О.Ю. Теоретичні основи організації контролю поточних біологічних 
активів сільськогосподарського підприємства ………………………………….... 
Філончук Ю.О. Окремі аспекти організації обліку дебіторської заборгованості 
за розрахунками з покупцями та замовниками на підприємстві............................. 
Хант Г.О. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств України та 
Німеччини: порівняльний аспект………………………………………………...… 
Чичилюк В.С. Особливості внутрішнього контролю за формуванням 
фінансових результатів лісогосподарських підприємств …………………..……. 
Шевчук Л.В. Облікове забезпечення управління розрахунками з 
постачальниками…………………………………………………………………….. 
Штиль Н.С. Напрями удосконалення  організації обліку видатків бюджетних 
установ ……………………………………………………………………………..... 

 
4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

20 
 

24 
 

28 
 

32 
 

36 
 

40 
 

44 
 

48 
 

52 
56 

 
60 

 
64 

 
68 

 
72 

 
76 

 
80 

 
84 

 
88 

 
92 

 
96 



4 

 

В.С. Андреєва, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Науковий керівник – д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
 

Дослідженню питання організації обліку розрахунків з постачальниками та 
підрядниками та сутність кредиторської заборгованості. Розглянуто основні 
наукові дослідження українських вчених щодо ролі розрахунків з постачальниками 
та підрядниками підприємства. Визначено напрями удосконалення обліку 
кредиторської заборгованості. 

Ключові слова: облік, організація обліку, постачальники та підрядники, 
розрахунки, кредиторська заборгованість. 

 

Постановка проблеми. Розрахунки з постачальниками та підрядниками – 

це взаємні розрахунки підприємства за одержані товарно-матеріальні цінності, 
виконані роботи або надані послуги. Вони є переважними, оскільки саме від 
безперебійності, своєчасності та планомірності організації даних розрахунків 
залежить його фінансовий стан та платоспроможність. 

На сьогодні раціональна організація обліку розрахунків з постачальниками 
та підрядниками сприяє зміцненню розрахункової дисципліни, виконанню 
зобов'язань по поставках продукції, наданні послуг у необхідній кількості та 
відповідної якості, скороченню дебіторської та кредиторської заборгованості, а 
відтак, поліпшенню фінансового стану підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Тема обліку розрахунків з 
постачальниками та підрядниками обліку розглядалась провідними вітчизняними 
науковцями серед яких зокрема Ф.Ф. Бутенець, Г.В. Власюк, Н.Г. Горицька,  
С.Ф. Голов, С.В. Доманська, С.В. Кравцова, О.С. Кравченко, І.В. Луцюк,  
Є.В. Мних, О.М. Петрик, І.Б. Садовська, О.В. Сидоренко та інші.  

Метою статті є дослідження організації обліку розрахунків з 
постачальниками та підрядниками на підприємстві та визначити напрями його 
вдосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Одним із ймовірних шляхів зміцнення 
фінансового стану будь-якого суб’єкта господарювання  є організація обліку та 
формування належного контролю за фактичним станом їх розрахунків, динамікою 
дебіторської та кредиторської заборгованості. Ось чому, важливого значення 
набуває питання доцільності ведення розрахунків з постачальниками та 
підрядниками, належного документального оформлення, а також правильності їх 
відображення у фінансовій звітності. 

Здійснюючи фінансово-господарську діяльність суб'єкти підприємництва 
вступають у розрахункові взаємовідносини з різними фізичними та юридичними 
особами, в результаті яких виникають певні зобов’язання. Однією з найбільш 
суттєвих складових поточних зобов'язань є заборгованість перед постачальниками 
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та підрядниками за отримані товарно-матеріальні цінності, основні засоби, 
нематеріальні активи, роботи (послуги) тощо. 

Постачальники – це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання 
товарно-матеріальних цінностей (сировини, палива, матеріалів, запасних частин, 
МШП), надають послуги, виконують роботи. Підрядники – це спеціалізовані 
підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при 
споруджені об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво [4]. 

Бутинець Ф.Ф. стверджує, що розрахунки з постачальниками та 
підрядниками – це взаємні розрахунки підприємств за товарно-матеріальні цінності, 
виконані роботи, надані послуги. Вони є переважними, й саме від безперебійності 
та планомірності організації даних розрахунків вирішальною мірою залежить стан 
усіх розрахунків підприємства [1]. Водночас, на думку Горицької Н.Г. облік 
розрахунків з постачальниками та підрядниками є найважливішою ділянкою 
бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина 
доходів та грошових надходжень підприємств  [3]. 

Основними завдання обліку розрахункових операцій з постачальниками і 
підрядниками є: 

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

постачальниками відповідно до вимог чинного законодавства та з дотриманням 
принципів ведення бухгалтерського обліку;  

– своєчасна взаємна звірка розрахунків з кредиторами;  
– недопущення нереальної кредиторської заборгованості;  
– дотримання умов поставки, передбачених у договорі або контракті 

купівлі-продажу, в ньому повинна міститися письмова згода сторін про поставку 
товарів, а також зобов’язання сплатити за нього грошову суму. 

Ефективність управління розрахунками з постачальниками та підрядниками 
залежить від якості відображення інформації про розрахунки з кредиторами на всіх 
етапах облікового процесу (рис. 1). 

Оскільки підприємство може мати партнерські відносини з необмеженою 
кількістю кредиторів, документи, що підтверджують факти такої співпраці, 
потребують чіткої систематизації. Тобто, організовуючи первинний облік 
розрахунків з постачальниками і підрядниками, доцільно сформувати графік 
документообігу, зважаючи на те, що ці облікові операції здійснюються 
виконавцями в різні періоди. Одним із джерел залучення активів в оборот 
підприємства є кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість є 
різновидом комерційного кредиту, який виступає важливим фактором стабілізації 
фінансового стану підприємства [6].  

Відповідно до МСБО «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи» 
торговельна кредиторська заборгованість є зобов'язанням оплатити товари або 
послуги, що були отримані чи надані, на які виставлені рахунки або які офіційно 
узгоджені з постачальником [5]. 

В своїх дослідження, Власюк Г. В. запропонувала для полегшення ведення 
обліку кредиторської заборгованості за конкретними договорами, ввести в План 
рахунків додатковий позабалансовий рахунок 10 «Кредиторська заборгованість», 
який допоможе слідкувати за виникненням кредиторської заборгованості за кожним 
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договором, в свою чергу що дасть змогу більш ефективно планувати розрахунки з 
постачальниками та підрядниками [2]. 

Рис. 1. Етапи облікового процесу розрахунків з постачальниками та 
підрядниками 

 

В процесі проведеного нами дослідження можна визначити такі основні 
напрями удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками: 

– своєчасна проведення аналізу розрахунків з постачальниками та 
підрядниками, а також аналіз складу і структури кредиторської заборгованості за 
кожним постачальником та періодом її виникнення, що в свою чергу дасть 
можливість своєчасно виявляти прострочену заборгованість; 

– проводити інвентаризацію розрахунків з постачальниками в обов’язковому 
порядку один раз на місяць; 

– проводити внутрішній аудит розрахунків з постачальниками щомісяця, для 
чого призначити відповідальною зам. головного бухгалтера; 

– здійснювати контроль показників оборотності кредиторської 
заборгованості, а також контролювати стан розрахунків з постачальниками та 
підрядниками шляхом розширення системи авансових платежів. 

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

Внаслідок проведеного дослідження можна стверджувати, що кредиторська 
заборгованість є важливими складниками складного механізму фінансово-

Етапи облікового процесу 

Первинний облік розрахунків з постачальниками і 
підрядниками (спостереженні за господарськими фактами, 
їх вимірюванні та фіксації отриманих результатів у 
бухгалтерських документа) 

Поточний облік розрахунків з постачальниками і 
підрядниками (являє собою процес реєстрації раніше 
отриманої інформації в системі рахунків – облікових 
регістрах)  

Підсумковий облік розрахунків з постачальниками і 
підрядниками (передбачає формування показників, що 
дозволяють узагальнити та оцінити облікову інформацію 
за певний період: місяць, квартал, півріччя, рік) 

Етап 1 

 

Етап 2 

Етап 3  
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господарської підприємства. Саме тому дослідженню цієї категорії необхідно 
приділяти важливе значення, адже від прийнятих управлінських рішень залежать 
стан та перспективи розвитку підприємства в майбутньому.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ 
ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

Досліджено та охарактеризовано організаційно-інформаційну модель 
внутрішнього контролю доходів від реалізації продукції. Розглянуто основні 
наукові дослідження українських вчених щодо значення та ролі 
внутрішньогосподарського контролю. Надано пропозиції щодо удосконалення 
системи контролю доходів від реалізації продукції підприємства.  

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

 

Постановка проблеми. Головною метою створення та подальшої діяльності 
будь-якого господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми 
власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. 
Фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який 
узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексної оцінки 
ефективності цієї діяльності. 

Ефективна діяльність будь-якого суб’єкта господарювання неможлива без 
контролю за всіма напрямами його діяльності. Одним із важливих аспектів 
діяльності підприємства є отримання доходів від реалізації готової продукції. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням проблем 
контролю від реалізації готової продукції займалася низка вітчизняних вчених, 
зокрема:  
М. Білуха, Б. Валуєв, С. Голов, В. Дерій, З. Задорожний, М.М. Коцупатрий, Є. 
Мних, Л. Нападовська, Ю.С. Погорелов, Д.І. Шеленко, Б.Ф. Усач та ін. 

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

Викладення основного матеріалу. Внутрішньогосподарський контроль, в 
ринкових умовах господарювання, є науково обґрунтованою системою активного 
спостереження, перевірки та впливу на результати діяльності суб’єкта 
господарювання. Саме такий вид контролю є важливим чинником ефективного 
управління процесами відтворення, що здійснюються для досягнення поставленої 
мети підприємницького формування.  

На думку Шеленко Д.І. внутрішньогосподарський контроль має на меті 
отримання повної та правдивої інформації про фінансово-господарський стан 
підприємства, забезпечення виконання працівниками фірми обов’язків, відповідно 
до посадових інструкцій, а також подолання негативних соціально-економічних 
результатів функціонування підприємства, допущених з різних причин підчас його 
діяльності [5].  

Водночас, Погорелов Ю.С. відмічає, що внутрішньогосподарський контроль 
– це система заходів, здійснюваних всередині підприємства без участі сторонніх 
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суб’єктів та спрямованих на підвищення ефективності діяльності, що досягається 
шляхом попередження та виявлення фактів відхилень, порушень, зловживань, 
нераціонального або економічно неефективного використання активів, 
установлення їх причин і розробки механізму щодо усунення чи виправлення 
відхилень. Він являє собою систему безупинного спостереження за ефективністю 
використання майна господарського суб’єкта, законністю і доцільністю 
господарських операцій і процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних 
цінностей [2]. 

В своїх дослідженнях Усач Б.Ф. вважає, що внутрішньогосподарський 
контроль – контроль, що здійснюється власниками, бухгалтерськими, фінансовими 
та іншими функціональними службами підприємств [4]. Коцупатрий М.М. вивчає 
внутрішньогосподарський контроль як контроль з боку господарства за діяльністю 
своїх підрозділів. При цьому перевіряється вся господарська діяльність або її окремі 
сторони [1]. 

Основними завдання операцій з обліку доходів на підприємстві є:  
– контроль за дотриманням чинного законодавства щодо обліку та 

відображення інформації про доходи у фінансовій звітності;  
– перевірка правильності розподілу доходів за класифікаційними групами; 
– перевірка правильності визнання та оцінки доходів;  
– перевірка правильності формування прибутку у звітному періоді;  
– встановлення достовірності даних у первинних документах і на рахунках 

бухгалтерського обліку за операціями з формування доходів тощо.  
Джерелами внутрішнього контролю доходів від реалізації продукції є: 
- баланс, звіт про фінансові результати; декларація про доходи 

підприємства; 
- регістри аналітичного й синтетичного обліку результатів фінансово- 

господарської діяльності (Головна книга, журнали-ордери й відомості до них за 
рахунками 70 "Доходи від реалізації", 79 "Фінансові результати"); 

- первинні документи, розрахунки тощо. 
Перевірка доходів від реалізації готової продукції – найбільш відповідальна 

ділянка контрольно-ревізійної роботи, тому що у даних об’єктах контролю 
органічно синтезовано усі аспекти здійснення виробничої та фінансово-

господарської діяльності.  
Необхідно відмітити, шо, результати здійснення контролю доходів від 

реалізації готової продукції необхідні, перш-за-все, для власників підприємств, які 
потребують наявності об’єктивної, достовірної та правдивої інформації про 
діяльність, яка має особливе значення і є цінною при розробці та впровадженні 
стратегії розвитку суб’єктів господарювання в майбутньому. 

Організація внутрішньогосподарського контролю відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» покладена на 
керівника підприємства [3]. На підставі затвердженого плану та відповідно до 
посадових інструкцій працівники, зайняті управління здійснюють систематичний 
поточний і оперативний контроль за діяльністю підрозділів господарюючого 
суб'єкта. За результатами контрольних перевірок керівництво підприємства 
приймає рішення щодо усунення причин, що негативно впливають на діяльність 
господарюючого суб'єкта. 
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Схематично організаційно-інформаційну модель контролю доходів від 
реалізації продукції на підприємстві представлено рис. 1. 

 

Рис. 1. Організаційно-інформаційна модель внутрішнього контролю доходів від 
реалізації продукції 

 

Для удосконалення контролю доходів від реалізації продукції підприємства 
необхідно внести пропозиції щодо наступних положень: 

- розробки методики та алгоритму проведення контролю процесів 
формування доходів підприємств, використання яких забезпечить посилення 
впливу функцій обліку на управління процесами формування доходів;  

- проведення аналітичних досліджень формування доходів, а також аналіз 
впливу факторів на підвищення доходності підприємства; 

- здійснення прогнозування показників діяльності підприємства; 
- розробка єдиних засад облікової політики для забезпечення зіставності 

інформації фінансової звітності підприємств, які дозволять повніше 
використовувати можливості організації обліку підприємницької діяльності. 

Впровадження у практичну діяльність даних пропозицій дозволить покращити 
обліково-аналітичне забезпечення управління доходами від реалізації послуг 
підприємства. 

дослідження достовірності первинних даних про факти 
господарського життя, повноти і своєчасності їх відображення в 
обліку, правильності ведення обліку відповідно до вимог 
бухгалтерських стандартів і законодавства 

– процес формування інформації про доходи операційної 
діяльності в системі бухгалтерського обліку;  
– господарські операції, пов’язані із виникненням доходу і його 
сегментів;  
– діяльність посадових осіб, що здійснюється в ході цих 
господарських операцій.  

О
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 – керівництво підприємства;  
– відділ бухгалтері;  
– ремонтний відділ. 

– чинне законодавство;  
– облікова політика;  
– первині документи (договір про надання послуг, акти 
виконаних робіт, виписка банку, рахунок-фактура тощо)  
– регістри бухгалтерського обліку (Головна книга, журнал 6 
«Облік доходів і результатів діяльності»);  
– форма 1 «Звіт про фінансовий стан», форма 2 «Звіт про 
сукупний дохід». 
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Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що внутрішньогосподарський контроль доходів від реалізації готової 
продукції необхідний для забезпечення достовірної оцінки доходів підприємства та 
покликаний створити умови для внесення необхідних коригувань до запланованих 
показників розвитку як окремих підрозділів, так і всього підприємства в цілому. 
Виходячи з цього, контроль є одним з головних інструментів розробки і прийняття 
управлінських рішень, що в  свою чергу і забезпечить нормальне функціонування 
підприємства і досягнення поставлених ним цілей. 
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АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ І СТРУКТУРИ  ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТОВ 
«КАМІНЬСЬКЕ» ЛЮБАРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

аналіз динаміки виробничих запасів. Визначено роль виробничих запасів у 
формуванні активів ТОВ «Каміньське». Розраховано структуру  виробничих 
запасів підприємства. 

Ключові слова: аналіз, виробничі запаси, динаміка, структура 

 

Постановка проблеми. Для забезпечення безперебійного процесу 
виробничо-господарської діяльності необхідним є певний запас сировини, 
матеріалів та інших матеріальних цінностей. Вони займають домінуючу позицію в 
складі матеріальних витрат підприємств, а їхня вартість здійснює значний вплив на 
формування собівартості виготовленої продукції. Виходячи з цього, необхідна чітка 
організація аналізу наявності виробничих запасів з метою їх раціонального 
використання й підвищення ефективності виробництва. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку і аналізу 
виробничих запасів розглядалось багатьма вченими в галузі бухгалтерського 
обліку. Особливо слід виділити роботи таких науковців: Беpжаніp І.А., Бондаренко 
Н.М., Василішин С.І., Гамова О.В., Демченко Т.А., Жаворонок А.В., Маляpoва С.В., 
Осадча Г.Г., Oчеpетькo Л.М., Чуб Ю.В., Шарманська В.М. та ін. Однак, слід 
відмітити, що є багато варіантів різних методик проведення аналізу використання 
виробничих запасів, у яких пропонуються різноманітні показники і фактори, які 
впливають на них, тому питання аналізу виробничих запасів підприємств 
залишаються відкритими. 

Метою статті є дослідження наявності і структури виробничих запасів та їх 
ролі у виробничому процесі  

Викладення основного матеріалу.  
Головна мета аналізу виробничих запасів – визначити забезпеченість 

підприємства різними видами виробничих запасів з погляду 
конкурентоспроможності його діяльності, пошуку резервів раціонального 
використання і зниження матеріаломісткості продукції. Об'єкти аналізу виробничих 
запасів – це безпосередньо вся сукупність виробничих запасів, які має на балансі 
підприємство в цілому та за їх видами; фактори, що визначають виробничі запаси та 
ефективність їх використання, а також до об'єктів належать функції управління – 

планування, координація, мотивація, контроль [1]. 
Джеpелами інфopмації для аналізу запасів мoжуть бути: пpавoві; планoві; 

нopмативнo-дoвідкoві. Дo пpавoвих джеpел інфopмації віднoситься закoнoдавствo 
Укpаїни і диpективні дoкументи. Нopмативнo-дoвідкoвими джеpелами є збіpники 
галузевих та відoмчих дoкументів, міжгалузевих нopмативів, пpейскуpанти абo 
пpайс-листи. Планoві джеpела включають фінансoвий план підпpиємства, бізнес-

план, будь-які плани, щo poзpoбляються на підпpиємстві (пеpспективні, пoтoчні, 
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oпеpативні), а такoж нopмативні матеpіали, кoштopиси, пpoектні завдання тoщo. 
Інфopмаційним забезпеченням аналізу запасів є: oблікoва (бухгалтеpська і 
статистична) інфopмація; пoзаoблікoва інфopмація; дані oпеpативнoгo oбліку. 

Для здійснення економічного аналізу запасів викopистoвують певні 
пoказники. Будь-який пoказник являє сoбoю кількісну хаpактеpистику явищ, 
пpoцесів, oпеpацій у пpoстopі і часі. Кожен з пoказників має дві oзнаки: poзміpність 
та хаpактеpистику певнoгo явища. 

Всі пoказники мoжна poзпoділити на: ваpтісні та натуpальні; oб'ємні та 
питoмі; абсoлютні та віднoсні; кількісні та якісні. Будь-які пoказники 
кoнкpетизуються у відпoвіднoсті з oб'єктами аналізу. Тoму poзглянемo, які 
пoказники неoбхідні для аналізу запасів.  

Oтже, натуpальні пoказники відoбpажають oб'єкт у pізних фізичних 
oдиницях виміpювання. Це, насампеpед, oбсяг запасів за видами, кількість видів 
запасів, надхoдження та вибуття їх, poзміp тoщo. 

Сеpед ваpтісних пoказників, які відoбpажають гpoшoву oцінку oб'єкта 
дoслідження, слід виділити oбсяг запасів в цілoму, за гpупами у гpoшoвoму виміpі; 
ваpтість запасів, щo надійшли чи вибули; ваpтість незавеpшенoгo виробництва, 
інших запасів тoщo. 

В свoю чеpгу ваpтісні та натуpальні пoказники бувають абсoлютними та 
віднoсними. Абсoлютні відoбpажають oб'єкт у натуpальних, ваpтісних чи питoмих 
oдиницях, а віднoсні – відoбpажають вивчений oб'єкт в пpoцентах, кoефіцієнтах, 
індексах (напpиклад, індекс фoндoвіддачі).  

На рис. 1 відобразимо динаміку виробничих запасів ТОВ «Каміньське».  

 
Рис. 1. Динаміка виробничих запасів ТОВ «Каміньське» на кінець року  

 

В таблиці 1 представимо динаміку виробничих запасів. 
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Таблиця 1.  
Динаміка виробничих запасів ТОВ «Каміньське» на кінець року, тис.грн 

Роки 

Виробничі 
запаси, 
тис.грн 

Абсолютний 
приріст 

(зниження), 
тис.грн 

Темп зростання 
Темп приросту, 

% 

базис. ланц. базис. ланц. базис. ланц. 
2014 1010 - - - - - - 

2015 1136 126 126 1,125 1,125 12,5 12,5 

2016 1062 52 -74 1,051 0,935 5,1 -6,5 

2017 1376 366 314 1,362 1,296 36,2 29,6 
 

В 2017 році порівняно до 2016 року вартість виробничих запасів збільшилася 
на 314 тис.грн. або на 29,6%, а порівняно до 2014 року вартість виробничих запасів 
зросла на 366 тис.грн. або на 36,2%. Отже, в ТОВ «Каміньське» існує тенденція до 
зростання виробничих запасів. 

Завданнями аналізу забезпеченoсті підпpиємства та ефективнoсті 
викopистання запасів є: 1) oцінка пopядку poзpахунку й oбґpунтoванoсті дoгoвopів 
на пoставку запасів, умoв пoставoк; 2) визначення хаpактеpу запасів і зміни їх 
стpуктуpи; 3) пеpевіpка oбґpунтoванoсті нopм запасів і пoтpеб в запасах; 4) oцінка 
pівня ефективнoсті викopистання запасів; 5) виявлення внутpішніх pезеpвів в 
екoнoмії запасів і poзpoбка кoнкpетних захoдів щoдo їх викopистання [2, с. 658]; 

Отже, для оцінки забезпеченості ТОВ «Каміньське» виробничими запасами 
потрібно проводити аналіз їх структури. Під структурою розуміють частку окремих 
елементів у загальному явищі, яке складається з цих елементів. Питому вагу 
виробничих запасів у формуванні активів підприємства проаналізуємо в табл. 2.  

Таблиця 2.  
Місце виробничих запасів у формуванні активів ТОВ «Каміньське» 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017 р. до 2015 р. 

+, - 
в 

% 

Виробничі запаси, тис.грн 1136 1062 1376 240 21,1 

Оборотні активи, тис.грн 1908 1672 2018 108 5,7 

Активи, тис.грн 5719 5396 3670 -2049 -35,8 

Питома вага виробничих запасів в 
оборотних активах, % 

59,5 63,5 68,3 8,7 - 

Питома вага виробничих запасів в 
активах, % 

19,9 19,7 37,5 17,6 - 

 

В 2017 році в структурі оборотних активів підприємства виробничі запаси 
займали 68,3%, що більше рівня 2015 року на 8,7%, а в структурі активів виробничі 
запаси займали 37,5%, що більше рівня 2015 року на 17,6%. Отже, у 2017 році 
виробничі запаси займають значну частину в активах ТОВ «Каміньське», і є 
значною частиною оборотних активів підприємства. 

Тобто важливо розрахувати потребу підприємства в запасах, а також 
інтенсивність використання виробничих запасів, що дасть можливість досягти 
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високого рівня виробництва та не допустити його спаду. Аналіз складу і структури 
запасів проведемо в таблиці 3. 

Таблиця 3.  
Аналіз складу і структури запасів ТОВ «Каміньське» за 2015-2017 рр., % 

Види запасів 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. +, – 

до 2015 р. 
Сировина і матеріали 87,6 85,1 78,0 -9,6 

Комплектуючі вироби  0,5 0,4 0,6 0,1 

Паливо 9,1 11,6 17,9 8,8 

Будівельні матеріали  2,1 1,9 2,0 -0,1 

Запасні частини 0,3 0,4 0,6 0,3 

Інші виробничі запаси 0,4 0,5 0,8 0,4 

Сума виробничих запасів всього 100,0 100,0 100,0 0,0 
 

Найбільшу питому вагу в структурі виробничих запасів в 2015 році займала 
сировина і матеріали – 87,6%, паливо займало 9,1%, а будівельні матеріали – 2,1%, а 
в 2017 році відповідно 78,0%, 17,9% і 2,0%. Отже, за період дослідження питома 
вага сировини і матеріалів зменшилася на 9,6%, будівельних матеріалів на 0,1%, а 
палива зросла на 8,8%. 

Висновки. Таким чином, аналіз забезпечення підпpиємства запасами та 
ефективнoсті їх викopистання є важливим інстpументoм у системі упpавління 
pесуpсним пoтенціалoм гoспoдаpюючoгo суб’єкта, щo дoпoмагає дoсягати висoких 
кінцевих pезультатів. В упpавлінні pесуpсами підпpиємства все poзпoчинається з 
аналізу та ним завеpшується. Тoму всім суб’єктам гoспoдаpювання неoбхіднo 
вpахoвувати важливість і вплив аналізу на пеpебіг як внутpішньo пpoцесів 
підпpиємства, так і підвищення ефективнoсті йoгo фінансoвo-гoспoдаpськoї 
діяльнoсті. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 

МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

У статті визначено порядок проведення аналізу основних засобів. 
Узагальнено завдання, об’єкти, етапи аналізу використання основних засобів. 
Проведено факторний аналіз фондовіддачі на прикладі ПАТ «Житомирський 
маслозавод». 

Ключові слова: основні засоби, аналіз, факторний аналіз, групи основних 
засобів, молокопереробні підприємства. 

 

Постановка проблеми. Аналіз необхідний на всіх етапах підприємницької 
діяльності: від задумів та формування підприємства до поступового підвищення 
ефективності його господарювання. Саме на основі результатів аналізу 
розробляються та формуються управлінські рішення, які в сучасних умовах 
жорсткої конкуренції не можуть прийматись інтуїтивно або приблизно [1]. 

Організацію аналітичної роботи відповідно до потреб управління основних 
засобів розглядають у двох аспектах. З одного боку – як організацію аналітично-

контрольної служби та забезпечення проведення аналізу формування та 
ефективного використання основних засобів, а з другого – як організацію 
аналітично-контрольних робіт, що безпосередньо здійснюються при проведенні 
аналізу та контролю. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми аналізу основних 
засобів є предметом пильної уваги економічної науки. Значний внесок у розробку 
теоретичних основ і практичних проблем аналізу основних засобів посідає чільне 
місце у дослідженнях таких українських економістів як М. Хохлов , І. Волик,  
І. Швець, І. Лукінова, С. Мельника, Ю. Наумова, В.П. Завгородній, та ін. 

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

Викладення основного матеріалу. Обов’язковою ресурсною складовою 
виробничого потенціалу, як відомо, є засоби праці, недостатня забезпеченість 
якими та їх незадовільний технічний стан суттєво впливають на 
конкурентоспроможність товарів та послуг, що виробляються. Саме тому одним із 
важливих напрямків економічного аналізу є аналіз основних засобів підприємства, 
головні завдання якого – дати оцінку забезпеченості підприємства засобами праці 
та виявити резерви підвищення ефективності їх використання [2]. 

Основними завданнями аналізу основних засобів є: 
 аналіз обсягу, структури та динаміки основних засобів, їх відповідності 

вимогам технічного прогресу та оптимальним параметрам виробництва 

 вивчення технічного стану основних засобів, форм і способів їх 
оновлення; 
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 встановлення належної комплектності наявного парку обладнання, аналіз 
його використання, інтенсивного та екстенсивного завантаження; 

 визначення рівня використання основних засобів і факторів, що на нього 
впливають; 

 виявлення резервів підвищення ефективності використання основних 
засобів. 

Об’єктами аналізу виступають: обсяги, структура основних засобів; стан та 
ефективність використання основних засобів; лізингові операції; резерви 
підвищення ефективності використання основних засобів. 

До джерел інформації для проведення аналізу основних засобів відносимо: 

1. Первинні документи: Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів, акт приймання-здачі відремонтованих, 
реконструйованих та модернізованих обкатів, Акт на списання основних засобів, 
Інвентарна картка обліку основних засобів, Картка обліку руху основних засобів, 
Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації), 
Розрахунок амортизації основних засобів тощо. 

2. Дані рахунків бухгалтерського обліку. 
3. Облікові регістри. 
4. Фінансова, статистична та податкова звітність. 
5. Інші джерела інформації. 
Проведемо аналіз складу основних засобів у ПАТ «Житомирський 

маслозавод». Дані представимо у вигляді табл. 1.  
Таблиця 1 

Аналіз складу основних засобів ПАТ «Житомирський маслозавод»  
за 2015-2017 рр., тис. грн. 

Назва групи основних 
засобів 

Роки  Відхилення 2017 до 
2015 рр. 

2015 2016 2017 тис. грн % 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 320760 320760 544270 223510 169,7 

Машини та обладнання 187935 205455 273535 85600 145,5 

Транспортні засоби 82410 145243 180600 98190 У 2,2 р. 
Інструменти, прилади, 
інвентар  28325 36850 61346 33021 У 2,2 р. 

Інші основні засоби  7484 10731 8743 1259 116,8 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

6880 7550 7946 1066 115,5 

Разом  633794 746589 1076440 442646 169,8 

 

Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що загальна вартість 
основних засобів, порівнюючи 2017 та 2015 рр. збільшилась на 442646 тис. грн, або 
на 69,8 %, що відбулось за рахунок збільшення вартості будинків, споруд та 
передавальних пристроїв на 223510 тис. грн., або на 69,7 %, вартості машин та 
обладнання на 85600 тис. грн., або на 45,5 %, вартості інструментів, приладів та 
інвентаря – на 33021 тис. грн, або у 2,2 р. та малоцінних необоротних матеріальних 
активів відповідно на 1066 тис. грн., або на 15,5 %.  
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Ефективність основних засобів – результат у вигляді отриманого ефекту, що 
співвідноситься з витраченими ресурсами. Підвищення ефективності полягає в 
досягненні найбільших результатів при відповідному рівні розвитку продуктивних 
сил порівняно з витратами праці, використаними на створення суспільного 
продукту. Загальними показниками ефективності використання основних засобів є 
фондовіддача – виробництво продукції на 1 гривню основних засобів (відношення 
обсягу продукції у грошовому виразі, виробленої підприємством). У табл. 2 
наведено вихідні дані для обчислення показників використання основних засобів. 

Таблиця 2 

Аналіз показників використання основних засобів ПАТ «Житомирський 
маслозавод» за 2015-2017 рр., тис. грн. 

Показники 
Роки  Відхилення 

2017 до 2015 
рр. +/- 2015 2016 2017 

Вартість основних засобів, тис. грн 565917 690192 911514 345597 

Чистий дохід від реалізації 
(товарів, робіт, послуг), тис. грн 

1529184 1774311 1945225 416041 

Середньорічна чисельність 
працівників, чол 

1095 986 856 -239 

Фондовіддача, грн. 2,70 2,57 2,13 -0,57 

Фондомісткість, грн 0,37 0,39 0,47 0,1 

Фондоозброєність, тис. грн/чол 516,8 700,0 1064,9 548,1 

 

Отримані результати засвідчують зменшення фондовіддачі на 0,1, 
порівнюючи 2017 та 2015 рр. Водночас, фондомісткість збільшилась на 0,1. 
Динаміка обчислених показників свідчить про ефективність використання основних 
засобів. Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх 
ефективним використанням відіграють важливе значення в управлінні виробничою 
діяльністю кожного підприємства. 

Проведемо факторний аналіз фондовіддачі. Дані розрахунки представимо в 
табл. 3. 

Таблиця 3 

Дані для проведення факторного аналізу фондовіддачі у 2016-2017 рр. 
Показники  Базисний рік (2016 р.) Звітний рік (2017 р.) 

Середньорічна вартість основних 
засобів (ОЗ), тис. грн. 690192 911514 

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарі, робіт, послуг) 
(ЧД), (тис. грн.) 

1774311 1945225 

 

Механізм розрахунку: 
1. ФВ0 = ЧД0 / ОЗ0 = 1774311/690192 = 2,57 величина фондовіддачі в 

базисному році; 
ФВум = ЧД0 / ОЗ1 = 1774311/911514 = 1,95 умовна величина фондовіддачі 
ФВ1 = ЧД1 / ОЗ1 = 1945225/911514 = 2,13 величина фондовіддачі в звітному році 

2. Розрахунок міри впливу факторів: 
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Зміна фондовіддачі за рахунок зміни чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг): 

ФВЧД = ФВ1 - ФВум = 2,13-1,95= 0,18 

Зміна фондовіддачі за рахунок зміни середньорічної вартості основних 
засобів: 

ФВОЗ = ФВум – ФВ0 = 1,95-2,57= -0,62 

Загальна зміна фондовіддачі становить: 
ФВ =  ФВ1 -  ФВ0 = 2,13-2,57 = -0,44 

3. Визначення балансового зв’язку: 
ФВ =  ФВЧД +  ФВОЗ 

-0,44 = -0,62+0,18 

-0,44 = -0,44 

Отже, фондовіддача ПАТ «Житомирський маслозавод» у 2017 р. зменшилась 
на 0,44 в порівнянні з 2015 р., це відбулося за рахунок: 1) збільшення величини 
чистого доходу від реалізації продукції товарів, робіт, послуг на 170914 тис. грн. 
призвело до збільшення фондовіддачі на 0,18; 2) збільшення середньорічної 
вартості основних засобів на 221322 тис. грн. - до зменшення фондовіддачі на 0,62. 

Висновки. Основнi засоби, будучи матерiально-технiчною базою 
виробництва, є фундаментом його удосконалення i розвитку. Цей процес 
вiдбувається як шляхом збiльшення кiлькостi об’єктiв основних засобiв 
(екстенсивний шлях), так i за рахунок пiдвищення ефективностi їх використання 
(iнтенсивний шлях). При цьому економiчно виправданим є збiльшення часу роботи 
устаткування, його повне завантаження, кваліфікований догляд i ремонт тощо.  

 

Список використаної літератури:  
1. Казачков І.О., Лісенко Т.О. Сучасні підходи до аналізу господарської 

діяльності  підприємства. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_030.pdf 

2. Швець Н. В., Бродський О.Л. Проблемні питання аналізу основних засобів 
підприємства. Бізнес Інформ. 2012. №8. URL: http://www.businessinform.net/pdf/ 

2012/8_0/159_162.pdf. 

References: 

1. Kazachkov I.O., Lisenko T.O. Suchasni pidxody` do analizu gospodars`koyi 

diyal`nosti  pidpry`yemstva [Modern approaches to the analysis of economic activity of 

the enterprise.]. Retrieved from. http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_030.pdf 

2. Shvets N. V., Brodskyi O.L. (2012) Problemni pytannia analizu osnovnykh 

zasobiv pidpryiemstva. [Problematic issues of analysis of the main means of the 

enterprise]. Biznes Inform. Retrieved from 

http://www.businessinform.net/pdf/2012/8_0/159_162.pdf. 

 

ВОЗНЮК Сабіна Миколаївна магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси: 
- обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів 

молокопереробного підприємства 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_030.pdf
http://www.businessinform.net/pdf/
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_030.pdf


20 

 

Н. П. Гончарова,  магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ В 
СИСТЕМІ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

У статті розглянуто питання організації обліку виплат працівникам на 
підприємстві відповідно до змін нормативно-правових актів. Досліджено 
структуру виплат працівникам підприємства.. Висвітлено порядок відображення 
інформації про виплати працівникам у фінансовій статистичній та податковій 
звітності підприємства. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність підприємства, виплати 
працівникам, єдиний соціальний внесок, податок з доходів фізичних осіб. 

 

Постановка проблеми. Характеризуючи сучасний стан організації обліку 
виплат працівникам на підприємствах, варто зазначити, що нині ця ділянка обліку 
потребує більш детального дослідження для формування цілісної і ефективної 
інформаційної системи розрахунків. 

 Актуальність питання оплати праці, яка має відтворювальну і стимулюючу 
функції, на фоні зростання соціально-економічної кризи в країні є беззаперечною. 
Крім того, постійні зміни правової та організаційної бази обліку вимагають від 
сучасного бухгалтера своєчасного здійснення уточнень як у порядку обліку, так і 
при відображенні інформації про виплати працівникам у звітності підприємства.  

Для прийняття ефективних управлінських рішень на підприємстві у сфері 
оплати праці необхідно володіти достовірною і якісною інформацією, одним із 
джерелом якої є дані звітності. Таким чином, питання про те, яку інформацію і в з 
яких саме форм звітності можна використати в системі управління є актуальним.  

Аналіз відомих досліджень і розробок. Дослідження питань організації 
обліку та звітності виплат працівникам є темою наукових напрацювань В.М. 
Пархоменка, Б.Ю. Іванова, П.Л. Сука, В.С. Дієсперова, Ф.Ф. Бутинця, Т. Мельник, 
Н.В. Оляднічук, Л.В. Мельянкової, О.П. Левченка, І.М. Бурденка, та інших 
науковців. 

Метою статті є вивчення змісту форм звітності у сфері оплати праці на 
предмет формування в ній інформації про виплати працівникам підприємства з 
метою  використання ефективних управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу. Організація обліку виплат працівникам на 
підприємствах здійснюється відповідно до нормативно правових актів, трудових та 
колективних договорів згідно із Законом України «Про оплату праці». 

Як показали проведенні дослідження, інформація про оплату праці на 
підприємстві формується в наступних формах звітності:  

1. фінансова звітність: баланс; форма № 2 –звіт про фінансові результати 
(звіт про сукупний дохід); форма № 3 – звіт про рух грошових коштів; форма № 5 – 

примітки до річної фінансової звітності;  
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2. статистична звітність: звіт з праці (форма 1-ПВ місячна); зведений звіт 
по праці (форма № 1-ПВ місячна зведена); звіт про стан умов праці, пільги та 
компенсації за роботу в несприятливих умовах (форма № 1-ПВ (умови праці) 
річна); чисельність окремих категорій робітників та підготовка кадрів (форма № 6-

ПВ річна); звіт про стан заборгованості щодо виплати заробітної плати (форма № 1-

ПВ (заборгованість) середньомісячна); звіт про використання робочого часу (форма 
№ 3-ПВ квартальна) та зведений звіт про використання робочого часу (форма № 3-

ПВ зведена); 
3. податкова  звітність: форма 1 ДФ – Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них 
податку, (щоквартально); додаток 4 – Звіт з ЄСВ до територіального органу 
Державної фіскальної служби України (щомісяця); звіт про нараховані внески, 
перерахування та витрати, пов’язані з обов’язковим державним соціальним 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (щоквартально у разі 
наявності сальдо); звіт до Фонду соціального захисту інвалідів (щорічно); звіт з 
військового збору (щоквартально). 

В балансі підприємства можливо отримати інформацію щодо: 
- стану розрахунків за виплатами працівникам у Балансі (Звіті про 

фінансовий стан) (форма № 1) розкривається в контексті наявних поточних 
зобов’язань перед працівниками. У складі поточних зобов’язань та забезпечень 

(розділ ІІІ пасиву балансу) виділено поточну кредиторську заборгованість за 
розрахунками з оплати праці..  

- форма № 2 – «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» – у 
третьому розділі «Елементи операційних витрат» відображені витрати на оплату 
праці, а також  відображені відрахування на соціальні заходи. 

- форма № 3 – «Звіт про рух грошових коштів» у першому розділі 
«Витрачання на оплату: праці, відрахувань на соціальні заходи,  зобов’язань з 
податків і зборів». 

- форма № 5 – примітки до річної фінансової звітності. У примітках до 
річної фінансової звітності слід розкривати інформацію про суми заборгованості за 
заробітною платою, а в разі звільнення працівників відповідно до законодавства 
слід наводити інформацію про суми виплат у зв’язку зі звільненням.  

Основна частина, яку містить звіт з праці 1-ПВ місячна, сформована з двох 
табличних блоків (розділів).  

У першому наводимо відомості про: фонд оплати праці усіх працівників; 
ПДФО, що утриманий з цієї суми; середньооблікову кількість штатних працівників; 
кількість відпрацьованого ними робочого часу; фонд оплати праці штатних 
працівників.  

У другому розділі «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати 
та виплатах із соціального страхування», що містить форма 1-ПВ місячна, у розрізі 
рядків зазначаємо інформацію про: суму заборгованості з виплати зарплати, з неї — 

утворену у попередні роки, кількість працівників, яким своєчасно її не виплачено, 
суму заборгованості по оплаті днів хвороби, суму заборгованості з виплати 
зарплати коштом бюджету, з неї — коштом місцевого бюджету, суму 
заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 
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Також виділимо форму звітності 1-РС «Звіт про витрати на утримання 
робочої сили».  

В розділі 1 - кількість працівників і оплачений робочий час міститься 
інформація про: середню кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості,  

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих 
умовах (форма № 1-ПВ (умови праці) річний містить 2 розділи: «Умови праці 
працівників» та «Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими 
умовами праці та за особливий характер праці».  

На сьогоднішній день форма № 6-ПВ річна «Чисельність окремих категорій 
робітників та підготовка кадрів» скасована.  

 У звіті про використання робочого часу (форма № 3-ПВ квартальна) можна 
побачити 2 розділи.  

У 1 розділі «Використання робочого часу»  розкривається інформація в 
розрізі рядків: фонд робочого часу; відпрацьовано (з них надурочно);  
невідпрацьовано (у т. ч.  щорічні відпустки (основні та додаткові), тимчасова 
непрацездатність, навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством,    
неявки у зв'язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві,    
неявки з дозволу адміністрації,  відпустки за ініціативою адміністрації,    неявки у 
зв'язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень, простої, масові 
невиходи на роботу (страйки), прогули).  

У 2 розділі «Інформація про укладання колективних договорів»  
відображається інформація про кількість укладених колективних договорів, розмір 
мінімальної місячної тарифної ставки (окладу).  

Обов’язковим є формування податкової звітності по розрахунках за 
заробітною платою в Україні. 

Форма 1-ДФ містить два розділи. Розділ 1 – «Суми доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» і розділ 2 
– «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» в 
розрізі елементів: оподаткування процентів, військовий збір.  

Звіт з ЄСВ додаток 4 формується на підставі бухгалтерських та інших 
документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які 
підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до 
Закону нараховується єдиний внесок. Даний звіт складається з 9 таблиць. Для 
оплати праці можливо використати такі: нарахування єдиного внеску, нарахування 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі 
категорії застрахованих осіб, відомості про трудові відносини застрахованих осіб, 
відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам.  

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з 
обов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності містить інформацію про середньооблікову чисельність працюючих в 
еквіваленті повної зайнятості, нараховану сума фонду оплати праці (доходу),  з якої 
справляються страхові внески, розрахунки внесків на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування (нараховано і утримано внесків), витрати за рахунок 
страхових внесків. 

Відображення  загальної суми доходів, з якиx утриманий військовий збір зa 
звітний період, передбаченo в податковому розрахунку зa формою 1ДФ, бeз 
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відображення персоніфікованих дaних фізичних осіб - платникiв військового збору. 
Для цього у формі №1-ДФ передбачений розділ IІ.  

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464 платники ЄСВ зобов'язані подавати 
звітність з єдиного внеску до територіального органу ПФ у строки, у порядку та за 
формою, установленими ПФ за погодженням з відповідними фондами 
загальнообов'язкового державного соціального страхування і центральним 
органом виконавчої влади в галузі статистики. Крім того, у ч. 2 ст. 20 Закону № 
2464 зазначено, що роботодавці зобов'язані подавати до Пенсійного фонду  
персоніфіковані відомості про заробітну плату застрахованих осіб, на яку 
нараховано та з якої сплачено страхові внески, та інші відомості.  

Висновки. Облік праці та заробітної плати має бути організований таким 
чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повному використанню 
робочого часу, а також правильному обчисленню чисельності працівників для 
обліку заробітної плати з метою оподаткування. Для цього на підприємстві мають 
бути чітко розподілені функції обліку між відділами. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ 
ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
Стаття зосереджена на дослідженні особливостей організації обліку 

основних засобів в підприємствах газопостачання та газифікації. Визначено 
основні завдання організації обліку основних засобів. Проаналізовано основні 
елементи облікової щодо основних засобів. 

Ключові слова: основні засоби, організація обліку, підприємства 
газопостачання та газифікації, облікова інформація, облікова політика. 

 

Постановка проблеми. Вирішення проблем ефективної діяльності 
підприємств газотранспортного комплексу вимагає раціонального управління його 
основними засобами. Прийняття управлінських рішень для виконання поставлених 
завдань базується на всебічному, глибокому аналізі облікових даних і залежить від 
повноти і достовірності вихідної інформації про наявність, стан, рух та 
ефективність використання основних засобів. Одна з головних завдань газової 
промисловості – підвищення ефективності і забезпечення якості громадського 
виробництва та значне збільшення віддачі капітальних вкладень і основних засобів, 
що є матеріальною базою виробництва та найважливішої складовою продуктивних 
сил країни. Ця особливість основних засобів робить необхідним їх максимально 
ефективну експлуатацію [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 
питання організації обліку основних засобів здійснили такі вчені як Т.А. Бутинець,  
В.В. Жук, Г.І. Кіндрацька, Л.Г. Ловінська, Л.О. Леонова, І.В. Сіменко, 
І.Б. Садовська, Г.В. Савицька та ін.  

Метою статті є дослідження порядку організації обліку основних засобів в 
підприємствах газопостачання та газифікації, а також визначення напрямів його 
удосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Одним із важливих завдань, які стоять 
перед бухгалтерським обліком є надання інформації про наявність, стан, рух та 
вибуття основних засобів, контроль за їх використанням з метою ефективного 
управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємства. Однак, якість такої 
інформації та об’єктивність її відображення у звітності останнім часом втрачають 
свою корисність для користувачів. Основними завданням організації обліку 
основних засобів на підприємствах газопостачання та газифікації є:  своєчасне і 
достовірне відображення операцій з надходження, використання, вибуття й 
переміщення основних засобів; контроль за наявністю та ефективністю 
використання основних засобів; своєчасне нарахування амортизації основних 
засобів, а також правильне відображення її  в обліку; визначення потреби в 
проведенні ремонту основних засобів та відповідно контроль за цільовим 
використанням виділених на це коштів; своєчасне забезпечення керівництва 
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підприємства необхідною інформацією про стан основних засобів з метою 
прийняття оптимальних управлінських рішень.  

У процесі проведеного дослідження організації обліку основних засобів в 
підприємствах газопостачання та газифікації можна відмітити наступні особливості: 

– облік основних засобів на підприємствах підпорядкований положенням 
Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність», МСБО 16 «Основні засоби», П(с)БО 7 «Основні засоби» та 
внутрішнім документам – Статуту, Наказу «Про облікову політику підприємства»; 

– в підприємствах газопостачання та газифікації є робочий план рахунків 
щодо обліку основних засобів, що дає змогу організувати ефективний контроль 
операцій із купівлі, ремонту, модернізації основних засобів; 

– оцінка основних засобів на підприємствах газопостачання та газифікації 
проводиться відповідно до шляхів їх надходження на підприємство; 

– переоцінку основних засобів проводять, якщо їх залишкова вартість, 
відповідно відрізняється від їх справедливої вартості на дату балансу; 

– процес документального оформлення операцій з обліку основних засобів в 

підприємствах газопостачання та газифікації здійснюється відповідно до вимог 
чинного законодавства, зокрема Положенням кабінету міністрів України Про 
затвердження типових форм первинного обліку (Форми NN ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, 

ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9, ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16) [3]. 

Специфічними об’єктами основних засобів в підприємствах газопостачання 
та газифікації є: Група 3: Будинки та спорудження: головні газорозподільні пункти 
(ГГРП), газорозподільні пункти (ГРП) капітальні, газорозподільні пункти блочні 
(ГРПБ), вузли обліку витрат газу, газонаповнювальні станції (ГНС), 
газонаповнювальні пункти (ГНП), резервуари та ємкості для газу, установки 
резервуарні групові, колодязі газові, споруди газорозподільних пунктів (ГРП), 
вузлів обліку газу, споруди шкафних розподільних пунктів (ШРП), резервуари для 
води, резервуари та ємкості для паливно-мастильних матеріалів (ПММ), споруди 
очисні, споруди електрохімзахисту (СКЗ), дороги, споруди блискавкозахисту, 
свердловини артезіанські (з насосом та трубами), колодязі водопровідних, теплових 
та каналізаційних мереж, площадки виробничі, резервуари та ємкості інші, склади 
відкриті, домики-вагони, котельні, башти водонапірні, блок-бокси виробничого 
призначення інші, станції компресорні, споруди освітлювальні, свердловини газові 
(без арматури фонтанної та труб НКТ), Пункти газозаправні, естакади для 
обслуговування транспортних засобів, станції автозаправні, споруди господарські 
інші, навіси, споруди уборних (туалетів), вигрібних ям. Пристрої передавальні: 
газопроводи високого тиску (в/т) розподільних мереж (тиск від 0,3 до 1,2 Мпа) 
металаві та змішані, газопроводи високого тиску (в/т) розподільних мереж (тиск від 
0,3 до 1,2 Мпа) поліетиленові, газопроводи середнього тиску (с/т) розподільних 
мереж (тиск від 0,005 до 0,3 Мпа) металаві та змішані, газопроводи середнього 
тиску (с/т) розподільних мереж (тиск від 0,005 до 0,3 Мпа) поліетиленові, 
газопроводи низького тиску (н/т) розподільних мереж (тиск до 0,005 Мпа) металаві 
та змішані, газопроводи низького тиску (н/т) розподільних мереж (тиск до 0,005 
Мпа) поліетиленові, вводи дворові, мережі електричні, у т.ч. зовнішнє освітлення, 
мережі теплові, мережі водопровідні, мережі каналізаційні, лінії зв'язку, 
газопроводи зрідженого газу, пристрої передавальні інші. 
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Група 4: Машини й устаткування. Машини трактори, екскаватори, інші 
землерийні машини, навантажувачі, машини інші. Обладнання обладнання 
головних газорозподільних пунктів (ГГРП), газорозподільних пунктів (ГРП), 
пункти регуляторні шкафні (ШРП), обладнання електрохімзахисту (СКЗ), 
регулятори тиску газу, обладнання телефонного та радіозв'язку, обладнання 
комп'ютерне, насоси, обладнання зварювальне, газорізальне, плазморізки, 
обладнання інше, верстати, двигуни електричні, обладнання зрідженого газу, 
компресори, установки компресорні, нагнітачі, обладнання котелень, 
теплоелектроцентралей (ТЕЦ), обладнання радіозв'язку, обладнання систем 
контролю загазованості повітря, обладнання автомобільних заправних станцій 
(АЗС), котли електричні, газові нагрівальні (для води), вітрини, прилавки, мармити, 
модеми, машинки друкарські, обладнання очищення води, акумулятори, батареї 
акумуляторні. Обладнання 2. Установки повітряочисні комплексні, обладнання для 
бетонних та оздоблювальних робіт, колонки паливороздавальні для паливно-

мастильних матеріалів, обладнання пожежегасіння, лічильники, витратоміри, 
електрообігрівачі приміщень, завіси теплові, антени, самописці, реєстратори, касові 
апарати, обладнання офісне інше, утилізатори тепла, теплообмінювачі, обладнання 
для ремонту та обслуговування транспортних засобів, обладнання гучномовного 
зв'язку, печі промислові, шафи сушильні, станції телефонні автоматичні (АТС), 
обладнання газобалонне для транспортних засобів, обладнання для визначення 
місцезнаходження (радіолокаційне та радіонавігаційне, GPS), обладнання 
лабораторне, ремкомплекти, обладнання бурове (комплекти). 

Облікову політику підприємств газопостачання та газифікації щодо 
основних засобів формують за наведеними нижче положеннями, які 
відображаються в Наказі про облікову політику підприємства. Основними 
елементами облікової щодо основних засобів є: вартісна межа віднесення об’єктів 
до основних засобів; метод амортизації основних засобів; одиниця обліку основних 
засобів; порядок обліку витрат на ремонт основних засобів; первинні документи з 
обліку основних засобів на підприємстві; список осіб, які мають право підписувати 
документи і які саме; ліквідаційна вартість основних засобів; строк корисної 
експлуатації основних засобів. 

Формування оптимальної облікової політики щодо основних засобів є 
важливою ділянкою облікової роботи підприємств газопостачання та газифікації, 
оскільки залежно від вибору методів амортизації основних засобів, їх оцінки, 
одиниці їх обліку тощо залежить їх вартість відображена в балансі, сума 
амортизаційних відрахувань, звідси розмір оподатковуваного прибутку, а отже і 
фінансовий результат діяльності підприємства. Поліпшення використання основних 
засобів підприємств газопостачання та газифікації позначається на зниженні 
собівартості послуг з постачання газу для населення і для суб’єктів 
господарювання, що в кінцевому результаті дає змогу збільшити прибуток 
підприємств та підвищити рентабельність їх діяльності.  

Підвищення ефективності використання основних засобів наразі має 
особливе значення, оскільки підприємства, що мають у своєму розпорядженні 
основні засоби, повинні максимально підвищувати ефективність використання 
об’єктів основних. Тому, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що для більш ефективного використання основних засобів 
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підприємствами газопостачання та газифікації можуть бути застосовані наступні 
заходи: заміна і модернізація старого обладнання новим; кращої організації процесу 
виробництва; більш інтенсивне використання обладнання на підприємствах; 
впровадження заходів науково-технічного прогресу; підвищення кваліфікації 
робочого персоналу та ін. 

Висновок. Отже, вирішення проблеми підвищення ефективності 
використання основних засобів – це одне з основних завдань діяльності 
підприємств газопостачання та газифікації, від результату якого залежить 
фінансовий стан та конкурентоспроможність підприємства. Підвищення 
ефективності використання основних засобів є одним із головних чинників 
майбутнього ефективного функціонування підприємства в цілому. 

Список використаної літератури: 
1. Михайлюк Б.А. Бухгалтерський облік експлуатації основних засобів на 

підприємствах газової промисловості. Інститутський репозитарій Національного 
університету "Львівська політехніка". 2011. № 3. URL: http://ena.lp. 

edu.ua/bitstream/ntb/13152/1/183_Mihajljuk69.pdf (дата звернення 15.12.2018) 
2. Онищенко В.П., Бойко Л.В. Особливості формування виробничої 

собівартості на підприємствах газотранспортного комплексу. Вісник Чернігівського 
державного технологічного університету. 2012. № 7. URL: http://economic-

vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=138 (дата звернення 15.12.2018) 
3. Про затвердження типових форм первинного обліку (Форми NN ОЗ-1, ОЗ-

2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9, ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16). Наказ 
міністерства статистики України від 29.12.1995. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0352202-95/ (дата звернення 15.12.2018) 
References: 
1. Mykhailiuk B.A. (2011). Bukhhalterskyi oblik ekspluatatsii osnovnykh zasobiv 

na pidpryiemstvakh hazovoi promyslovosti [Accounting for the exploitation of fixed 

assets at enterprises of the gas industry]. Instytutskyi repozytarii Natsionalnoho 

universytetu "Lvivska politekhnika", (3). Retrieved from 

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13152/1/183_Mihajljuk_443-446_69.pdf 

1. Onyshchenko V.P., Boiko L.V. (2012). Osoblyvosti formuvannia vyrobnychoi 

sobivartosti na pidpryiemstvakh hazotransportnoho kompleksu [Features of formation of 

production cost at enterprises of the gas transportation complex]. Visnyk Chernihivskoho 

derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. (7) Retrieved from http://economic-

vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=138 

2. Verkhovna Rada Ukrainy. (1995). Pro zatverdzhennia typovykh form 

pervynnoho obliku (Formy NN OZ-1, OZ-2, OZ-3, OZ-4, OZ-5, OZ-6, OZ-7, OZ-8, OZ-9, 

OZ-14, OZ-15, OZ-16): Nakaz ministerstva statystyky Ukrainy [Approval of the standard 

forms of primary registration (Forms NN ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-

8, ОЗ-9, ОЗ-14 , OZ-15, OZ-16) : Order of the Ministry of Statistics of Ukraine]. 

Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0352202-95/ 

 

ГРАБЧУК Наталія Михайлівна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування». 

Наукові інтереси: обліково-методичні аспекти ведення обліку, аналізу та 
контролю основних засобів на підприємстві  

http://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=138
http://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=138
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0352202-95/
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13152/1/183_Mihajljuk_443-446_69.pdf
http://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=138
http://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=138


28 

 

М. М. Дзюбенко, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА  

 

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

Доведено, що дохід від реалізації продукції є пріоритетним видом доходів 
лісогосподарських підприємств, облік якого потребує подальшого врегулювання. 
Висвітлено зміст облікової політики щодо обліку доходу від реалізації продукції. 
Розкрито особливості первинного оформлення доходу від реалізації продукції. 

Ключові слова: реалізація, продукція, дохід, прибуток, облік  

 

Постановка проблеми. Діяльність лісогосподарських підприємств 
спрямована на досягнення певних стратегічних і тактичних цілей, які, як правило, 
передбачують покращення фінансово-економічних результатів, зокрема збільшення 
загальної маси прибутку. Успішне функціонування підприємства в поточному 
періоді є основою його розвитку в майбутньому.  

Характерною рисою сьогодення стала велика кількість збиткових 
підприємств, зростає потреба у дослідженні причинно-наслідкових зв’язків, 
пов’язаних із процесом формування фінансових результатів діяльності 
підприємства. Виручка від реалізації продукції підприємства є джерелом власних 
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської 
діяльності. Їх нестача спричиняє виникнення боргів, що у кінцевому підсумку може 
привести до фінансової кризи та банкрутства. Зростання фінансових ресурсів 
значною мірою визначає темпи економічного розвитку суб’єктів господарювання та 
підвищення життєвого рівня населення [3]. Тому дана тема є актуальною, через те 
що саме на це спрямована діяльність лісогосподарського підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню проблем обліку 
доходів підприємств від реалізації продукції та перспективами їх вирішення в 
Україні, приділяли увагу в своїх працях вітчизняні учені-економісти: 
К.О. Гавалешко [3], О.В. Лишиленко [1] Н.В. Потриваєва [3], О.О. Христенко [3]. 

Однак вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних науковців не набули широкого 
впровадження в практичній діяльності лісогосподарських підприємств. 

Метою статті є обґрунтування особливостей обліку доходу від реалізації 
продукції з урахуванням вимог законодавства.  

Викладення основного матеріалу. В наш час не має жодної організації чи 
підприємства, яке б не ставило на меті отримати дохід та досягнути максимального 
прибутку. Всі організації та підприємства, які існують в наш час виробляють 
продукцію, надають послуги та роботи, створюють товари, які потім 
реалізовуються на ринку збуту, після чого отримують дохід. 

В Україні, згідно зі ст. 5 П(С)БО) 15 «Дохід», дохід визначається під час 
збільшення активу або зменшення зобов’язань, які зумовлюють збільшення 
власного капіталу (за винятком капіталу за рахунок внесків засновників 
підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [2].  
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У п. 8 П(С)БО 15 «Дохід» зазначено, що дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, інших активів) визнається в бухгалтерському обліку за наявності 
таких умов:  

– покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на 
продукцію (товари, інший актив);  

– підприємство не здійснює надалі управління і контроль за реалізованою 
продукцією (товарами, іншими активами);  

– сума доходу (виручки) 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 [2].  

Основними завданнями обліку доходу від реалізації готової продукції, робіт і 
послуг є:  

− визначення кількості та вартості відвантаженої продукції (за обліковими 
цінами);  

− визначення заборгованості покупців перед підприємством за відвантажену 
їм продукцію, виконані роботи та надані послуги згідно договорів (за цінами 
реалізації);  

− дотримання строків поставок готової продукції, виконання робіт та надання 
послуг, а також термінів оплати зі сторони споживачів;  

− облік витрат пов’язаних із збутом продукції, товарів, робіт і послуг, а також 
просування їх на споживчому ринку (витрати на маркетинг та рекламу);  

− визначення фінансового результату від реалізації продукції, виконаних робіт 
та наданих послуг підприємством як в цілому, так і у розрізі конкретних 
номенклатурних груп товарів та ін. [1]. 

Основною проблемою обліку доходів підприємства в Україні, є проблема 
повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця проблема досить 
багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього нашого суспільного ладу, 
особливо системи влади, системи оподаткування й тіньового сегмента економіки. 
Нині переважна більшість вітчизняних підприємств відображує власні доходи 
неповністю. З доходів підприємства насамперед занижується виручка від реалізації 
продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно звужується база для оподаткування 
підприємств податком на додану вартість. 

Для узагальнення інформації про доходи підприємства призначено рахунки 
класу 7 «Доходи i результати діяльності». Рахунок 70 «Доходи від реалізації» 
призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової 
продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від оренди об’єктів інвестиційної 
нерухомості, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих 
покупцям, та про інші вирахування з доходу. 

Синтетичний і аналітичний облік доходів є єдиним джерелом для складання 
«Звіту про фінансові результати (про сукупний дохід)». Інструкція про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку допускає списання доходів на рахунок 79 
«Фінансові результати» щомісячно або заключними записами в кінці звітного року. 
Протягом року на рахунках класу 7 «Доходи і результати діяльності» 
відображаються і накопичуються доходи, що дає можливість складати проміжну 
звітність про фінансові результати (квартальну, піврічну).  
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Підставою для обліку господарської операції є первинні документи, складені 
під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – після її 
закінчення. Документування операцій з обліку отриманого підприємством доходу 
характеризується різноманітністю бухгалтерських та юридичних документів, які 
можуть бути розпорядчими і виконавчими. До первинних документів, на підставі 
яких відображаються доходи від реалізації готової продукції підприємства 
відносять прибутковий касовий ордер, виписка банку, рахунок-фактура, товарно-

транспортна накладна, накладна на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, 
розрахунок (довідка) бухгалтерії. 

На підставі первинних документів дані про доходи підприємства 
відображаються в облікових регістрах, які потім використовуються для заповнення 
Головної книги та фінансової звітності. 

Ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності на 
ДП «Радомишльське ЛГ» здійснюється на пiдставi Наказу «Про організацію 
бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства».  

При складанні облікової політики в ДП «Радомишльське ЛГ» 
використовується П(С)БО 15 «Дохід», в якому:  

- докладно розписано зміст різних показників доходу. Крім того, до переліку 
цих статей додали показник чистого доходу від реалізації;  

- з метою визнання доходу від процентів уточнено, що треба враховувати 
економічний зміст угоди. Це може бути важливим у разі дисконтування статей 
заборгованості;  

- окремо пояснили, як слід визнавати в доході справедливу вартість 
безоплатно отриманого необоротного активу. Нагадаємо: у системі П(С)БО дохід за 
такою операцією відразу не визнається, він поступово відноситься з рахунка 
капіталу на рахунок доходу пропорційно амортизації. Наразі в П(С)БО 15 є цьому 
наукове пояснення: виявляється, така процедура зумовлена поступовим 
надходженням економічних вигід від активу.  

В Наказі «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику 
підприємства» ДП «Радомишльське ЛГ» у розділі «Доходи» має бути зазначений 
метод оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг (екскурсій за 
визначеним маршрутом, відвідування музеїв, проведення майстер-класів, 
рибальство та полювання у спеціально відведених для цього місцях):  

• вивченням виконаних послуг; 
• визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в 

загальному обсязі послуг, які мають бути надані;  
• визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку з 

наданням послуг, у загальній очікуваній сумі витрат. Сума витрат, здійснених на 
певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на 
цю дату.  

До питань облікової політики підприємства щодо доходів доречно віднести 
також періодичність віднесення доходів на фінансові результати. Згідно із 
принципом відповідності доходи на фінансові результати підприємство може 
відносити щомісячно, а може робити це щоквартально.  

Відповідно до міжнародних стандартів, підприємства самостійно 
встановлюють момент реалізації і відповідно обирають метод визнання доходу: 
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метод нарахування (за моментом відвантаження продукції) або касовий метод (за 
моментом надходження коштів на рахунки в банках, касу). Відповідно до 
податкового законодавства України за правилами ведення податкового обліку 
датою збільшення доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, 
протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

• дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок 
платника податку в оплату товарів, що підлягають продажу, у разі продажу товарів 
за готівку – дата її оприбуткування в касі підприємства;  

• дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного надання 
результатів робіт (послуг) платником податку.  

Висновки. Отже, від правильності ведення обліку доходів від реалізації 
продукції, визначення фінансового результату залежить правильність визначення 
сум податків і платежів. На даній ділянці обліку необхідно звернути увагу на: 
правильність класифікації, оцінки та умов визнання доходів та результатів 
діяльності; які види надходжень не визнаються доходами, для недопущення сплати 
штрафних санкцій та пені. Всі особливості, що стосуються обліку доходу від 
реалізації продукції ДП «Радомишльське ЛГ» повинні бути затвердженні 
внутрішнім нормативним документом, що регулює організацію облікового процесу 
на підприємстві – Наказом «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову 
політику підприємства». 
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(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О.) 
 

У статті висвітлено завдання та особливості організації обліку в 
бюджетних установах. Проаналізовано розподіл видатків на касові та фактичні. 
Виділено основні завдання бухгалтерського обліку в Управлінні Держпраці у 
Житомирській області. Запропоновано важливим методичним підходом в 
діяльності установи використання управлінського обліку.  

Ключові слова: видатки, бюджетна установа, бюджет, бюджетна 
класифікація, облік 

 

Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки, а також орієнтація 
України на вхід до ЄС, зумовлює потребу бюджетних установ змінити традиційне 
бачення здійснення нею господарської діяльності. Як і всі інші організації 
найрізноманітніших форм власності, бюджетна установа має прагнути до 
максимізації доходів спецфонду, активізації структури капіталу та забезпечення 
його фінансової діяльності, побудови ефективного механізму управління 
бюджетною організацією, а також в перспективі − використання бюджетною 
організацією ринкових механізмів залучення фінансових коштів. Відповідно, на 
сучасному етапі в установах бюджетної сфери потребує реформування процес 
контролю за фінансуванням, виконанням бюджетних призначень, використанням 
коштів загального й спеціального фондів [2]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень і 
публікацій підтверджує, що в Україні зростає інтерес вчених до теоретичних і 
практичних аспектів обліку видатків установ, що фінансуються за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджету. Окремі напрями досліджень відображені в 
роботах таких вчених, як: С.Л. Береза, І.В. Жиглей, П.Г. Петрашко, С.В. Свірко, 
Ю. В.  Касьянова [2], О. В. Кравченко [3], М.С. Таврова, Н. М. Тополенко [5], Л.В. 
Черничук, С. Шевсенко [2] та інші. Однак зміни у законодавстві, що регулюють 
бухгалтерський облік та звітність в бюджетних установах, викликають об'єктивну 
необхідність поглиблення теоретичних досліджень і методологічних розробок, 
спрямованих на вдосконалення практики бухгалтерського обліку видатків бюджету. 

Метою статті є висвітлення особливостей організації обліку в Управлінні 
Держпраці у Житомирській області.  

Викладення основного матеріалу. Відповідно до Бюджетного кодексу 
України бюджетні установи – органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що 
повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого 
бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими [1].  

Основна діяльність бюджетної установи фінансується за рахунок коштів 
бюджету – бюджетних асигнувань. Бюджетні асигнування надаються 
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розпорядникам бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні 
установи в особі їхніх керівників, уповноважені на отримання бюджетних 
асигнувань, взяття зобов’язань і здійснення видатків з бюджету. Протилежною 
стороною до розпорядників бюджетних коштів є одержувачі бюджетних коштів. 
Одержувачі бюджетних коштів – це підприємства і госпрозрахункові організації, 
громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які 
одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами 
державної влади на виконання загальнодержавних програм, надання послуг 
безпосередньо через розпорядників. 

Особливості функціонування Управління Держпраці у Житомирській області 
зумовлюють необхідність дослідження нових методологічних та організаційних 
підходів до ведення бухгалтерського обліку, оскільки специфіка діяльності висуває 
особливі вимоги до формування інформації, необхідної для облікових та 
контрольних цілей.  

Облік в Управлінні Держпраці у Житомирській області регламентується 
значною кількістю нормативних документів, основним з яких є Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 [4].  

Основними завданнями бухгалтерського обліку в Управлінні Держпраці у 
Житомирській області є:  

 формування повної та достовірної інформації про діяльність установи та її 
майновий стан;  

 забезпечення інформацією, яка необхідна внутрішнім і зовнішнім 
користувачам бухгалтерської звітності для контролю за: дотриманням 
законодавства України у виконанні кошторису; використанням матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів; запобігання негативним результатам діяльності та 
вишукування резервів забезпечення фінансової стабільності бюджетної установи;  

 виявлення додаткових доходів і мобілізація коштів у бюджет; 
 організація контролю виконання кошторису бюджетної установи;  
 виділення в обліку касових і фактичних видатків;  
 організація обліку в розрізі кодів бюджетної класифікації;  
 сувора відповідність обліку і звітності вимогам нормативних документів з 

урахуванням галузевої специфіки. 
Характерною особливістю обліку видатків бюджетної установи є їх поділ на 

касові та фактичні. 
Видатки – це суми коштів, витрачених бюджетними установами в процесі 

господарської діяльності в межах сум, встановлених кошторисом [5]. 

Касовими видатками вважають всі суми, отримані установою з реєстраційних 
рахунків у відповідних органах Державного казначейства для їх використання 
(витрачання) згідно з кошторисом. При цьому касовими видатками вважають як 
кошти, отримані готівкою в касу установи, так і суми, перераховані шляхом 
безготівкової оплати рахунків. Прикладами касових видатків в митних органах 
можуть бути перерахування коштів за матеріали, продукти харчування, обладнання, 
у фонди на соціальні заходи. Аналітичний облік касових видатків в бюджетній 
установі ведеться у ―Картці аналітичного обліку касових видатків‖. Картка ведеться 
у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому для кожного коду 
функціональної класифікації видатків, для загального і спеціального фондів, для 
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кожного виду коштів спеціального фонду складають окремі картки. Картка 
відкривається на місяць і заповнюється щодня бухгалтером на підставі виписок 
органу Державного казначейства з реєстраційних рахунків [5].  

Стан відшкодованих касових видатків записують на зворотному боці картки. 
Підставою для оплати видатків є первинні документи, основним з яких є платіжні 
доручення та документи, що підтверджують цільове використання коштів (рахунки, 
рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори 
на виконання робіт, акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти 
тендерних пропозицій, контракти, договори про закупівлю). 

Фактичні видатки, на відміну від касових, це дійсні видатки управління для 
виконання кошторису, що підтверджені відповідними первинними документами. 
Прикладами фактичних видатків для митних органів можуть бути операції 
нарахування заробітної плати атестованим та неатестованим працівникам, списання 
витрат на відрядження за поданим авансовим звітом, нарахування внесків до 
спеціальних фондів на соціальні заходи тощо. Фактичні видатки відображають 
фактичне виконання норм затверджених кошторисом, тому при виконанні 
планового обсягу робіт вони повинні відповідати сумам асигнувань за кошторисом.  

Облік фактичних видатків дає можливість контролювати хід фактичного 
виконання кошторису видатків установи в цілому та дотримання встановлених 
норм за окремими статтями і структурними підрозділами. Облік фактичних 
видатків, як і касових, ведеться за кодами економічної класифікації видатків 
бюджету [5].  

Аналітичний облік фактичних видатків бюджетної установи ведеться у 
спеціальній ―Картці аналітичного обліку фактичних видатків‖. Картка фактичних 
видатків ведеться щомісячно у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При 
цьому для кожного коду функціональної класифікації видатків, для загального і 
спеціального фондів, для кожного виду коштів спеціального фонду складають 
окремі картки. Записи в картки про суми фактичних видатків здійснюють на 
підставі даних меморіальних ордерів і доданих до них первинних документів. Суми 
відшкодованих фактичних видатків записують на зворотному боці картки. 

Основною проблемою реформування обліку в Управлінні Держпраці у 
Житомирській області є відсутність єдиних підходів до розробки дієвих механізмів 
удосконалення системи обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів, 
недостатність розробленості питання переходу на єдині методологічні засади, а 
також створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення 
обліку. Традиційно бюджетний облік жорстко регламентований. Усю необхідну 
інформацію відносно установи та порядку ведення обліку в Управлінні Держпраці у 
Житомирській області отримують у вичерпному обсязі з нормативних документів. 
Така сувора регламентація методології бухгалтерського обліку забезпечує його 
єдність і дає змогу порівнювати показники діяльності Управління Держпраці у 
Житомирській області в цілому та отримувати зведені показники для контролю за 
виконаннями кошторисів і бюджетів усіх рівнів. Проте перехід на ринкові 
відносини вимагає і змін щодо підходу до постановки обліку через вирішення 
питань комплексного характеру [3].  

У реформуванні бухгалтерського обліку в Управлінні Держпраці у 
Житомирській області важливим методичним підходом є використання 
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управлінського обліку, що забезпечить адаптацію обліку до сучасних умов 
господарювання установ і посилення контролю за ефективністю використання 
бюджетних коштів. На нинішньому етапі розвитку управлінський облік в 
Управлінні Держпраці у Житомирській області практично відсутній. Він дозволить 
отримувати інформацію про видатки за центрами їх виникнення і відповідальності, 
а також калькулювати належним чином бюджетні послуги. Зараз існує необхідність 
в одержанні інформації щодо видатків окремих структурних підрозділів з метою 
контролю, планування, оцінки, аналізу їх функціонування. 

Висновки. Підсумовуючи весь викладений матеріал, можна зазначити 
наступне. Облік в Управлінні Держпраці у Житомирській області має свої 
специфічні особливості. Саме тому при організації обліку в Управлінні Держпраці у 
Житомирській області необхідно формувати повну та достовірну інформацію про 
діяльність установи та її майновий стан, режим економії державних фінансових 
ресурсів. 
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Визначено суть та мету створення товарних запасів торгівельних 
підприємств. Проведено аналіз динаміки обсягу і структури товарних запасів 
підприємств торгівлі України. Визначено етапи та рівні управління товарними 
запасами торгівельних підприємств. 

Ключові слова: торгівельні підприємства, товарні запаси, управління. 
 

Постановка проблеми. У ринковій економіці України підприємства 
функціонують в жорстких  умовах конкурентного середовища, тому вони повинні 
докладати максимум зусиль для втримання своїх позицій. Це зумовлює 
необхідність у раціональній побудові системи обліку товарів на підприємстві. 
Метою ведення обліку операцій з продажу є інформаційне забезпечення управління 
про отримані доходи та втрачені можливості торговельного підприємства; 
формування фінансових результатів, оцінювання доцільності та ефективності 
передбачених заходів з активізації продажу, забезпечення можливості планувати 
збільшення величини доходів, контроль за операціями з продажу товарів.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідженні 
обліку товарів та його  значення  у  системі  управління  торгівельними 
підприємствами  зробили  такі вітчизняні  і зарубіжні вчені-економісти: В.І. 
Бачинський, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Грабова, А.Г. Загородній, М.В. 
Корягін, М.В. Кужельний, П. О Куцик,  Ф.Ф. Макарук,  Є.В. Мних,  В.М. 
Пархоменко,  М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Б.Ф. Усач , Р.Л. Хом'як , 
М.Г. Чумаченко,  А. Бабо,  Ф. Вуд,  К. Друрі,  Роберт Н. Єнтоні,  С. Котляров,  В.В. 
Леонтьєв,  Я. Соколов та ін. 

Метою статті є дослідження суті та стану управління товарними запасами 
торгівельних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. На сучасному етапі самостійність 
функціонування роздрібної ланки і відсутність обмежень дають змогу розроблення  
і практичної реалізації оптимальних методів управління товарними запасами, що 
зумовлює потребу наукових досліджень такого характеру.  

Товарні запаси – придбані підприємством товари, призначені для 
подальшого перепродажу. При цьому підприємство, зазвичай, не вносить істотних 
змін до їх фізичної форми, вже під час закупівлі у постачальника вони є готовою  
продукцією [3]. 

Метою створення товарних запасів є забезпечення безперебійної діяльності 
торговельних підприємств. Необхідність їх створення зумовлюють наступні 
фактори: дискретність поставок; випадкові коливання (у попиті за проміжок між 
поставками, в обсягу поставок та ін.); передбачені зміни в кон’юнктурі (сезонність 
попиту, сезонність виробництва, інфляційні очікування та ін.). Перераховані 
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фактори, діючи окремо чи у певних групуваннях зумовлюють тенденцію до 
збільшення товарних запасів. 

Сучасний стан управління товарними запасами як одного з напрямків 
управління оборотними активами підприємств торгівлі характеризується, перш за 
все динамікою їх розвитку як за загальним обсягом, так і складом за останні роки. 
Дослідження цієї динаміки має на меті визначення основних тенденцій розвитку 
товарних запасів на підприємствах торгівлі за 2015 – 2017 роки. 

Динаміка обсягу і структури товарних запасів підприємств торгівлі 
взаємопов’язана із завданнями розвитку їх товарообороту, що підтверджується 
такими співвідношеннями (табл. 1): 

Таблиця 1 

Динаміка обсягу і структури товарних запасів і товарообороту підприємств 
торгівлі України за 2015 – 2017 роки*  

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
1. Товарні запаси 

1. Середньорічний обсяг  товарних запасів на 
торговельних підприємствах, млн. грн. 

31152 38017 40728 

2. Індекс зміни середнього обсягу товарних запасів 
до попереднього року, % 

115,9 122,0 107,1 

3. Індекс зміни середнього обсягу товарних запасів 
відносно 2008 р., % 

121,2 147,9 158,5 

ІІ. Роздрібний товарооборот підприємства 

4. Роздрібний товарооборот підприємства торгівлі, 
млн. грн. 

280890 350059 405114 

5. Індекс зміни  товарообороту підприємств 
роздрібної торгівлі відносно попереднього року, % 

121,6 124,6 115,7 

6. Індекс зміни роздрібного товарообороту 
підприємств відносно 2008 р., % 

113,8 141,8 164,1 

ІІІ. Коефіцієнт еластичності приросту запасів за 1% приросту товарообороту,% 

7. За відповідний рік 0,74 0,89 0,45 

8. За період в цілому - - 0,91 

*за даними Державної служби статистики України [1] 
 

Товарні запаси в торгівлі аналізуються не тільки як ресурси, необхідні для 
забезпечення безперебійного розвитку товарообороту, але і як складова частина 
оборотних активів суб’єктів господарювання. З наведених в таблиці 1 даних можна 
визначити, що розмір товарних запасів підприємств торгівлі України протягом 
досліджуваного періоду мав чітку тенденцію до зростання. Тільки за даний період 
часу очевидно його збільшення в 1,59 разів і досягнення на початок 2018 року 
значення 40728 млн. грн. 

Обсяг і структура товарообороту, темпи його росту мають вирішальний 
вплив на всі економічні показники фінансово-господарської діяльності підприємств 
торгівлі. Відповідно до таблиці 1 темпи зростання фізичного обсягу роздрібного 
товарообороту на підприємствах роздрібної торгівлі України в періоді, що 
аналізується, були схожими з темпами зростання їх товарообороту, який за даний 
період збільшився майже в 1,64 рази і на початок 2018 року складав 405114 млн. 
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грн. Визначений за цей період коефіцієнт еластичності зростання товарних запасів 
відносно роздрібного товарообороту становив 0,91 %. Це свідчить про те, що 
товарні запаси зростають меншими темпами ніж зростає роздрібний товарооборот 
підприємств торгівлі, і як наслідок може привести до негативних тенденцій. 

Управління товарними запасами здійснюється на різних рівнях та включає в 
себе комплекс заходів, спрямованих на формування та підтримання їх 
оптимального обсягу. Беручи до уваги, що основними функціями управління є 
організація, планування, мотивація і контроль, процес управління товарними 
запасами доцільно здійснювати за підсистемами якісно різного рівня структурної 
організації та в послідовності, представленій на рисунку 1. 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Рис. 1. Управління товарними запасами [3] 
 

Для досягнення цілей управління цю систему доцільно розглядати за такими 
основними структурними напрямками:  

– організаційним, що охоплює політику постачання, оприбуткування 
товарних запасів, їх зберігання та руху;  

– обліковим, що забезпечує аналітичний обік поставок, розрахунки з 
постачальниками, облік наявності та руху товарних запасів;  

– контрольним, що передбачає процедури внутрішнього контролю 
надходження запасів, їх наявності та руху [2]. 
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Основними цілями та завданнями формування товарних запасів на 
торговельних підприємствах є забезпечення стійкості асортименту на основі 
товарної номенклатури та ритмічності здійснення торговельно-технологічного 
процесу в магазинах та інших пунктах продажу для безперервної реалізації товарів 
покупцям, та найбільш повного задоволення їх попиту. 

Управління товарними запасами базується на зборі та систематизації 
внутрішньої інформації про фактичний стан товарних запасів, швидкості їх 
реалізації, відповідності попиту, зовнішньої інформації про кон’юнктуру 
відповідного сегмента споживчого ринку та моніторингу товарної пропозиції 
(збутової та цінової політики постачальників), а також орієнтується на планові 
показники обсягу реалізації товарів та використання матеріальних та фінансових 
ресурсів. 

Висновки. Отже, система підтримки та прийняття рішень стосовно 
товарних запасів включає: організаційні процедури прийняття рішень, котрі 
визначають хто, коли і на якому рівні може і повинен приймати рішення (в тому 
числі і фінансові); інформаційну систему; всебічну інформацію про поточний стан 
запасів підприємства; інформацію про товарні запаси підприємства в історичному 

ракурсі; інформацію про товарні запаси на зовнішньому ринку; ефективні методики 
управлінського обліку, в тому числі ситуаційного моделювання, прогнозування. 
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У статті узагальнено теоретико-методологічні підходи до організації 
обліково-аналітичного забезпечення витрат на виробництво продукції 
молокопереробних підприємств підприємства Розглянуто основні наукові 
дослідження українських вчених щодо значення та ролі обліково-аналітичного 
забезпечення. Визначено основні аспекти системи обліково-аналітичного 
забезпечення для молокопереробних підприємств. 

Ключові слова: облік, обліково-аналітичне забезпечення, інформація, 
витрати виробництва, молокопереробні підприємства. 

 

Постановка проблеми. Облік витрат на виробництво та калькулювання 
собівартості молочної продукції є активною ланкою системи управління 
господарським життям молокопереробного підприємства, що забезпечує необхідною 
інформацією управлінський персонал для прийняття рішень. Від достовірності, 
оперативності, точності та доцільності інформації про витрати залежить 
ефективність виробничої діяльності підприємства, його спроможність вистояти у 
сучасному конкурентному середовищі та досягти бажаних результатів.  

Мета дослідження. Метою написання статті є розкриття теоретичних 
аспектів обліково-аналітичного забезпечення витрат на виробництво молочної 
продукції на молокопереробних підприємствах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання обліку витрат на 
виробництво продукції є досить популярними серед науковців. Їм приділялась увага 
у працях І. Білоусової, М. Чумаченко, А. Лишиленко, М. Врубльовського, Т. 
Маренич, О. Корольової, Г. Кошевецької, Т. Карпової, В. Івашкевіча, С. Голова, 
В. Швеця та ін.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Суть обліково-

аналітичного забезпечення полягає в здійсненні облікових та аналітичних процедур 
у режимі реального часу, виявлення відхилень від запланованих показників і 
використання отриманих результатів для прийняття управлінських рішень. 
Бухгалтерський облік при цьому є інструментом для збору та обробки даних про 
факти господарської діяльності підприємства і здатен надати таку кількість 
інформації, яка відповідала б потребам менеджменту [3].  

Барановська С. П. стверджує, що обліково-аналітична система – це система, 
що ґрунтується на даних оперативного, статистичного, фінансового і 
управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і використовує для 
економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види інформації. 
Тому обліково-аналітична система виконує збір, опрацювання та оцінку всіх видів 
інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень на макро- і 
мікрорівнях [1]. 
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Водночас, Ратушна О. П. в своїх дослідженнях відмічає, що обліково-

аналітична система – це збір, реєстрація, опрацювання облікової інформації на етапі 
бухгалтерського обліку, контроль і перевірка на етапі аудиту та аналіз, планування, 
прогнозування на етапі аналітичної роботи з метою надання користувачам 
достовірної і неупередженої інформації [4]. На думку Волощук Л. О. обліково-

аналітична система – це єдність підсистем обліку, аудиту та аналізу, взаємодіючих 
через інформаційні потоки в процесі формування і передачі оперативної та якісної 
обліково-аналітичної інформації для забезпечення обґрунтованості та ефективності 
прийняття управлінських рішень у системі управління підприємством, а також 
зовнішніми користувачами [2]. 

Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є:  
− облік господарських операцій за цільовими напрямками на базі 

бухгалтерського обліку з додаванням нефінансових показників;  
− аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямками;  
− контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за 

правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах планування, 
обліку та за достовірністю аналітичних даних;  

− планування діяльності підприємства у розрізі господарських операцій; 
видів діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової, податкової; центрів 
відповідальності та підприємства загалом;  

− формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, 
облікової та аналітичної інформації [5].  

Враховуючи дослідження теоретичних аспектів, система обліково-

аналітичного забезпечення управління витратами на виробництво продукції – це 
єдність підсистем обліку, аналізу та контролю, які постійно взаємодіють через 
інформаційні потоки в процесі формування і передачі якісної інформації для 
забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття управлінських рішень. 
Основні аспекти системи обліково-аналітичного забезпечення для 
молокопереробних підприємств представлено на рис. 1. Метою цієї системи є 
формування та передача якісної обліково-аналітичної інформації для забезпечення 
та обґрунтованості прийняття управлінських рішень щодо формування витрат на 
виробництво продукції на молокопереробних підприємствах.  

Об’єктом даної системи є молокопереробне підприємство, а предметом – 

безпосередньо інформація про господарські процеси щодо виробництва продукції. 
Функціями системи обліково-аналітичного забезпечення управління 

витратами на виробництво є інформаційна, облікова, аналітична, контрольна. 
Основними завданнями розробленої системи є: 

- надання інформації про господарські операції з формування витрат на 
виробництво продукції для прийняття управлінських рішень; 

- удосконалення обліку витрат на виробництво продукції з урахуванням 
галузевих особливостей діяльності молокопереробних підприємств; 

- аналіз та оцінка ефективності використання витрат виробництва з 
урахуванням особливостей обліку на молокопереробному підприємстві; 

- здійснення контролю і планування витрат підприємства.  
Складовими системи є підсистеми обліку, аналізу та контролю. Підсистема 

обліку містить складові – фінансовий, управлінський обліку та облік з метою 
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оподаткування. Підсистема аналізу – економічний, фінансовий, інвестиційний, 
стратегічний аналіз тощо. Всі вони поєднані між собою через відповідні потоки 
інформації з метою прийняття управлінських рішень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління витратами 
на виробництво продукції молокопереробних підприємств 

 

Висновки. Отже, обліково-аналітичне забезпечення управління  витратами 
на виробництво молочної продукції являє собою систему, яка має забезпечувати 
постійну та безперебійну роботу управлінського персоналу з приводу формування 

оптимального складу та структури витрат виробництва. Тому, побудова ефективної 
обліково-аналітичної системи управління витратами підприємства неможлива без 

Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління витратами 
виробництва 

Мета. Формування та передача оперативної та якісної обліково-аналітичної 
інформації для забезпечення та обґрунтованості прийняття управлінських рішень 

щодо витрат виробництва на молокопереробних підприємствах 
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розробки системи бухгалтерського обліку та її адаптації відповідно до умов 
господарської діяльності молокопереробного підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ГОТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НА ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено к.пед.н, ст. викл. Вітер С.А.) 
 

У статті узагальнено поняття та сутність облікової політики 
підприємства. Розглянуто наукові дослідження українських вчених щодо значення 
та ролі облікової політики в організації бухгалтерського обліку. Обґрунтовано 
елементи облікової політики щодо готової продукції на хлібопекарських 
підприємствах. 

Ключові слова: готова продукція, облікова інформація, елементи облікової 
політики, облікова політика, Наказ про облікову політику. 

 

Постановка проблеми. Однією з найважливіших ділянок обліку на 
хлібопекарських підприємствах є облік готової продукції та витрат на її 
виробництво. Побудова обліку виробництва готової продукції зумовлена 
організаційно-економічними особливостями господарювання, вимогами стандартів 
та інформаційними запитами управління. Ці питання обумовлюють актуальність 
дослідження впливу облікової політики хлібопекарського підприємства на 
величину собівартості готової продукції.  

Мета дослідження. Метою написання статті є розкриття теоретичних 
аспектів формування облікової політики готової  продукції на хлібозаводах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми розробки облікової 
політики зробили провідні вчені: Т.В. Барановська, Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Васильєва, 
С.А. Вітер, Н.І. Дорош, М.Ю. Карпушенко, В.М. Петрук, Л.А. Суліменко та інші. 

Викладення основного матеріалу дослідження.  Згідно із Законом України 
―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні‖ термін ―облікова 
політика‖ означає сукупність принципів, методів і процедур, що використовується 
підприємством для складання та подання фінансової звітності [5]. 

Відповідно до НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» облікова 
система – це своєрідний механізм підготовки та відображення інформації про 
фінансово-майновий стан підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та 
зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний стан справ підприємств [3]. 

Слід звернути увагу на те, що серед науковців немає єдиної думки щодо 
визначення терміну «облікова політика». Так, на думку Пантелійчук Л., облікова 
політика – це сукупність облікових принципів, методів, процедур та заходів для 
забезпечення якісного, безперервного проходження інформації від етапу 
первинного спостереження до узагальнюючого – складання звітності» [4].  

В своїх дослідженнях Карпушенко М.Ю. визначає облікову політику як 
вибрану підприємством, з урахуванням встановлених норм та особливостей, 
методологію бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і 
завдань та використовується з метою забезпечення надійності фінансової звітності 
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та якісної системи управління [2]. У свою чергу, Гурочкіна В. відмічає, що завдяки 
наявності ефективної облікової політики забезпечується точність та правдивість 
показників результативності господарської діяльності суб’єкта господарювання, 
хоча їх величина залежить від альтернативних оцінок активів і пасивів [1].  

У процесі формування облікової політики підприємства доцільно 

враховувати фактори, які мають безпосередній вплив на нього. На формування 
облікової продукції хлібопекарських підприємств суттєво впливають технологічні й 
організаційні особливості, притаманні виробництву і реалізації хлібної продукції. З 
урахуванням галузевих особливостей хлібопекарського підприємства здійснимо 
узагальнення основних факторів такого впливу: 

- зовнішні фактори: законодавчі акти та нормативні документи з питань 

підприємництва, бухгалтерського обліку і оподаткування;  принципи 

бухгалтерського обліку; зовнішні користувачі;  система оподаткування;  склад та 

форми звітності;  вплив інфляційних чи дефляційних процесів;  поява нових 

об’єктів соціального, екологічного та ін. видів обліку; державне регулювання цін на 

хліб масового вжитку; інфраструктура ринку хліба та хлібобулочних виробів; 

- внутрішні фактори: стратегія фінансово-господарського розвитку; 

автоматизація виробничих і управлінських процесів; організаційна структура 

управління, структурні підрозділи і їх економічні взаємозв’язки; відсутність 
незавершеного виробництва; обмежений термін зберігання та реалізації готової 
продукції і мінімум залишків нереалізованої продукції; наукові розробки та 
програми; якість сировини; територіальна обмеженість реалізації через малу 

транспортабельність готової продукції; швидкий оборот грошових коштів [6]. 
Облікова політика хлібопекарського підприємства щодо готової продукції  

містить три складові: методичну, технічну та організаційну, що відповідають 
розділам облікової політики. Так, складові облікової політики для цілей організації 
обліку готової продукції представлено на рис. 1.  

Документом, в якому фіксуються положення облікової політики 
хлібопекарських підприємств, є наказ або розпорядження керівника підприємства, 
який складається на кожний наступний звітний рік. Складання наказу, що 
затверджує на поточний рік прийняту методологію бухгалтерського обліку та його 
організацію, вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» [5]. 

Наказ про облікову політику – це документ внутрішнього користування, 
який підписують особи, що мають право першого та другого підпису (традиційно - 
керівник та головний бухгалтер або бухгалтер). При складанні наказу, крім 
факторів нормативно-правового характеру, необхідно також враховувати: 
юридичний статус підприємства. 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що належна організація обліку повинна забезпечити ефективну 
інформаційну систему яка забезпечить користувачів своєчасною, точною та 
достовірною інформацією про виробництво, зберігання та реалізацію готової 
продукції. Водночас, інструментом для організації обліку є Наказ про облікову 
політику підприємства.  

В обліковій політиці хлібопекарського підприємства, що виробляє готову 
продукцію мають міститись наступні дані: методика калькулювання собівартості 
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готової продукції; методика оцінка запасів і транспортно-заготівельних витрат на 
виробництво готової продукції; перелік статей витрат, понесених на виробництво 
продукції; метод бюджетування витрат на виробництво готової продукції тощо. 

 

 
 

Рис 1. Складові облікової політики щодо організації обліку готової продукції 
хлібопекарського підприємства 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
У статті узагальнено поняття та сутність внутрішнього контролю 

операцій з власним капіталом. Розглянуто основні наукові дослідження українських 
вчених щодо значення внутрішнього контролю для підприємства. Визначено 
завдання та джерела інформації для проведення внутрішнього контролю власного 
капіталу на підприємстві. 

Ключові слова: власний капітал, внутрішній контроль, об’єкти, суб’єкти, 
етапи проведення, джерела інформаційного забезпечення 

  

Постановка проблеми. Власний капітал є основним джерелом формування 
та збільшення обсягів активів будь-якого суб’єкта господарювання. Водночас,  його 
зміни не повинні бути стихійними, а вони мають чітко регулюватись у процесі 
управління діяльністю підприємства. Ефективне управління власним капіталом 
неможливе без формування обґрунтованої системи  контролю за змінами його 
величини та структури. 

Метою статті є обґрунтування організаційних та методичних положень з 
проведення внутрішнього контролю операцій з власним капіталом, що забезпечить 
підвищення рівня якості його проведення та ефективність фінансово-господарської 
діяльності підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню наукових і 
практичних аспектів теорії, методології та організації контролю власного капіталу 
присвячені праці таких українських вчених як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. 
Воськало, Н.І. Дорош, М.Д. Корінько, М.В. Мельник, В.П. Пантелеєв, Ю.М. 
Футоранська та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Важлива роль у 

забезпеченні фінансової стійкості і ліквідності підприємства належить власному 
капіталу як одному з найбільш важливих фондів підприємства, що є основою для 
початку та продовження господарської діяльності підприємства.  

Контроль – важлива складова будь-якої діяльності, тому вчені постійно 
звертають увагу не лише на порядок його організації, але й на особливі відмінності 
в трактуванні. Так, М.В. Мельник трактує внутрішній контроль, як форму 
зворотнього зв’язку, по засобах якого орган управління організації отримує 
необхідну інформацію про дійсний стан об’єкта, яким управляють і реалізації 
управлінських рішень [3]. Водночас, М.Д. Корінько стверджує, що внутрішній 
контроль – це система заходів, визначених керівництвом підприємства та 
здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного виконання усіма 
працівниками своїх обов’язків щодо забезпечення та здійснення господарських 
операцій [2]. 

На думку Футоранської Ю.М. внутрішній контроль – це система заходів, 
визначених управлінським персоналом підприємства та здійснюваних на 
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підприємстві з метою найбільш ефективного використання усіма працівниками 
своїх обов’язків по забезпечення та здійсненню господарських операцій. 
Внутрішній контроль визначає закономірність цих операцій і їх економічну 
доцільність для даного підприємства [4]. 

Основні джерела інформації для проведення контролю власного капіталу 
представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Джерела інформації для проведення контролю власного капіталу 

 

Проведення внутрішнього контролю власного капіталу є важливим як в 
інтересах власників, інвесторів, інших вкладників у підприємство, так і будь-яких 
інших користувачів фінансової інформації, потенційних інвесторів з метою 
забезпечення мінімальних гарантій щодо достовірності, реальності, повноти і 
законності наведеної інформації.  

Джерела інформації для проведення внутрішнього контролю операцій з 
власним капіталом 

установчі документи, а також документи пов'язані із створенням 
підприємства (свідоцтво про державну реєстрацію, довідки про прийняття 

на облік у податковому органі, про реєстрацію в органі статистики та 
відповідних державних цільових фондах тощо) 

документи, що підтверджують право власності на майно, яке є внеском до 
статутного капіталу, свідоцтво про право власності на нерухомість, земельні 

ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність тощо 

реєстр акціонерів для акціонерних товариств; витяги із протоколів зборів 
засновників, акціонерів; витяги рішень зборів директорів; накази і 

розпорядження виконавчої дирекції 

журнали реєстрації виданих доручень і повноважень при реєстрації, 
перереєстрації, ліквідації, реструктуризації підприємства та інших діях 

других осіб (крім керівника) підприємства 

внутрішні  нормативні акти підприємства 

наказ про облікову політику підприємства; первинні документи з обліку 
власного капіталу та забезпечення зобов'язань, а також операцій, пов'язаних 
з формуванням і використанням власного капіталу; документи про внесення 
часток засновників до статутного капіталу (виписки банку, прибуткові касові 

ордери, акти оприбуткування майна у натуральній формі як внеску до 
статутного капіталу тощо) 

регістри синтетичного і аналітичного обліку 
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Воськало Н.М. в своїх дослідженнях до основних завдань формування 
контролю власного капіталу будь-якого суб’єкта господарювання відносить: 

- визначення фактичного стану об’єкта дослідження на певний момент;  
- перевірку складу та структури джерел фінансування (власного капіталу) 

стратегічним напрямкам розвитку підприємства, обсягам та видам його діяльності;  
- контроль операцій, спрямованих на формування джерел утворення 

грошових коштів;  
- контроль оптимізації вартісної структури капіталу, виходячи з потреб 

підприємства у створенні додаткових джерел фінансування;  
- контроль доходів і витрат як наслідку залучення і використання капіталу 

підприємства загалом та за окремими операціями;  
- організацію моніторингу показників фінансової стійкості,  

платоспроможності та рентабельності власного капіталу з метою мінімізації 
фінансових ризиків та запобігання банкрутству;  

- забезпечення виконання управлінських рішень стосовно формування,  
розміщення і використання капіталу, своєчасне усунення відхилень у ході 
виконання рішень, запобігання кризовим ситуаціям і банкрутству підприємства [1]. 

Системність контролю власного капіталу обумовлюється взаємним зв'язком і 
взаємною залежністю елементів цієї системи. У свою чергу, система внутрішнього 
контролю власного капіталу є частиною, підсистемою іншої більш складної 
системи - системи комплексного економічного контролю діяльності підприємства 
загалом. Етапи проведення внутрішнього контролю операцій з власним капіталом 
представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Етапи проведення внутрішнього контролю операцій з власним 

капіталом 
Таким чином, внутрішній контроль власного капіталу доцільно здійснювати 

відповідно до стадій його проходження.  
На сучасному етапі вдосконалення системи бухгалтерського обліку висуває 

нові вимоги до методології проведення внутрішньогосподарського контролю 

Етапи проведення внутрішнього контролю операцій з власним капіталом 

І. Організаційно-підготовчий 

(вибір об’єктів контролю, підготовка 
документації, інструктаж членів 
перевірки, постановка основних 
завдань, вивчення звіту про попередню 
перевірку) 

ІІ. Етап планування 

(розробка плану контролю, 
визначення алгоритму дій 
контролерів, вибір методів та 
прийомів перевірки, розподіл 
обов’язків) 

 

ІV. Завершальний етап 

(визначення кінцевих результатів 
контролю, доведення інформації до 
керівництва)  

ІІІ. Фактична перевірка 

(безпосереднє проведення 
контролю, збір необхідної 
інформації, складання робочих 
документів) 
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Необхідність удосконалення і розвитку методології контролю пов'язана з 
об'єктивною потребою підвищення його якості, що, на жаль, не дозволяє повністю 
задовольнити потреби суспільства в достовірній інформації про фінансово-

економічний стан організацій. 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що у системі внутрішнього контролю діяльності підприємства необхідно 
більше уваги приділяти розвитку підсистеми внутрішнього контролю власного 
капіталу. З цією метою нами було узагальненого завдання, визначено джерела 
інформаційного забезпечення, об'єкти, суб'єкти та етапи проведення внутрішнього 
контролю власного капіталу підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

Розглянуто теоретичні основи внутрішнього контролю, сутність, 
класифікацію та види, визначено наявні форми контролю. Доведено, що внутрішній 
контроль лісових господарств спрямований на вирішення питань, пов’язаних із 
заготівлею лісопродукції. Здійснення внутрішнього контролю за виділеними 
етапами стане дієвою умовою функціонування лісогосподарських підприємств та 
покращення стану лісової галузі. 

Ключові слова: лісогосподарські підприємства; внутрішньогосподарський 
контроль; лісова галузь; лісові ресурси; управління.  

 

Постановка проблеми. Контроль за станом лісових ресурсів є надзвичайно 
важливим, адже здійснюється з метою перевірки наявності та стану цих природних 
ресурсів, запобігання незаконних рубок; визначення доцільності  здійснених  витрат  
на відтворення, утримання та експлуатації лісових насаджень. 

Ефективне управління лісовими ресурсами не можливе без налагодженої 
системи внутрішнього контролю. Як відмічає Шавурська О. В. [ ], внутрішній 
контроль дозволяє виявити порушення, зловживання, розкрадання деревини при 

проведенні заготівельних робіт, встановити причини та умови, які їм сприяли, і 
винних у цьому осіб, ужити заходів щодо відшкодування завданого збитку, шкоди. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
організації контролю висвітлені в наукових доробках вітчизняних вчених, зокрема: 
Ф. Ф. Бутинця, Т. А. Бутинець, Н. Г. Виговської, Л. В. Діканя, Л. В. Нападовської, 
В. П. Пантелєєва, В. О. Шевчука. Особливості проведення господарського 
контролю операцій з лісовими ресурсами розглянуті в дослідженнях В. Д. Гоцуляка, 
Н. С. Котляревської, Л. М. Пелиньо, В. О. Озерана, М. Ю. Чік, Шавурської О. В. 
Проте залишається ряд невирішених питань щодо організації контролю за лісовими 
ресурсами, оскільки вони не розглядаються як самостійні об’єкти бухгалтерського 
обліку.   

Метою статті є дослідження теоретичних основ внутрішнього контролю, 
визначення сутності, класифікації, видів та наявних форм контролю, обґрунтування 
їх важливості для забезпечення ефективного управління господарською діяльністю, 
що сприятиме збереженню, раціональному використанню та відтворенню лісових 
ресурсів. 

Викладення основного матеріалу. Внутрішній контроль – система 
контрольних процедур, план організації і методи управління об’єктом з метою 
ефективного проведення бізнесу, захисту активів, запобігання помилок, акуратності 
облікових перевірок і своєчасного представлення фінансової інформації. Контроль 
– це процес, що забезпечує досягнення цілей організації. 
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Як стверджують В. М. Мурашко, Т. М. Сторожук, 

внутрішньогосподарський, або внутрішній, контроль є системою попереднього, 
поточного і подальшого контролю, метою якого є спостереження за ефективністю 
діяльності підприємства, збереженням та ефективністю використання цінностей і 
коштів, доцільністю і вірогідністю операцій та процесів, а також своєчасністю 
виявлення недоліків та сприяння застосуванню заходів щодо їх усунення [2, с. 11]. 

Внутрішній контроль за лісовими ресурсами спрямований на вирішення 
завдань, пов’язаних з правильністю відображення в обліку операцій щодо процесу 
заготівлі, порядку калькулювання собівартості заготовленої деревини, дотримання 
вимог щодо документального оформлення операцій в бухгалтерському обліку; 
визначення матеріально-відповідальних осіб; контролем за дотриманням 
встановлених норм лісозаготівель; виявлення фактів проведення незаконних рубок 
деревини, перевіркою правильності розкриття інформації в облікових регістрах та 
формах фінансової звітності.  

На необхідності створення у лісогосподарських підприємствах відділу 
внутрішнього контролю наголошує Н. С. Котляревська [3, с. 86]. До об'єктів 
господарського контролю відносить лише заготовлену деревну (деревний хлист, 
ділову деревину (сортименти), жердини, деревину дров'яну для технологічних 
потреб, дрова, хмиз). На наш погляд, об'єктами внутрішнього контролю необхідно 
визнавати не лише продукцію, заготовлену в результаті проведення лісозаготівлі, 
але й витрати на проведення лісозаготівельних робіт і лісовідновлювальних робіт. 

Внутрішній контроль залежно від часу проведення поділяється на 
попередній, поточний та наступний. Попередній контроль здійснюється до 
прийняття управлінських рішень і здійснення господарських операцій. 
Підготовчими роботами в лісгоспах перед проведенням лісозаготівельних робіт є 
розробка схеми лісосіки з нанесенням на них виробничих об’єктів, устаткування, 
доріг. А також способів проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, 
обрубування сучків, трелювання, спуск, розкряжування, сортування, 
штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок) [1, с. 130]. 

Попередній контроль необхідний на всіх рівнях управління. Об’єктами 
попереднього контролю можуть бути внутрішньогосподарські плани, проектно-
кошторисна документація, документи на відпуск товарно-матеріальних цінностей і 
готової продукції, на видачу грошових коштів, договори тощо. Мета попереднього 
контролю полягає в тому, щоб попередити протизаконні дії осіб, економічно 
недоцільні господарські операції; забезпечити економне й ефективне витрачання 
господарських ресурсів [5]. 

Поточний контроль проводиться в момент здійснення господарської 
операції. Основне завдання поточного контролю – оперативне виявлення та 
своєчасне припинення порушень і відхилень, що виникли в процесі виконання 
господарських операцій та виробничих процесів. Поточний контроль за 
отриманням деревної продукції здійснюється на етапі проведення рубки головного 
користування та рубок догляду шляхом співставлення кількості дерев, зазначених у 
аналітичних відомостях та намічених дерев чи залишених пеньків після 
вирубування та оприбуткованим обсягом продукції. Перевіряється також 
відповідність фактичного розміру заготовленої деревини і дозволеного обсягу 
заготівлі деревини, що зазначений у лісорубному квитку. 

Наступний контроль здійснюється після завершення господарських 
операцій в кінці звітного періоду. Його основне призначення – встановлення 
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правильності, законності та економічної доцільність здійснених господарських 
операцій, виявлення відхилень (фактів безгосподарності, крадіжок, зловживань) в 
господарській діяльності лісових господарств. За результатами наступного 
внутрішнього контролю розробляються заходи щодо ліквідації виявлених недоліків 
і усунення причин та умов їх виникнення. 

Найвища дієвість і ефективність контролю досягається послідовним 
поєднанням попереднього, поточного (оперативного). Залежно від джерел 
інформації, яка використовується під час здійснення контрольних функцій, 
внутрішній контроль поділяється на документальний і фактичний [4, с. 137]. 

Для лісогосподарських підприємств документальний контроль полягає у 
встановленні достовірності й законності господарських операцій за даними 
первинної документації, облікових регістрів і звітності, в яких вони знайшли 
відображення, порівнянні даних синтетичного й аналітичного обліку, порядку 
калькулювання собівартості заготовленої лісової продукції та повноти її 
оприбуткування, перевірці наявності договорів про матеріальну відповідальність, 
відповідальних за збереження лісової продукції, перевірці виконання договорів з 
покупцями деревини, перевірці доцільності, своєчасності, правильності 
документального оформлення господарських операцій щодо проведення 
заготівельних робіт, внутрішнього переміщення заготовленої деревини, перевірці 
відповідності порядку ведення обліку заготовленої деревини затвердженим 
положенням облікової політики підприємства. 

Фактичним називається контроль, за якого кількісний і якісний стан 
об’єктів, які перевіряються, встановлюється шляхом обстеження, огляду, 
обмірювання, перерахунку, зважування, лабораторного аналізу та інших способів 
перевірки фактичного їх стану.  

Документальний і фактичний контроль тісно взаємопов’язані, тому що 
тільки їх спільне проведення дає змогу встановити дійсний стан об’єкта перевірки.  

До прийомів комбінованого контролю можна віднести сертифікацію 
системи ведення лісового господарства та запровадження електронного обліку 
деревини. Сертифікація є оцінкою відповідності якості управління лісами та 
лісокористування визначеним нормам лісового законодавства, міжнародним 
вимогам (стандартам). Сертифікація лісів окремого лісогосподарського 
підприємства формує для нього сприятливі конкурентні передумови завоювання 
місця на ринках деревини чи виробів із неї, в т. ч. на міжнародному. 

Електронний облік деревини – це система фіксації та оформлення руху 
деревних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації на всіх етапах 
лісозаготівельних робіт із занесенням та передачею інформації поколодного 
(штабельного) обліку за допомогою новітніх інформаційних технологій для 
подальшого використання в бухгалтерському та управлінському обліку. 

Внутрішній контроль лісових господарств спрямований на вирішення 
питань, пов’язаних із заготівлею лісопродукції, а саме питань правильності 
відображення операцій в обліку, перевірки достовірності розкриття інформації в 
облікових регістрах та у формах фінансової звітності, здійснення контролю за 
формуванням собівартості заготовленої деревини, створення умов для виконання 
матеріально відповідальними особами своїх обов’язків, забезпечення виконання 
норм лісозаготівель, виявлення фактів проведення незаконних рубок деревини. 



55 

 

Висновки. Таким чином, можливості контролю як функції управління 
використовуються сьогодні недостатньо. Формування на лісогосподарських 
підприємствах нової стратегії внутрішньогосподарського контролю стане дієвою 
умовою їх функціонування та покращення стану лісової галузі.  
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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

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

В процесі дослідження визначено поняття доходи, а також особливості  їх 
формування у бюджетних установах. Обґрунтовано класифікацію доходів у 
бюджетних установах. Розглянуто основні наукові дослідження українських 
вчених щодо значення доходів  в бюджетних установах. 

Ключові слова: бюджетні установи, доходи, облік, обмінні операції, 
необмінні операції 

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що бухгалтерський 
облік доходів в бюджетних установах є найбільш трудомістким об’єктом обліку. На 
сьогоднішній день однією з головних проблем функціонування бюджетних установ 
є те, що вони працюють в умовах недостатнього фінансування з бюджету держави. 
Це зумовлює необхідність не тільки планувати, здійснювати та контролювати 
доходи і видатки бюджетних програм, але і керувати результатами їх виконання. 
Тому, одним із ефективних напрямів удосконалення системи управління 
бюджетними установами є впровадження ефективної системи організації обліку 
бюджетної установи загалом, так і доходів зокрема. 

Метою дослідження є дослідження сутності доходів бюджетної установи та 
обґрунтування їх класифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку, контролю та 
аналізу функціонування установ знайшли відображення в наукових працях багатьох 
українських вчених: П. Й. Атамаса, Р. Т. Джоги, Ф. Ф. Бутинця, С. О. Левицької,  
С. Я. Зубілевич, С. В. Свірко та ін. Не зважаючи на розробку низки теоретичних і 
практичних положень щодо обліку доходів в бюджетних установах, недостатньо 
уваги приділяється проблемам їх сутності, визнання та підходів до класифікації. 
Проте ці питання набувають особливої актуальності з огляду на поширення 
ринкових відносин у бюджетну сферу України та реформування вітчизняної 
облікової системи до міжнародних стандартів.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Сутність поняття доходи в 
бюджетних установах має дещо інше значення порівняно з цим же поняттям для 
інших суб’єктів господарювання. Це обумовлено низкою особливостей відносно 
умов функціонування бюджетної установи.  

Так, в своїх дослідженнях Левицька С. О. визначає доходи  бюджетної 
установи, як отримані з державного та місцевого бюджетів та генеровані 
бюджетними організаціями асигнування [2]. Водночас, Лемішовський В. І. 
стверджує, що діяльність бюджетних установ фінансується за рахунок коштів 
державного та/або місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно [3]. 

В своїх дослідженнях Петрук О.М. переконаний, що збереження і розвиток 
установ бюджетної сфери вимагають підвищення віддачі фінансових, матеріальних 
і трудових ресурсів, що використовуються в цих установах, більш тісного зв’язку 
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виділених з бюджету коштів з результатами їх використання. У той же час, 
враховуючи напруженість бюджету, для зменшення дефіциту коштів для утримання 
бюджетних установ необхідно активніше запроваджувати комерційні відносини в 
системі бюджетних відносин. Поєднання бюджетного фінансування і надходження 
коштів від послуг, які надаються бюджетною установою на платній основі сприяє 
більш раціональному використанню не лише бюджетних асигнувань, але й коштів 
інших джерел фінансування, що надходять на потреби установи невиробничої 
сфери. За допомогою доходів спеціального фонду з’являється можливість 
покращити якісні показники роботи цих установ, оптимізувати норми витрат, 
удосконалити систему управління, зміцнити матеріальну базу бюджетних установ. 
З цією метою бюджетним установам і надано право отримувати доходи від надання 
платних послуг [5].  

На думку Свірко С. В. доходи бюджетних установ це надходження 
грошових коштів, отримуваних установами за рахунок державних коштів, для 
виконання кошторису доходів і видатків [6] 

Інформація про доходи, яка формується в бухгалтерському обліку є 
джерелом інформаційного забезпечення для прийняття управлінських рішень, тому 

від її достовірності та точності залежить успішність функціонування системи 
управління бюджетною установою. 

Водночас, для належного відображення доходів у бухгалтерському обліку 
важливе значення має правильно розроблена їх класифікація відповідно до потреб 
бухгалтерського обліку бюджетних установ. Оскільки доходи суб’єктів державного 
сектору великою мірою є складовими доходів бюджету країни, тому класифікація 
доходів бюджетних установ має бути гармонізована з бюджетною класифікацією та 
відповідати вимогам чинного законодавства. 

Впровадження у 2016 році НП(С)БОДС 124 «Доходи» передбачає розподіл 
доходів на доходи від обмінних та необмінних операцій]. Так, згідно із НП(С)БОДС 
124 «Доходи», які розроблені на основі МСБОДС, доходи суб’єктів державного 
сектору класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:  доходи від 
обмінних операцій (бюджетне асигнування, доходи від надання послуг, 
надходження бюджетних установ від додаткової діяльності, доходи від продажу, 
доходи від відсотків, роялті та дивідендів та інші доходи від обмінних операцій);  
доходи від необмінних операцій (податкові надходження, адміністративні збори та 
платежі, трансферти, що отримують бюджетні установи від підприємств та 
організацій) [4].  

Більш детальну класифікацію доходів бюджетних установ згідно із 
НП(С)БОДС наведено на рис. 1.  

На даний час не погоджені принципові положення щодо класифікації 
доходів бюджетних установ. Це означає необхідність вибору із двох варіантів. 
Перший полягає в адаптації НП(С)БОДС до діючого бюджетного законодавства, 
другий – у прийнятті змін та доповнень до чинних нормативних актів, прийняття 
нових законодавчих документів з метою досягнення їх відповідності НП(С)БОДС.  
Пріоритетним вважаємо другий варіант у зв’язку з тим, що НП(С)БОДС є 
максимально наближеними до міжнародних стандартів обліку в державному 
секторі, а це є однією з важливих умов розвитку співробітництва України із 
міжнародними фінансовими організаціями [1]. 
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Рис. 1. Класифікація доходів бюджетних установ згідно з НП(С)БОДС 

 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження визначено, що  ринкові 
умови господарювання вимагають використання нових принципів, форм і методів 
управління у бюджетній сфері, що у свою чергу підвищує вимоги до об'єктивності 
економічної інформації, головним джерелом якої є бухгалтерський облік. Основною 
проблемою реформування обліку в бюджетних установах є відсутність єдиних 
підходів до розробки дієвих механізмів удосконалення системи обліку з 
урахуванням вимог міжнародних стандартів, недостатність розробленості питання 
переходу на єдині методологічні засади, а також створення інформаційного 
забезпечення обліку загалом, та обліку доходів бюджетної установи зокрема. 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ У  
ФІЛІЇ «ІРШАНСЬКИЙ ГЗК»  ПАТ «ОГХК» 

 

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

Досліджено методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про витрати підприємства. Розкрито складові виробничої 
собівартості продукції підприємства. Наведено субрахунки до рахунку 23 
"Виробництво" які використовуються Філією «Іршанський ГЗК»  ПАТ «ОГХК».  

Ключові слова: витрати, витрати виробництва, виробнича собівартість 
продукції, статті витрат, калькулювання 

 

Постановка проблеми. Виробництво є одним із основних процесів 
господарської діяльності підприємства. В процесі виробництва використовують 
природні ресурси, сировину, матеріали, паливо, енергію, трудові ресурси та основні 
засоби, внаслідок чого одержують готову продукцію, яку потім реалізовують. 
Характерною особливістю цього процесу є формування витрат на виробництво 

продукції, що становлять її виробничу собівартість, тому до витрат виробництва 
відносять витрати, обумовлені технологією виробництва, перебувають у залежності 
від обсягу випущенні продукції і складають її речову основу [2]. 

Облік витрат на виробництво – одна з найважливіших функцій 
бухгалтерського обліку. Інформація про витрати виробництва потрібна, передусім, 
керівнику підприємства та його підрозділів, а також його учасникам (засновникам) 
для вироблення політики управління підприємством з метою зниження витрат і 
збільшення прибутковості. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проте 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: С. П. Панич [2], І. B. Файт [2], О.В. Попазова [4], Є. 
Ю. Шара [5], І. Є. Соколовська-Гонтаренко [5]. Незважаючи на глибоке 
дослідження багатьма авторами питань обліку витрат виробництва, воно все ще 
потребує подальшої розробки.  

Основною метою написання даного дослідження є обґрунтування  ведення 
обліку витрат виробництва на  Філії «Іршанський ГЗК»  ПАТ «ОГХК» та розробка 
пропозицій щодо їх вирішення. 

Викладення основного матеріалу. Методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у 
фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 16 "Витрати" [3]. 

Основу побудови обліку витрат виробництва складають такі елементи , як 
незавершене виробництво, визначення прямих і непрямих витрат, поділ витрат на 
постійні і змінні, визначення методів розподілу загольновиробничих витрат та 
готова продукція. 
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Згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" витрати – це 
зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, 
які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за 
рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період. 

Витрати виробництва – це спожиті у процесі виробництва засоби 
виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали, амортизацію 
основних засобів, працю працівників, зайнятих у процесі виробництва) [5]. 

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 засобів, нематеріальних активів, 
спеціалізованого оснащення, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових 
ресурсів, а також витрат на виробництво і збут готової продукції, включаючи 
встановлені державою обов'язкові відрахування, податки й платежі [4].  

У виробничу собівартість продукції, згідно з П(С)БО 16 "Витрати" [3], не 
включаються адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. 

До складу виробничої собівартості продукції у Філії «Іршанський ГЗК»  ПАТ 
«ОГХК» включають: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; 
інші прямі витрати; загальновиробничі витрати. 

Виробнича собівартість продукції зменшується на облікову вартість супутньої 
продукції. 

Для визначення собівартості конкретного об’єкта калькулювання витрати 
виробництва групуються за статтями калькуляції. Номенклатура статей калькуляції 
залежить від технологічних і організаційних особливостей підприємства (підрозділу 
підприємства). Статті калькуляції встановлюються самим підприємством і перелік 
яких наведений у Наказі про облікову політику Філії «Іршанський ГЗК» ПАТ 
«ОГХК», а саме: сировина та основні матеріали; комплектуючі вироби та купівельні 
напівфабрикати; паливо й енергія на технологічні цілі; зворотні відходи 
(вираховуються); основна заробітна плата робітників; додаткова заробітна плата; 
відрахування на соціальне страхування; витрати на утримання та експлуатацію 
устаткування; загальновиробничі витрати; втрати від браку; виробнича собівартість. 

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій (далі Інструкції № 291) для узагальнення інформації про витрати на 
виробництво продукції (робіт, послуг) призначений рахунок 23 "Виробництво" [1]. 

На рахунку 23 "Виробництво" враховуються також витрати: інших 
підприємств та організацій; допоміжних (підсобних) виробництв. 

По дебету рахунку 23 "Виробництво" відображаються: прямі матеріальні, 
трудові та інші прямі витрати; розподілені загальновиробничі витрати;  втрати від 
браку продукції (робіт, послуг) з технологічної причини. 

По кредиту рахунку 23 "Виробництво" відображається: вартість фактичної 
виробничої собівартості, завершеної виробництвом готової продукції (у дебет 
рахунків 26, 27); вартість виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90); 
собівартість виготовлених в допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, робіт, 
послуг (інструменту, енергії, ремонтно-транспортних послуг). 
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Аналітичний облік по рахунку 23 "Виробництво" ведеться по видам 
виробництв, за статтями витрат і видами або групами вироблюваної продукції. На 
великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися по підрозділах 
підприємства і центрах витрат та відповідальності. 

Конкретні субрахунки Інструкцією № 291 по рахунку 23 "Виробництво" не 
встановлені, але визначено, що залежно від специфіки діяльності підприємства вони 
самостійно відкривають субрахунки, на яких враховуються витрати.  

У Філії «Іршанський ГЗК»  ПАТ «ОГХК» до рахунку 23 "Виробництво" 

відкриваються субрахунки наведені в табл. 1. 
Таблиця 1 

Субрахунки до рахунку 23 "Виробництво" в Філії «Іршанський ГЗК»  ПАТ «ОГХК» 

Номер рахунку Назва 

23 Виробництво 

231 Основне виробництво 

232 Гірничо-підготовчі роботи 

233 Екскаваторна рекультивація 

234 Бульдозерна рекультивація 

235 Допоміжне виробництво 

236 Допоміжне виробництво в кап.буд. 
237 Допоміжне виробництво – кафе 

238 Допоміжне виробництво – невиробнича сфера 

239 Виробництво на сторону 

 

Облік виробничих витрат здійснюється у розмірі  фактично понесених витрат 
по всіх видах робіт за прямим призначенням в тому періоді, в якому вони були 
фактично понесені. 

Продукція, виконані роботи та послуги передаються в межах структурних 
підрозділів філій  за плановою цеховою собівартістю. Роботи (послуги), які 
виконані філією для подальшої їх реалізації від імені головного підприємства, 
передаються в межах балансу від філії на головне підприємство за фактичною 
виробничою собівартістю на підставі довідки, яка надається за результатами 
відповідного звітного періоду  в бухгалтерію головного підприємства. Операції з 
передачі філією собівартості робіт (послуг) для подальшої її реалізації на головному 
підприємстві у бухгалтерському обліку  відображати записом:  

Дт 683 Кт 231 – передача фактичної виробничої собівартості послуг  філії. 
При веденні обліку виробничих витрат використовують різні методи їх обліку, 

а саме: попередільний, попроцесний, позамовний, директ-кост, метод обліку 
фактичної собівартості.  

Одним із шляхів удосконалення обліку витрат підприємств можна 
запропонувати впровадження одного з більш сучасних методів обліку витрат – 

попроцесного. Сутність його полягає в тому, що всі прямі витрати обліковують за 
окремими технологічними процесами, за місцем їх виникнення. Збір інформації про 
витрати є менш трудомістким порівняно з позамовним методом, а інформація, 
відображена на рахунках бухгалтерського обліку, є більш прозорою. Розподілення 
накладних витрат по цехах проводиться більш точно. За допомогою цього методу 
можна зрозуміти, який розмір витрат та на якому саме процесі, що допомагає 
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головному бухгалтеру та керівництву відстежувати ефективність того чи іншого 
підрозділу, який виконує певний процес. 

Висновки. Враховуючи той факт, що величина витрат на виробництво 
продукції безпосередньо впливає на прибутковість і рентабельність – на перший 
план висувається питання забезпечення оптимального рівня витрат, зниження 
собівартості продукції, яка виробляється. Досягти цього неможливо без чітко 
налагодженої системи обліку витрат виробництва. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ 
ПРАЦІ  

 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
Визначено роль та значення облікової політики щодо розрахунків з оплати 

праці. Розглянуто особливості формування облікової політики в частині обліку 
праці та іі оплати. Розкрито основні елементи облікової політики з обліку праці 
та її оплати, що наводяться в наказі про облікову політику.  

Ключові слова: облікова політика, оплата праці, організація 
бухгалтерського облік, елементи облікової політики, облікова інформація. 

  

Реалії сьогодення свідчать, що оплата праці виступає одним з 
найважливіших об’єктів бухгалтерського обліку будь-підприємства і багато в чому 
визначає собівартість готової продукції, що ним виробляється.  

Одним із важелів управління розрахунками з оплати праці будь-якого 
підприємства, є облікова політика. Саме тому актуальним питанням є 
обґрунтування підходу до формування облікової політики в частині розрахунків з 
оплати праці, висвітлення її елементів, що відповідатиме вимогам міжнародних і 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інтересам 
працівників підприємства водночас.  

Метою написання статті є розкриття основ формування облікової політики 
щодо розрахунків з оплати праці на підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування облікової 
політики підприємства знайшли відображення в працях українських вчених: 
Т.В.Барановської, М.Т.Білухи, Г.Г.Кірейцева, Л.М.Кіндрацької, 
Ю.А.Кузьмінського, М.С.Пушкара, В.В. Сопка, Н.В. Секіріна, Ю.А. Оскірмо,  
В.Д.Новодворский, Р.Л. Сабанин, Т.М. Гусева, Т.Н. Шеина та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» уведено 
термін «облікова політика», відповідно до якого, – це сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовуються підприємством для складання й подання 
фінансової звітності [7]. Водночас, відповідно до МСБО 8 облікова політика – 

конкретні принципи, основи, домовленості, правила, та практика, застосовані 
суб’єктом господарювання при складанні й поданні фінансової звітності [4]. 

Слід зазначити, що серед науковців немає єдиної думки щодо визначення 
терміну «облікова політика». Трактування оняття «облікова політика» в наукових 
дослідженнях представлено в табл. 1 

Необхідно відмітити, що облікова політика суб’єктів господарювання хоча і 
охоплює всі сторони обліку (теоретичні, методичні, технічні і організаційні), але 
обов’язково буде відрізнятися на різних підприємствах, оскільки наведені елементи 
теоретичного, методичного, технічного й організаційного аспектів облікової 
політики не є вичерпними. Тому, кожне підприємство має право розширити їх, 
доповнюючи іншими елементами.  
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Таблиця 1 

Поняття “облікова політика” в наукових дослідженнях 

Джерело  Визначення облікової політики  

Н.В. Секіріна, Ю.А. 
Оскірко [6] 

Інструмент організації обліку на конкретному підприємстві, який 
включає сукупність способів та процедур ведення обліку, що були 
обрані, виходячи із встановлених вимог та особливостей 
діяльності підприємства  

В.Д. Новодворский, Р.Л. 
Сабанин [5] 

Сукупність усіх прийнятих в організації способів ведення 
бухгалтерського обліку  

Т.М. Гусева, Т.Н. Шеина 
[2] 

Вибрана організацією сукупність методичних та організаційних 
способів ведення бухгалтерського обліку  

Т.В. Барановська [1] 

Сукупність дій із формуваннякомплексу методичних прийомів, 
способів і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку, 
щовідповідає особливостям роботи підприємства й інтересам його 
власників 

 

Організація обліку оплати праці повинна бути цілісною, єдиною системою 
взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і методів обліку, які охоплюють 
увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації [3].  

Бухгалтерський облік оплати праці в свою чергу повинен забезпечити: 
– точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг затрат 

праці; 
– відображення обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу кожним 

працівником за галузями і підприємством в цілому; 
– правильне нарахування заробітної плати кожному працівникові відповідно 

до діючих положень; 
– контроль за використанням фонду оплати праці; 
–порядок розподілу оплати праці за об’єктами бухгалтерського обліку; 
– повний і своєчасний розрахунок з працівниками щодо оплати праці; 
– своєчасне складання і подання звітності зоплати праці [8]. 
Дослідження свідчать, що на формування облікової політики здійснюють 

свій вплив ряд факторів, які за сферою охоплення системи обліку необхідно 
виокремити у групи: зовнішні фактори, які не залежать від діяльності суб’єкта 
господарювання, та внутрішні, які зумовлені особливостями його діяльності. До 
зовнішніх факторів належать законодавство країни, положення на ринку товарів і 
послуг, рівень інфляції, глобалізаційні процеси тощо. До внутрішніх - форма 
власності підприємства, його розмір та місцезнаходження, вид діяльності, 
організація системи обліку тощо. 

Оскільки облік розрахунків з праці є однією з складних ділянок обліку, то 
для забезпечення виконання завдань з раціональної організації обліку на 
підприємстві важлива роль належить обгрунтованій обліковій політиці. Основні 
положення з обліку праці та її оплати, що наводяться в наказі про облікову 
політику, представлено на рис. 1. 
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Дослідивши організаційну, методичну та технічну складові облікової 
політики підприємства,  нами пропонуються елементи облікової політики в частині 
розрахунків з оплати праці, що надасть змогу сформувати передумови для 
ефективної організації та методики ведення бухгалтерського обліку оплати праці з 
метою надання повної та своєчасної облікової інформації для потреб управління 
розрахунками з оплати праці  

Документальне оформлення облікової політики підприємства здійснюється 
у розпорядчому документі про облікову політику підприємства, який є основним 
внутрішнім документом, що регулює організацію облікового процесу на 
підприємстві загалом та в розрізі його складових, зокрема в частині розрахунків з 
оплати праці [7]. 

 
Рис. 1. Основні положення з обліку праці та її оплати, що наводяться в Наказі 

про облікову політику 
 

Висновки. Отже, основними питаннями, що підлягають відображенню в 

наказі про облікову політику в частині розрахунків з оплати праці на підприємстві 
є: визначення системи та форми оплати праці; встановлення системи нормування 
праці; перелік первинних документів, порядок  обробки та зберігання первинних 
документів та регістрів обліку з оплати праці, порядок відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, строки подання 
первинних документів з обліку праці та її оплати до бухгалтерії підприємства згідно 
графіка документообороту. 

Основні положення з обліку праці та її оплати, що наводяться в наказі про облікову 
політику 

Форми кадрової документації 

Форми, системи, розміри заробітної плати та інших виплат 

Встановлення режиму роботи 

Система нормування і оплата праці 

Порядок створення резервів на виплату відпусток, щорічної винагороди за 
вислугу років, винагород за підсумками роботи за рік 

Перелік первинних документів, порядок  обробки та зберігання первинних 
документів та регістрів обліку з оплати праці 

Строк подання первинних документів з обліку праці та її оплати до бухгалтерії 
підприємства згідно графіка документообороту 

Зміни в організації праці 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 
КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА 

ПІДРЯДНИКАМИ 

 

(Представлено доц. Савченко Р. О.) 

 

Мета контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками – 

встановити відповідність виконаних операцій за розрахунками з постачальниками і 
підрядниками чинному законодавству. Розкрито основні елементи організації 
внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками та 
підрядниками. 

Доведено, що раціональна організація внутрішньогосподарського контролю 
потенційних постачальників та стану розрахунків з ними сприяє зміцненню 
договірної і розрахункової дисципліни. 

Ключові слова: інформаційні джерела; облік; розрахункові відносини; 
постачальники та підрядники; внутрішньогосподарський контроль. 

 

Постановка проблеми. Діяльність будь-якого підприємства неможлива без 
взаємодії зі сторонніми організаціями, які забезпечують підприємство необхідними 

для господарської діяльності ресурсами, а також виконують роботи та надають 
послуги. Через різницю у часі між моментами постачання та сплатою за рахунками 
у підприємства виникає поточна  кредиторська заборгованість. Розмір цього виду 
зобов’язань потрібно ретельно контролювати, адже, з одного боку, вони є 
тимчасово вільними обіговими коштами, а з іншої, – здійснюють вплив на 
фінансову стійкість та платоспроможність суб’єкта господарювання. Тому 
правильне, ефективне та своєчасне проведення розрахунків з постачальниками та 
підрядниками на основі достовірної обліково-аналітичної інформації, її 
використання для здійснення ефективного внутрішньогосподарського контролю 
набуває великого значення та обумовлює необхідність постійного вдосконалення.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми організації, контролю 
та оптимізації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, а також їх 
достовірного відображення у фінансовій звітності висвітлено у працях багатьох 
науковців. Серед вітчизняних вчених проблемні аспекти стосовно обліку і 
контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками досліджували 
Н. М.Бондаренко, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, В. М. Добровський, А. В. Киян, 

В. В.Мушинський, О. М. Петрук, Л. К. Сук, П. Я. Хомин, О. Ф. Ярмолюк та інші. 
Також серед опублікованих наукових праць недостатньо досліджена та сформована 
система ознак виявлених помилок при контролі розрахунків з постачальниками та 
підрядниками, тому цей напрямок підлягає подальшому вдосконаленню. 

Метою статті є обґрунтування методичних аспектів 
внутрішньогосподарського контролю розрахунків із постачальниками та 
підрядниками та розроблення рекомендацій щодо їх удосконалення в сучасних 
умовах господарювання. 
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Викладення основного матеріалу. У процесі господарської діяльності 
підприємства постійно вступають у різні розрахункові відносини з 
постачальниками та підрядниками. Щоб уникнути порушень і зловживань під час 
здійснення розрахункових операцій, потрібно проводити постійний контроль за їх 
проведенням та відображенням у бухгалтерському обліку.  

Облік розрахунків на підприємствах має бути чітко контрольований. 
Причому не тільки на кінцеві звітні дати, що забезпечується засобами фінансового 
обліку, а й у будь-який момент за потреби управління. Отже, виникає потреба 
поглиблення інформативності обліку за цими об’єктами.  

Система внутрішньооблікового контролю визначається внутрішніми 
правилами та процедурами контролю, які запроваджуються власником 
підприємства для досягнення поставленої мети. На ефективність контролю 
господарської діяльності, зокрема, операцій щодо розрахунків з постачальниками та 
підрядниками підприємства впливає його організація та чіткість сформованої 
методики, яка повинна складатись з послідовного переліку етапів, методів та 
прийомів контролю та відповідного пакету розроблених робочих документів 
контролера для проведення внутрішньогосподарського контролю обраного об’єкта і 
базується на визначеному переліку систематизованих джерел інформації [1, с. 263].  

Контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками можливо 
проводити власними силами підприємства, що дозволить уникнути помилок у 
розрахунково-платіжних документах та різних суперечок під час розрахунків.  

Мета контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками – встановити 
відповідність виконаних операцій за розрахунками з постачальниками і 
підрядниками чинному законодавству і достовірність відображення цих операцій у 
бухгалтерській звітності.  

Завданням контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками є 
перевірка достовірності даних обліку про стан розрахунків, дотримання 
розрахункової дисципліни і впливу її на платоспроможність підприємства, яка 
забезпечує його нормальну фінансово-господарську діяльність.  

Основними елементами контролю операцій із забезпечення здійснення 
розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства та фактів їх зміни є: 

 об'єкти – договори, укладені підприємством; розрахункові операції; 
записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності; господарські 
операції з обліку фактів зміни зобов’язань в контексті розрахунків з 
постачальниками та підрядниками; тощо; 

 суб'єкти – власник та підрозділи підприємства, які виконують 
контрольні функції за формуванням розрахунків з постачальниками та 
підрядниками (юридичний відділ, відділ постачання, бухгалтерія, планово-

фінансовий відділ, відділ маркетингу і т.д.). 
На думку А. В. Киян і О. Ф. Ярмолюк, одним із найважливіших завдань 

ефективної організації системи внутрішнього контролю операцій із забезпечення 
виконання договірних зобов’язань на підприємствах є регламентування його 
здійснення, тобто закріплення відповідного порядку виконання контролю у 
відповідних наказах або положеннях та формування системи внутрішніх 
розпорядчих документів [3]. 
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Джерелами даних для перевірки документальної обґрунтованості 
розрахунків з постачальниками та підрядниками є такі документи: накладні, 
рахунки, акти приймання виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, 
податкові накладні, документи транспортних підприємств, митні декларації, 
документи, що підтверджують якість товару. 

За умови, якщо розрахунки здійснюються у безготівковій формі: платіжні 
доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви, векселі, платіжні вимоги, 
інкасові доручення (розпорядження); якщо розрахунки здійснюються у готівковій 
формі: чек, квитанція до прибуткового касового ордера або копія чека з відміткою 
«сплачено». 

Для документування результатів перевірок та роботи працівниками служби 

внутрішнього контролю можуть застосовуватись різні робочі документи, 

наприклад, акти перевірок, адаптовані тести оцінки внутрішнього контролю, тести 

порівняння, спеціальні сигнальні документи. 

Методичні прийоми контролю розрахунків із постачальниками та 
підрядниками включають: 

– інвентаризацію (використовують під час контролю стану розрахунків із 
постачальниками та підрядниками та його відповідності аним бухгалтерського 
обліку на ту саму дату); 

– економічний аналіз та економіко-математичні методи (дають можливість 
оцінити й виявити динаміку кредиторської заборгованості та дослідити причини 
утворення нереальних сум заборгованості); 

– документальні прийоми (дослідження інформації за сутністю та змістом, 
перевірка на нормативно-правову відповідність, зустрічна перевірка, зіставлення, 
логічна перевірка розрахункових регістрів, взаємний контроль операцій) – 

застосовують під час дослідження суті й змісту розрахункових операцій для 
з’ясування повноти, законності та правильності відображення останніх в обліку; 

– методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів контролю 
(система тизація та групування виявлених порушень, складання проміжних актів, 
додатків до актів та висновків Ревізійної комісії, оформлення результатів 
контролю) [2]. 

Перевірка зобов’язань перед постачальниками та підрядниками 
здійснюється в декілька етапів. 

На підготовчій стадії перевірки необхідно оцінити систему внутрішнього 
контролю підприємства, тому контролер проводить тестування (опитування, 
анкетування). Кожній позитивній відповіді відповідає 1 бал, негативній – 0 балів. 
Орієнтуючись на рекомендовані параметри оцінки надійності системи 
внутрішнього контролю та суму балів, отриману за підсумками тестування, оцінка 
може бути визначена як «низька», «середня» або «висока». 

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, контролер 
переходить до планування перевірки, кінцевим результатом якого є складання 
програми перевірки [4]. 

Контролер повинен своєчасно складати робочу документацію, яка є 
достатніми та відповідними записами для звіту контролера та доказом того, що 
контроль планувався та виконувався відповідно до застосованих законодавчих і 
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нормативних вимог. Такі документи дадуть змогу оперативно та своєчасно 
отримувати інформацію, проводити перевірку, виявляти можливі порушення. 

Висновки. Отже, раціональна організація внутрішньогосподарського 
контролю потенційних постачальників та стану розрахунків з ними сприяє 
зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов'язань по 
поставках продукції в заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності 
за дотримання платіжної дисципліни, скороченню дебіторської та кредиторської 
заборгованості, прискоренню оборотності обігових коштів а, відтак, поліпшенню 
фінансового стану підприємства. 
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ОБЛІК ДОХОДІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКАМИ 
ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.пед.н., ст. викл. Вітер С.А.) 
 

У статті досліджено теоретичні та практичні питання складу і оцінки 
доходів від реалізації. Розглянуто основні класифікаційні ознаки доходів від 
реалізації товарів, робіт та послуг підприємства. Визначено порядок 
відображення даних про доходи у фінансовій звітності підприємства.  

Ключові слова: облік, дохід від реалізації товарів, класифікація доходів, 
оцінка, фінансова звітність. 

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що основною метою 
діяльності будь-якого суб’єкта господарювання є одержання найбільшого прибутку, 
що в свою чергу, безпосередньо залежить від величини доходів, які отримує 
підприємство. Ось чому доходи підприємства, незалежно від галузі діяльності, 
форми власності та інших факторів набувають особливо ключового значення.  

Доходність підприємства є одним із найголовніших показників, які 
відображають його фінансовий стан. Такий показник відображає мету 
підприємницької діяльності.  

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

Метою статті є дослідження сутності обліку доходів в системі управління 
прибутками торгівельного підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Обліково-аналітичне забезпечення 
управління доходами від реалізації товарів – це система збору, обробки, 
узагальнення, подання та аналізу фінансової інформації про порядок формування 
доходів підприємства, забезпечення необхідної кількості та якості для ведення 
господарської діяльності.  

До основних елементів системи обліково-аналітичного забезпечення 
формування доходами від реалізації товарів, як єдиного систематизованого 
інформаційного ресурсу відносять первинні і зведені бухгалтерські документи, 
облікові регістри, внутрішню звітність, фінансову звітність. Так, на рівні 
підприємства прийняття управлінських рішень стосовно оптимізації доходів 
підприємства базується на інформації, що міститься в первинних та зведених 
бухгалтерських документах, облікових регістрах, а також в фінансовій та 
внутрішній звітності. 

Необхідно відмітити, що система обліково-аналітичного забезпечення 
формування доходів від реалізації товарів підприємства є складовою загальної 
системи управління суб’єкта господарювання, вона базується тільки на даних 
бухгалтерського обліку і здійснюється працівниками бухгалтерії. Її суть полягає в 
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об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, проведення 
оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності даного процесу і 
використанні його результатів при формуванні рекомендацій для прийняття 
управлінських рішень щодо формування витрат виробництва підприємства. При 
цьому загальна методологія і нормативні положення обліку і аналізу 
удосконалюються для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній 
системі.  

Основними завданнями бухгалтерського обліку щодо відображення доходів 
є: 

- відображення доходу в бухгалтерському обліку в сумі справедливої 
вартості активів, що отримані або підлягають отриманню; 

- бухгалтерський облік доходів підприємств має забезпечити об’єктивне 
відображення в синтетичному і аналітичному обліку не тільки валових доходів від 
основної (звичайної) діяльності від іншої звичайної діяльності, фінансових операцій 
та надзвичайних подій, ефективний аналіз доходів, але й правильне визначення 
чистого доходу підприємства від операційної діяльності;  

- бухгалтерський облік доходів підприємств має важливе значення для 
контролю та аналізу їх рівня, структури та динаміки [1].  

Дохід, як джерело покриття витрат виробництва, забезпечення робітників і 
держави фінансовими ресурсами, необхідними для життя усіх сторін, займає 
важливе місце в загальній системі обліково-аналітичного забезпечення підприємств. 

Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід» визнані доходи класифікуються в 
бухгалтерському обліку за такими групами: 

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);  
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);  
- інші операційні доходи; фінансові доходи;  
- інші доходи [3]. 
Доходи можуть виникати в результаті операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності (рис. 1). 
Класифікація доходів має велике значення для управлінського обліку. Чітко 

структуровані доходи дозволяють правильно зрозуміти їх економічний зміст, 
визначити склад і структуру, оцінити тенденцію зміни у часі та прийняти 
оптимальні управлінські рішення.  

Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку являє собою систему 
підсумкових показників доходами від реалізації послуг. Рівень облікового 
забезпечення формування показників звітності на підприємстві залежить від його 
облікових можливостей. 

У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходи відображаються в 
момент їхнього виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових 
коштів. Отже, бухгалтерський облік ведуть, а звітність складають на основі 
облікового принципу нарахування: доходи відображають у бухгалтерському обліку 
і відповідно у фінансовій звітності за відвантаженням продукції (товарів), 
виконанням робіт, наданням послуг незалежно від термінів одержання грошових 
коштів або їхніх еквівалентів від покупців (замовників). 
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Рис. 1. Типова класифікація доходів підприємства за окремими ознаками 

 

На рис. 2 нами показано види доходів та їх відображення у фінансовій 
звітності. 

 
 

Рис. 2. Визнання та відображення доходів у фінансовій звітності 
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З позицій бухгалтерського обліку доходи підприємства поділяють за 
умовами визнання у фінансовій звітності на доходи звітного періоду (доходи, що 
підлягали одержанню та одержані у звітному періоді; доходи, що підлягали 
одержанню, але не одержані у звітному періоді) та доходи майбутніх періодів 
(доходи, які не підлягали одержанню у звітному періоді) [2]. 

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

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що економічна суть доходів полягає у відшкодуванні витрат на ведення 
діяльності та відповідно отримання відповідної суми прибутку, яка забезпечує 
досягнення стратегічної мети підприємства – приріст власного капіталу. 
Водночас, логічна та структурована класифікація доходів дає можливість 
ефективно ними управляти, та бути складовою сучасної системи управління.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ 
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.е.н., доц. Світлишин І.І.) 
У статті досліджено сутність контролю в агарних підприємствах. 

Визначено завдання внутрішнього контролю поточних біологічних активів. 
Узагальнено особливості проведення контролю поточних біологічних активів в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Ключові слова: сільське господарство, поточні біологічні активи, 

внутрішній контроль, бухгалтерський облік, облікова інформація. 
 

Постановка проблеми. Контроль є однією з обов’язкових функцій в 
діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Основною метою внутрішнього 
контролю є своєчасне виявлення відхилень та прийняття відповідних управлінських 
заходів для досягнення встановлених цілей діяльності. Водночас, необхідність 
внутрішнього контролю обумовлюється тим, що за його допомогою визначається 
реальний стан господарської діяльності підприємства. 

Галузеві особливості сільського господарства України  суттєво впливають 
на організацію і технологію виробництва та відповідно, на побудову 
бухгалтерського обліку та контролю. До таких специфічних об'єктів обліку, яких 
немає жодна галузь народного господарства відносяться поточні біологічні активи.  

Метою дослідження є обґрунтування необхідності розробки рекомендацій 
щодо вдосконалення організації внутрішнього контролю поточних біологічних 
активів сільськогосподарського підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання щодо 
проведення контролю за операціями з поточними біологічними активами на 
сільськогосподарських підприємствах висвітлені у працях наступних вітчизняних 
вчених: Т.А. Бутинць, Г.Л. Вознюка, А.Г. Завгороднього,  Є.В. Калюги,  
О.П. Клименко, М.Д. Корінько, Г.О. Партина та ін.  

Викладення основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах 
господарювання виникає необхідність постійного контролю за раціональним 
використанням за призначенням матеріальних засобів, виконанням зобов’язань 
перед державою по податкам та іншим платежам, перед постачальниками і 
підрядниками, за своєчасністю погашення дебіторської заборгованості економічних 
суб’єктів, а також за правильністю організації і веденням бухгалтерського обліку та 
складанням фінансової звітності.  

Досліджуючи питання внутрішнього контролю кожен науковець трактує це 
поняття по-різному. Аналіз поняття «внутрішній контроль» в науковій літературі 
узагальнено в табл. 1. 

При проведенні контролю операцій з поточними біологічними активами на 
сільськогосподарських підприємствах контролюючими органами необхідно 
врахувати наступні особливості: 
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- у сільському господарстві важливим аспектом є бухгалтерський облік 
приплоду і приросту отриманих від тварин; 

- списання (вибуття) тварин в бухгалтерському обліку зазначають як забій, 
падіж тварин; 

- можливі операції з переведення тварин з групи «Поточні біологічні 
активи» в групу «Довгострокові біологічні активи»; 

- для правильності перевірки матеріально-відповідальних осіб при 
проведенні контролю необхідно особливу увагу звернути на правильність 
визначення середньодобового надою молока, приросту живої маси за видами 
тварин, правильність калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції 
[4]. 

Таблиця 1  
Економічний зміст поняття «внутрішній контроль» в науковій літературі 

Джерело  Визначення поняття «внутрішній контроль» 

А. Г. Загородній,  
Г. Л. Вознюк,  

Г. О. Партин [2]. 

здійснюваний підприємством процес перевірки 
виконання всіх управлінських рішень у сфері фінансової 
діяльності з метою організації фінансової стратегії та 
запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести 
до банкрутства цього підприємства» 

Т. А. Бутинець [1]. 

постійна, щоденна робота, яка унеможливлює допускання 
зловживань і дає можливість використовувати ресурси 
підприємства, включаючи людський капітал, на його 
користь відповідно до прийнятих планів, а також захищає 
інтереси працюючих у відповідності до умов 
колективного договору. 

М. Д. Корінько [5] 

це система заходів, визначених керівництвом 
підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою 
найбільш ефективного виконання усіма працівниками 
своїх обов’язків щодо забезпечення та здійснення 
господарських операцій. 

Є. В. Калюга [3] 

система попереднього, поточного і подальшого контролю 
(крім ревізії фінансово-господарської діяльності), яка 
створює певний внутрішньогосподарський або 
внутрішній контроль, що являє собою систему постійного 
спостереження за ефективністю діяльності підприємств, 
збереження і ефективного використання цінностей і 
коштів, доцільністю і вірогідністю здійснюваних на 
підприємстві операцій та процесів. 

 

Завданнями контролю біологічних активів представлено на рис. 1. 
Об'єктами контролю біологічних активів є групи біологічних активів, їх 

первинна і справедлива вартість, правильність документального оформлення 
операцій з біологічними активами, достовірність аналітичного і синтетичного 
обліку, реальність відображення вартості біологічних активів у фінансовій звітності 
і накопиченої амортизації (по довгострокових активах), економічних показників 
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використання біологічних активів, організація обліку і стану внутрішнього 
контролю біологічних активів підприємства. 

 
Рис. 1. Завданнями контролю біологічних активів 

 

Джерелами інформації контролю біологічних активів є: Наказ про облікову 
політику підприємства; розпорядчі документи керівника підприємства по руху 
біологічних активів (наказ, розпорядження, акт службова записка); Статут; первинні 
документи і облікові регістри по обліку біологічних активів; акти і довідки 
попередніх ревізій, аудиторські висновки і інша документація, яка узагальнює 
результати контролю; Головна книга; звітність підприємства: Звіт про фінансовий 
стан, Звіт про сукупний дохід, Звіт про рух грошових коштів, Примітки до річної 
фінансової звітності; страхові поліси та ін. 

Завданнями контролю біологічних активів є: 

перевірка первинних даних про біологічні активи; 

контроль дотримання чинного законодавства по операціях з біологічними 
активами; 

перевірка правильності документального оформлення операцій з 
біологічними активами; 

перевірка фактичної наявності груп біологічних активів; 

перевірка правильності нарахування  амортизації довгострокових 
біологічних активів і її списання під час їх ліквідації; 
 

визначення фактів реалізації за зменшеною ціною, необґрунтованого 
списання біологічних активів;  

перевірка оцінки фінансових результатів від реалізації біологічних 
активів фізичним особам або підприємствам;  

контроль правильності відображення надходження, реалізації, списання 
біологічних активів на рахунках бухгалтерського обліку; 
 

визначення правильності зміни вартості біологічних активів; 

встановлення джерел фінансування, придбання (вирощування) 
біологічних активів; 

аналіз показників використання біологічних активів тощо. 
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Висновки. Галузеві особливості господарської діяльності повинні 
забезпечувати нагальні потреби керівників, власників, інвесторів та інших 
користувачів у повній, достовірній та своєчасній інформації, а також бути 
спрямовані на дотримання вимог Міжнародних принципів ведення бухгалтерського 
обліку. Тому при формуванні ефективної системи внутрішнього контролю 
поточних біологічних активів керівний склад аграрного підприємства має 
забезпечити наявність достовірної обліково-аналітичної інформаційної системи, в 
якій інформація буде оперативно формуватися і аналізуватись керівниками 
виробничих підрозділів, так як вони безпосередньо приймають участь у виробничих 
процесах, пов’язаних з біологічними перетвореннями поточних біологічних активів. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ПОКУПЦЯМИ ТА 

ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к. е. н., ст. викл. Дмитренко О.М.) 
Стаття зосереджена на дослідженні аспектів організації бухгалтерського 

обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями та замовниками 
на підприємстві. Розглянуто сутність, види дебіторської заборгованості 
фактори, що обумовлюють її виникнення. Окреслено основні завдання організації 
обліку розрахунків з покупцями і замовниками та запропоновані напрями її 
удосконалення. 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, розрахунки з покупцями і 
замовниками, організація обліку, завдання, напрями удосконалення. 

 

Постановка проблеми: Розрахунки з дебіторами є безумовною складовою 
господарської діяльності підприємства. Насамперед вони виникають у процесі 
реалізації продукції, товарів, робіт послуг як продукту основної діяльності 
підприємства. Заборгованість дебіторів унаслідок таких операцій становить значну 
частину оборотних активів виробничого чи торгівельного підприємства. 
Організація обліку розрахунків з покупцями та замовниками має стратегічне 
значення для підприємств будь-якої галузі та форми власності, оскільки 
безпосередньо впливає на фінансову стійкість, базу оподаткування підприємства, 
виконання плану доходів та витрат і, як наслідок, на досягнення пріоритетних цілей 
його розвитку. Саме тому, належна організація обліку дебіторської заборгованості 
сприяє ефективному управлінню її розмірами і термінами погашення на 
підприємстві та посиленню контролю за своєчасним здійсненням розрахунків. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням обліку розрахунків з 
покупцями і замовниками присвячені наукові праці багатьох вітчизняних і 
зарубіжних учених, зокрема таких, як: М.Д. Білик, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Г. Г. 
Кірейцев, Т. М. Малькова, та ін. 

Метою статті є: дослідження окремих аспектів організації бухгалтерського 
обліку розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Основним нормативно-правовим 
документом, який регламентує відображення дебіторської заборгованості в 
бухгалтерському обліку є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 
«Дебіторська заборгованість». Згідно цього стандарту дебіторська заборгованість 
визначається як сума заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату. При 
цьому дебіторами є всі юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 
заборгували підприємству певні суми грошових коштів [4]. Водночас, під таке 
трактування підлягає як заборгованість дебіторів, яка утримується підприємством 
до дати погашення, так і заборгованість дебіторів призначена для перепродажу.  

Заборгованість дебіторів, що призначена для перепродажу, придбається або 
створюється підприємством з метою отримання прибутку або у вигляді відсотків, 
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дивідендів, тощо, або ж від короткотермінових змін ціни(суми) такої дебіторської 
заборгованості. Тому така заборгованість, згідно п.4 П(С)БО 13 «Фінансові 
інструменти», є фінансовим активом призначеним для перепродажу і повинна 
відображатися та оцінюватися в обліку відповідно до цього стандарту [5]. Отже, 
дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями і замовниками, за своєю 
суттю, є сумою заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату, що виникає 
внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо 
боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для перепродажу. 

Для правильної організації бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями 
і замовниками важливим є визначення моменту виникнення зобов'язання. Так, у 
момент підписання угоди на поставку товарів виникає юридичне зобов'язання, суть 
якого полягає в тому, що воно підлягає виконанню у майбутньому. У 
бухгалтерському обліку таке зобов'язання не знаходить відображення, оскільки 
воно не є борговим. У бухгалтерському обліку зобов'язання реєструється лише тоді, 
коли у зв'язку з ним виникає заборгованість. Як правило, заборгованість виникає 
після одержання прав використання товарів і послуг, тобто з фактом відвантаження 
товарів. Постачальник оформляє для списання коштів з покупця платіжні вимоги на 
безакцептне списання коштів, платіжні вимоги-доручення. 

Організація обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з 
покупцями та замовниками, крім з’ясування сутності, потребує також здійснення її 
класифікації. Серед науковців щодо цього немає єдиного погляду. При наявності 
різних ознак класифікацій дебіторської заборгованості класифікація її найчастіше 
здійснюється за однією певною ознакою в межах рахунків відповідно до єдиного 
Плану рахунків. Це зумовлено чинним порядком обліку, що має місце в Україні, де 
дії бухгалтера жорстко регламентовані [3].  

При складанні фінансової звітності дебіторська заборгованість 
класифікується за такими ознаками: зв’язок із нормальним операційним циклом; 
термін погашення; об’єкти, щодо яких виникли зобов’язання дебіторів; своєчасність 
сплати боржником дебіторської заборгованості. Запропонована в П(С)БО 10 
класифікація дебіторської заборгованості містить об’єктивний її склад. Також 
важливе значення має класифікація дебіторської заборгованості за контрагентами.  

Залежно від терміну погашення дебіторську заборгованість поділяється на:  
 довгострокову: за товари, роботи, послуги; довгострокові векселі 

одержані; інша довгострокова дебіторська заборгованість; 
 короткострокову: за товари, роботи, послуги; короткострокові векселі 

одержані; інша короткострокова дебіторська заборгованість. 
Така класифікація статей дебіторської заборгованості в балансі враховує 

рівень ліквідності статей, корисніша для користувачів фінансової звітності щодо 
оцінки фінансового стану підприємства, надає повнішу інформацію про рівень 
дебіторської заборгованості й можливість перетворення фінансових зобов’язань у 
гроші [1]. Важливого значення набуває поділ заборгованості за термінами. У 
реєстрах обліку відображення очікуваного й реального термінів погашення 
заборгованості немає.  

Крім визначення сутності та класифікаційних ознак у дослідженні 
розрахунків підприємства з покупцями і замовниками важливе місце посідає аналіз 
факторів, що впливають на формування дебіторської заборгованості. До таких 
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факторів належать: обсяги реалізації продукції, кон’юнктура ринку товарних 
ресурсів, рівень конкурентоспроможності продукції, особливості маркетингової та 
кредитної політики підприємства на певному сегменті ринку, політика влади, 
стабільність курсу національної валюти, стан економіки країни в цілому тощо.  

Організація обліку дебіторської заборгованості передбачає виконання таких 
завдань, як: 

– визначення об’єктів облікової політики щодо дебіторської заборгованості; 
– достовірне, своєчасне та повне відображення операції пов’язаних з 

дебіторською заборгованістю; 
– визначення класифікаційних ознак дебіторської заборгованості; 
– вибір методу формування резерву сумнівних боргів; 
– складання звітності про стан дебіторської заборгованості тощо [2, с. 820]. 
В Наказі про облікову політику висвітлюють питання щодо визнання та 

оцінки дебіторської заборгованості, її класифікації, методу формування резерву 
сумнівних боргів, порядку її списання, робочого плану рахунків, графіку 
документообігу, графіку та порядку проведення інвентаризації. 

Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками повинна 
забезпечити: 

 своєчасну перевірку розрахунків з покупцями і замовниками; 
 попередження прострочення дебіторської заборгованості. 
Для обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену 

продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, окрім заборгованості, 
забезпеченої векселем, призначений рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та 
замовниками", де дебетом відображається продажна вартість реалізованої 
продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання 
бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші 
податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та 
позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації; а за кредитом – сума 
платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та 
інші види розрахунків. 

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками повинен 
забезпечити отримання даних про заборгованість, строк сплати за якою ще не 
настав, а також заборгованість, несплачену в строк. Аналітичний облік розрахунків 
з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за 
кожним пред'явленим до сплати рахунком, за кожною операцією. З цією метою 
підприємство може вести картки аналітичного обліку на кожного дебітора або 
накопичувальну відомість довільної форми. На субрахунку 362 "Розрахунки з 
іноземними покупцями" аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, 
обумовленій договором. Отже, аналітичний облік повинен бути організований 
таким чином, щоб своєчасно надавати управлінцям необхідну повну інформацію 
про стан розрахунків з дебіторами з метою оптимізації її обсягу та забезпечення 
своєчасного погашення. 

Для поліпшення організації обліку дебіторської заборгованості пропонуємо 
застосовувати такі заходи: 

– здійснювати контроль за станом розрахунків з покупцями; 
– чітко обумовити умови і терміни оплати при укладанні договорів; 
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– надавати знижки покупцям; 
– вводити штрафні санкцій за прострочення платежу тощо. 
Висновок.  В ході дослідження визначено, що ефективна організація 

бухгалтерського обліку розрахунків підприємства з покупцями і замовниками дає 
змогу підвищити платоспроможність підприємства, збільшити оборотність його 
активів. Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками повинна 
забезпечити своєчасну перевірку розрахунків з покупцями і замовниками та 

попередити прострочення дебіторської заборгованості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ  
ЗА ФОРМУВАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ   
 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

У статті проведено аналіз досліджень у сфері контролю фінансових 
результатів. Виокремлено основні етапи контролю задля забезпечення перевірки 
інформації на всіх етапах облікового циклу підприємства та окреслено завдання 
контролю фінансових результатів. Найбільш раціональним та ефективним є поділ 
системи внутрішнього контролю фінансових результатів на три етапи – 

попередній, поточний та наступний контроль, що дозволить розширити процес 
моніторингу фінансових результатів. 

Ключові слова: фінансовий результат; внутрішній контроль4 попередній; 

поточний; наступний контроль. 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах контроль є важливим чинником 
ефективного управління, здійснюваного для отримання максимального прибутку та 
виконання зобов’язань перед державою щодо сплати податків і зборів. 

Контролю підлягає вся господарсько-фінансова діяльність підприємства, що 
спонукає суб’єктів господарювання відповідально ставитися до виконання своїх 
обов’язків, таким чином ліквідовуючи умови, які породжують безгосподарність.  

Доходи і витрати, які формують фінансовий результат підприємства, є 
специфічним об’єктом контролю і потребують особливої уваги як з боку держави, 
так і на рівні підприємства. Адже від того, чи правильно здійснюється визначення 
фінансового результату, залежать поповнення державного бюджету країни та 
розвиток суб’єкта господарювання. За результатами достовірної оцінки фінансових 
результатів керівництво підприємства може розробити заходи з покращення 
структури капіталу, підвищення рентабельності, а також виявити резерви і 
попередити виникнення можливої фінансової кризи [1].  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблематиці 
внутрішньогосподарського контролю присвячено роботи вітчизняних учених, 
зокрема: М. В. Кужельного, Б. І. Валуєва, Є. В. Калюги, М. Т. Білухи, В. О. Шевчука, 
Л. Ф. Зверенчук, Я. І. Гуральника і В. Ф. Журко та ін. 

Проте дане питання не в достатній мірі розглядається на прикладі 
підприємств лісового господарства, тому виникає потреба в подальшому 
дослідженні. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів внутрішнього контролю 
фінансових результатів на лісогосподарських підприємствах та визначення його 
ролі за ринкових умов господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Організація і здійснення контролю – це 
повний циклічний процес, замкнена система послідовних змін стадій контролю, що 
відбувається в установленому порядку. 
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Контроль як функція менеджменту є елементом зворотного зв’язку, тому що 
за даними контролю проводиться коригування раніше прийнятих рішень і планів, а 
також стандартів усієї господарської діяльності. Він є об’єктивною необхідністю, 
тому що навіть найоптимальніші плани не можуть бути реалізовані, якщо вони не 
будуть доведені до виконавців і за їх виконанням не буде налагоджений 
об’єктивний, постійний контроль [2, с. 33]. 

Контроль доходів та фінансових результатів є логічним продовженням 
контролю витрат, оскільки перевірка правильності визначення та формування 
фінансового результату потребує здійснення контролю усіх його чинників, чільне 
місце серед них відведене доходам і витратам. Перевірка доходів і фінансових 
результатів – найбільш відповідальна ділянка контрольної роботи, тому що у даних 
об'єктах контролю органічно поєднано усі аспекти здійснення виробничої та 
фінансово-господарської діяльності. 

Контроль фінансових результатів охоплює всі етапи господарювання і не 
може існувати окремо від контролю всієї діяльності підприємства. В світовій 
господарській практиці існує аксіома: «Внутрішній контроль повинен існувати на 
всіх рівнях організації, так як неможливо делегувати вниз відповідальність за 
контроль» [3].  

На думку Ф. Ф. Бутинця, внутрішній контроль є постійною, щоденною 
роботою персоналу підприємства, яка унеможливлює будь-які зловживання та 
відхилення від діючих внутрішніх правил і надає можливість ефективно й економно 
використовувати ресурси підприємства, а також захищати інтереси працюючих. Без 
внутрішнього контролю не може ефективно діяти будь-яка господарська одиниця в 
суспільстві [4]. 

Виходячи з цього, механізм внутрішнього контролю фінансових результатів 
має забезпечити здійснення попереднього, поточного та наступного контролю, що 
забезпечить перевірку облікової інформації на всіх етапах облікового циклу 
підприємства, надасть оперативну інформацію про доходи, витрати та фінансові 
результати. 

Попередній контроль має на меті визначення основних вимог щодо 
формування, розподілу та використання фінансових результатів. Важливим засобом 
попереднього контролю фінансових результатів є бюджет, який дозволяє виконати 
функцію планування. 

Поточний контроль здійснюється безпосередньо в процесі виконання робіт і 
включає застосування методів та процедур відповідно до поставлених цілей 
підприємства. 

Наступний контроль надає керівництву підприємства інформацію, необхідну 
для планування в тому разі, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в 
майбутньому. 

До завдань внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві 
належать:  

– формування фінансових результатів згідно з правилами бухгалтерського 
обліку;  

– забезпечення достовірності показників фінансової звітності;  
– забезпечення точності та повноти інформації;  
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– забезпечення прозорості, оптимальної деталізації та класифікації даних, 
що формують фінансовий результат;  

– забезпечення можливості аналізу показників, що формують фінансові 
результати з метою підвищення ефективності управлінського обліку, прогнозування 
та поточного управління фінансовими результатами;  

– пошук резервів та можливостей збільшення прибутку підприємства [5]. 

Контроль фінансових результатів повинен охоплювати моніторинг всієї 
діяльності лісогосподарського підприємства, адже кожна здійснена господарська 
операція прямо чи опосередковано впливає на кінцевий результат господарювання. 
Саме тому лише для повного та ефективного контролю фінансових результатів 
недостатнім буде лише проконтролювати правильність обчислення прибутку 
(збитку), проаналізувати причини його зміни в порівнянні з минулим періодом чи 
бюджетними показниками, а дуже важливим є попередній та поточний контроль 
протягом всіх циклів діяльності, що дає змогу оперативно здійснювати вплив на 
результат господарювання, оцінювати ефективність дій та переглядати прийняті 
управлінські рішення.  

Вважаємо, що підготовка проведення і узагальнення результатів контролю 
фінансових результатів щодо видів діяльності підприємства може проводитись у 
певній послідовності, а саме: 

– планування контролю фінансових результатів щодо видів діяльності 
підприємства; 

– складання програми контролю, визначення його об’єктів, термінів 
проведення, обсягів та виконавців; 

– попереднє ознайомлення з об’єктом контролю фінансових результатів 
підприємства і відповідальними особами; 

– власне сам контроль фінансових результатів підприємства у відповідних 
об’єктах; 

– поточні записи контролера, вияснення суперечливих моментів, отримання 
певної інформації, письмових пояснень; 

– порівняння, аналіз та оцінка матеріалів, отриманих під час контролю 
фінансових результатів щодо видів діяльності підприємства; 

– виявлення відхилень від заданих норм (стандартів), з’ясування причин і 
винуватців цих відхилень; 

– підготовка висновків і пропозицій контролера з поліпшення управління 
фінансовими результатами щодо видів діяльності підприємства; 

– прийняття управлінських рішень за результатами проведеного контролю 
фінансових результатів щодо видів діяльності підприємства [6]. 

Таким чином, для ефективного і якісного контролю фінансових результатів 
господарської діяльності лісогосподарського підприємства, необхідно визначити 
для нього основні завдання, організувати планування контролю фінансових 
результатів та чітко розмежовувати види діяльності для визначення їх кінцевого 
результату. 

Висновки. Проведене дослідження показало, що контроль фінансових 
результатів спрямований, насамперед, на виявлення повноти доходів і витрат 
суб’єкта господарювання, з метою отримання позитивного результату діяльності 
підприємства, а також запобігання порушенню законодавства, що сприятиме 
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поліпшенню показників фінансової діяльності окремих господарських одиниць і 
держави в цілому. 

Список використаної літератури: 
1. Туз О. К., Бурковська А. В. Організація системи внутрішнього контролю 

фінансових результатів діяльності підприємства. Глобальні та національні 
проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 644–646. 

2. Бутинець Т. А. Управлінський контроль та його елементи. Вісник ЖДТУ. 

Сер. Економічні науки. 2010. № 1(51). С. 31–37. 

3. Паулі В. К., Сидоров С. Б. Основні положення організації внутрішнього 
аудиту діяльності енергопідприємств. Енергетик. 2000. № 5. С. 20–22. 

4. Бутинець Ф. Ф. Контроль внутрішньогосподарський чи внутрішній? 
URL: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/wzbirnik/econom/2_14/1.pdf. 

5. Сирцева С. В., Мулява Д. Г. Організація внутрішнього контролю 
фінансових результатів на підприємстві. Економічні науки. Сер. «Облік і фінанси». 

2015. Вип. 12 (45), ч. 1. С. 308–316. 

6. Дерій В. А. Контроль за доходами щодо видів діяльності підприємств: 
завдання, послідовність, результати. Вісник Тернопільського  національного 
економічного  університету. 2011. Вип.  2. С. 151–160. 

 

References: 

1. Tuz, O. K., Burkovska, A. V. (2015). Orhanizatsiia systemy vnutrishnoho 

kontroliu finansovykh rezultativ diialnosti pidpryiemstva [Organization of the system of 

internal control of financial results of the enterprise]. Hlobalni ta natsionalni problemy 

ekonomiky, (8), 644–646. 

2. Butynets, T. A. (2010). Upravlinskyi kontrol ta yoho elementy [Management 

control and its elements]. Visnyk ZhDTU. Ser. Ekonomichni nauky, (1(51)), 31–37. 

3. Pauli, V. K., Sydorov, S. B. (2000). Osnovni polozhennia orhanizatsii 

vnutrishnoho audytu diialnosti enerhopidpryiemstv [The main provisions of the 

organization of the internal audit of activities of energy companies]. Enerhetyk, (5), 20–
22. 

4. Butynets, F. F. (2014). Kontrol vnutrishnohospodarskyi chy vnutrishnii? 

[Control of domestic or domestic?]. Retrieved from: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/ 

publishing/wzbirnik/econom/2_14/1.pdf. 

5. Syrtzeva, S., Mulyava, D. (2015). Orhanizatsiia vnutrishnoho kontroliu 

finansovykh rezultativ na pidpryiemstvi [Organization of internal control over financial 

results at an enterprise]. Ekonomichni nauky. Ser. «Oblik i finansy», (12 (45)1), 308–316. 

6. Derii, V. A. (2011). Kontrol za dokhodamy shchodo vydiv diialnosti 

pidpryiemstv: zavdannia, poslidovnist, rezultaty [Income control over types of enterprise 

activity: tasks, consistency, results]. Visnyk Ternopilskoho  natsionalnoho ekonomichnoho  

universytetu, (2), 151–160 

 

ЧИЧИЛЮК Владислав Сергійович – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси: 
– обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку фінансових 

результатів на підприємствах 

http://www.ztu.edu.ua/ua/science/


88 

 

Г.О. Хант, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

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

Розглянуто методичні основи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку 
для ведення господарської діяльності на підприємствах України та Німеччини. 
Наведено структуру плану рахунків бухгалтерського обліку. Визначено основні 
відмінності побудови плану рахунків бухгалтерського обліку для ведення 
господарської діяльності на підприємствах України та Німеччини. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, план рахунків, класифікація, фінансова 
звітність, інформація рахунків  

 

Постановка проблеми. Планом рахунків бухгалтерського обліку називають 
перелік рахунків, що відображає систематизоване групування необхідної інформації 
про господарську діяльність підприємства і визначає таку організацію 
бухгалтерського обліку, яка дозволяє отримати інформацію для управління, 
щоденного контролю в інтересах власників, органів державного управління та 
інших зацікавлених осіб. На його підставі організовується вся система 
бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розробки Плану 
рахунків бухгалтерського обліку для підприємств в різний час займалися такі 
вітчизняні вчені-економісти, зокрема К. Боримська, А. Гершун, С. Голов, І. Жолнер, 
О. Канцуров, Л. Ловінська, С. Малькевич, Н. Малюга, С. Манько, С. Модеров, О. 
Петрук, А. Черкай, В. Швець та інші. Не зменшуючи вагомості наукових 
напрацювань провідних вітчизняних вчених-економістів, зауважимо, що питання 
розробки Плану рахунків бухгалтерського обліку мають актуальний характер 
особливо в умовах європейської інтеграції в України.  

Метою дослідження є вивчення Планів рахунків бухгалтерського обліку, які 
використовуються на підприємствах України і Німеччини у порівняльному аспекті.  

Виклад основного матеріалу. План рахунків в Україні є переліком рахунків 
бухгалтерського обліку та обов’язковий для всіх підприємств. В ньому передбачені 
всі необхідні рахунки для обліку операційної, фінансової та інвестиційної 
діяльності підприємств. План рахунків бухгалтерського обліку складається з класів, 
в кожному з яких згруповані рахунки, що відповідають економічному змісту 
об’єктів обліку. Підставою для побудови Плану рахунків є їх класифікація за 
економічною ознакою. 

В Плані рахунків України передбачено близько 90 синтетичних рахунків 
(рахунки першого порядку). Виробничі підприємства використовують приблизно 60 
з них, а якщо вони крім основної діяльності здійснюють і капітальне будівництво 
або торгівлю, то 63-66 рахунків. Передбачені в Плані рахунків субрахунки (рахунки 
другого порядку) застосовуються підприємствами в залежності від потреб - для 
аналізу, контролю і складання звітності. 
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Структурно План рахунків побудований за десятковим принципом: усі рахунки 
поділені на десять класів, синтетичні рахунки закодовані в межах 1-99, а 
субрахунки - у межах 1-9; рахунки, що не включаються до підсумку балансу, 
починаються з 0. 

У перший клас „Необоротні активи" внесено рахунки, призначені для обліку 
наявності, надходження і вибуття основних засобів, нематеріальних активів, інших 
необоротних активів (рахунки 10-19). 

До другого класу ―Запаси‖ об’єднано рахунки, на яких здійснюють облік 
наявності надходження і вибуття товарно-матеріальних цінностей, незвершеного 
виробництва (рахунки від 20 до 28). 

До третього класу „Кошти, розрахунки та інші активи" включено рахунки, на 
яких обліковують грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції, 
розрахунки з дебіторами, витрати майбутніх періодів (рахунки від 30 до 39). 

У четвертий клас ―Власний капітал та забезпечення зобов'язань‖ об'єднано 
рахунки, на яких ведуть облік власного капіталу і забезпечень майбутніх витрат і 
платежів (рахунки від 40 до 49). 

До п'ятого класу ―Довгострокові зобов'язання‖ включено рахунки, на яких 
ведуть облік довгострокових зобов'язань підприємства (рахунки від 50 до 55). 

У шостий клас ―Поточні зобов’язання‖ об'єднано рахунки, на яких ведуть облік 
поточних розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками, бюджетом, 

зі страхування, з оплати праці, з учасниками тощо (рахунки від 60 до 69). 
До сьомого класу ―Доходи і результати діяльності‖ входять рахунки, на яких 

ведуть облік доходів та визначають фінансовий результат діяльності підприємства 
(рахунки від 70 до 79). 

До восьмого класу ―Витрати за елементами‖ включено рахунки, на яких ведуть 
облік економічних елементів витрат (рахунки від 80 до 85). 

На рахунках, включених у дев'ятий клас ―Витрати діяльності‖, ведуть облік 
витрат підприємства за окремими видами його діяльності (рахунки від 90 до 99). 

У нульовому класі плану рахунків дають перелік позабалансових рахунків 
(рахунки від 01 до 08). 

1-6 класи Плану рахунків пов’язані з Балансом , а 7-9 класи — із Звітом про 
фінансові результати. Таку узгодженість схематично відображено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Узгодженість інформації рахунків бухгалтерського обліку з показниками 
фінансової звітності 

Клас 
рахунків 

Назва класу 
рахунків  Форми звітності 

1 2 3 

1 Необоротні активи 

БАЛАНС 

Розділ 1 активу 

2 Запаси Розділ 2 активу 

3 
Кошти, розрахунки 
та інші активи 

Розділи 2 і 3 
активу 

4 

Власний капітал та 
забезпечення 
зобов’язань 

Розділи 1 і 2 
пасиву 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 

5 
Довгострокові 
зобов’язання 

 Розділ 3 пасиву 

6 
Поточні 
зобов’язання 

 
Розділи 4 і 5 

пасиву 

7 

Доходи і 
результати 
діяльності ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

Розділ 1 

8 
Витрати за 
елементами 

Розділ 3 

9 Витрати діяльності Розділ 1 

0 
Позабалансові 
рахунки 

Примітки до фінансових звітів 

 

Окремі рахунки класів 3 та 6 в залежності від того, яке по них сальдо - 

дебетове чи кредитове, можуть відображатися як в активі, так і в пасиві балансу. 
Особливими, з точки зору порядку застосування, є рахунки класу 8 "Витрати за 

елементами". Введення до Плану рахунків даного класу викликане необхідністю 
заповнення другого розділу Звіту про фінансові результати— ―Елементи 
операційних витрат‖. 

Рахунки класу 8 рекомендуються для використання підприємствами малого 
бізнесу. Такі підприємства за допомогою рахунків цього класу можуть вести облік 
витрат лише за елементами. В кінці року одночасно з доходами, відображеними на 
рахунках класу 7, ці витрати списуються безпосередньо на рахунок 79 ―Фінансові 
результати‖. У такому випадку малі підприємства не використовують рахунки 
класу 9. Також можна використовувати рахунки класів 8 та 9 одночасно. Завдяки 
цьому буде вестись облік витрат та калькулювання собівартості продукції за 
статтями калькуляції, а інформація про витрати виробництва для звітності буде 
зібрана на рахунках класу 8. 

Клас 0 — позабалансові рахунки. Інформація, що накопичується на рахунках 
даного класу, необхідна для складання Приміток до фінансової звітності. 

Кількість рахунків, що застосовується на конкретному підприємстві, різна, але 
економічний зміст їх однаковий. 

Кількість синтетичних рахунків та субрахунків обмежена Планом рахунків 
бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, а кількість та 
найменування аналітичних рахунків підприємство встановлює самостійно. Число 
останніх, як правило, значне. 

Кожне підприємство, виходячи із своїх потреб, розробляє власний робочий 
План рахунків, який відображає специфіку підприємства, визначає зміст 
аналітичного обліку. Робочий План рахунків може містити тільки частину рахунків 
із загального Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, достатніх для організації поточного обліку, 
контролю та управління. 
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У Німеччині на відміну від країн з англо-американською системою обліку 
законодавчо встановлено типовий план рахунків бухгалтерського обліку 
(Кontenramen). Проте він має рекомендаційний характер. 

При цьому існує два варіанти плану рахунків: перший – для виробничих 
підприємств (Іndustriekontenramen) – 8 класів рахунків; другий – для інших сфер 
діяльності – спеціальний план рахунків (Spezialkontenramen) – 9 класів рахунків. 

Кореспонденцію рахунків здійснюють на основі рекомендованих рахунків з 
урахуванням специфіки конкретного підприємства. 

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

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

Висновки. Отже, основною відмінністю плану рахунків бухгалтерського 
обліку для ведення господарської діяльності на підприємствах України та 
Німеччини є  існування двох варіантів плану рахунків. План рахунків 
бухгалтерського обліку на підприємств Німеччини рекомендується в більш 
детальному розрізі.  
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

 

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

Визначено суть процесу постачання та основні завдання обліку розрахунків 
з постачальниками на підприємствах. Сформовано етапи облікового процесу 
розрахунків з постачальниками. Розглянуто порядок первинного та синтетичного 
обліку розрахунків з постачальниками. Запропоновано введення позабалансового 
рахунку для оперативної оцінки стану розрахунків з постачальниками 
підприємства. 

Ключові слова: постачальники, розрахунки з постачальниками, облік 
розрахунків. 

 

Постановка проблеми. Важливою складовою управління підприємством є 
організація обліку необхідної  інформації про стан розрахунків, що формується в 
системі бухгалтерського обліку, та надання цієї інформації  зацікавленим сторонам 
з метою прийняття рішень. Тому забезпечення правильності ведення обліку 
розрахунків з постачальниками є важливою ділянкою обліку і потребує особливого 
контролю. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичним та практичним 
аспектам обліку та контролю розрахунків з постачальниками приділяли увагу 
багато науковців, зокрема: Ф.Ф. Бутинець, Огійчук М.Ф., Ткаченко  Н.М., Л.М.  
Братчук, Ю.А.  Верига, Г.В.  Власюк, С.Ф.  Голов, О.Є.  Гудзь, В.М.  Добровський, 
О.М. Петрук, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, Е.Ф. Югас та інші. Однак, не дивлячись на те, 
що на сьогодні існує сформована методологічна основа обліку розрахунків з 
постачальниками, виникають питання щодо формування інформаційної бази для  
проведення обліку та надання інформації керівництву задля покращення контролю 
за розрахунками з постачальниками. 

Метою статті є обґрунтування теоретико-мотодичних та організаційних 
аспектів облікового забезпечення управління розрахунками з постачальниками та 
розробка шляхів щодо їх удосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Процес постачання в широкому 
розумінні означає загальне керівництво постачальницькою діяльністю, здійснення 
якої покладено на спеціалізований відділ. Завданням відділу постачання є 
визначення рівня витрат на організацію постачання, здійснення політики щодо 
постачальників, укладання договорів тощо. У вузькому розумінні під управлінням 
постачання розуміють процес планування і щоденного керівництва забезпеченням 
поставок для виробничих і невиробничих потреб. 

У процесі постачання юридично-правове зобов’язання у підприємства 
виникає під час укладання Договору на постачання товарно-матеріальних 
цінностей. Кредиторські зобов’язання перед постачальником (підрядником) 
виникають у разі укладення договору на умовах відстрочки платежу (товарного або 
комерційного кредиту). Згідно з укладеним Договором, постачальник має передати 
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майно покупцю та може вимагати від нього здійснення його обов’язку щодо 
виконання зобов’язань у вигляді сплати (або компенсації у іншій формі) за 
отримане майно. Договір зобов’язує одну сторону – кредитора – надати певні 
цінності або виконати роботи та послуги належної якості (товарна частина угоди), а 
іншу сторону – дебітора, – оплатити в установлений договором термін виконані 
першою стороною зобов’язання (грошова частина угоди) [1]. 

Вибір найбільш придатного постачальника повинен здійснюватися за 
найбільш суттєвими критеріями. Так, на думку ряду авторів, при виборі 
постачальника для зменшенні ризику і підвищення надійності поставок потрібно 
враховувати наступні моменти: вартість товару (включаючи витрати на зберігання, 
транспортування і страхування); умови платежу; гарантійні строки; ремонт і після 
продажне обслуговування; відповідність продукції постачальника стандартам 
якості; можливість закупок безпосередньо у виробників або оптовиків; географічне 
місце розташування постачальника; основні види діяльності та його фінансовий 
стан; виробничу потужність та обсяги випуску продукції за останні роки [3]. 

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

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

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

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

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

– своєчасне і якісне проведення річної інвентаризації розрахунків з 
постачальниками;  

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

Виконання вищевказаних завдань забезпечує комплексність обліку 
розрахунків з постачальниками, сприяє усесторонньому контролю за ними. 

Ефективність управління заборгованістю за розрахунками з 
постачальниками залежить від якості відображення інформації про розрахунки з 
постачальниками на всіх етапах облікового процесу (рис. 1). 

Оскільки підприємство може мати партнерські відносини з необмеженою 
кількістю кредиторів, документи, що підтверджують факти такої співпраці,  
потребують чіткої систематизації. Тобто, організовуючи первинний облік 
розрахунків з постачальниками і підрядниками, доцільно сформувати графік 
документообігу, зважаючи на те, що  ці  облікові операції здійснюються 
виконавцями в різні періоди. Таким чином, первинна стадія обліку забезпечить 
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якість та достовірність інформації на подальших етапах облікового процесу щодо 
розрахунків з кредиторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи облікового процесу розрахунків з постачальниками [4] 

 

Виникнення зобов’язань перед постачальниками і підрядниками 
відображається в обліку на підставі таких первинних документів: рахунків-фактур, 
накладних, рахунків, актів прийняття робіт (послуг), товарно-транспортних 
накладних, податкових накладних, документів транспортних підприємств, 
розрахункових документів про сплату мита, зборів і податків (при розрахунках з 
іноземними постачальниками і підрядниками). Крім того, підставою для 
оприбуткування та оплати придбаних товарів є документи, що підтверджують їхню 
якість. При виявленні нестачі або дефекту товарів приймання не припиняється, а 
складається рекламаційний акт, у якому зазначається невідповідність якості, 
комплектності, асортименту та інших характеристик даним супровідних 
документів.  

Облік розрахунків з постачальниками бухгалтерія підприємства веде на 
пасивному синтетичному рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і 
підрядниками». Але даний рахунок, на нашу думку,  не дозволяє отримувати 
оперативну інформацію для управління фінансово – розрахунковими операціями, 
так як не показує заборгованості за кожним договором, не характеризує поточну 
заборгованість, термін сплати якої ще не настав, а яка вже - прострочена. 

Тому за результатами дослідження організації обліку на підприємствах і для 
полегшення ведення обліку заборгованості з постачальниками за конкретними 
договорами, доцільним є введення до Плану рахунків додаткового – 

позабалансового рахунку 10 «Кредиторська заборгованість» з наступними 
субрахунками: 101 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, 
термін сплати якої ще не настав»; 102 «Кредиторська заборгованість за товари, 

Етапи облікового процесу 

 
Первинний облік розрахунків з постачальниками  

 
полягає у спостереженні за господарськими фактами, їх вимірювані та 
фіксації отриманих результатів у бухгалтерських документах 

 

Поточний облік розрахунків з постачальниками  
 

являє собою процес реєстрації  раніше отриманої інформації в системі 
рахунків – облікових регістрах 

 

Підсумковий облік розрахунків з постачальниками  
 
передбачає формування результативних показників, що дозволяють 
узагальнити та оцінити облікову інформацію за певний період: місяць, 
квартал, півріччя, рік 
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роботи, послуги, прострочена». Запропоновані субрахунки допомагають 
оперативно оцінювати стан товарної кредиторською заборгованістю в цілому та за 
кожним постачальником і договором, а також контролювати терміни її погашення. 

Висновки. Від правильної організації розрахунків з постачальниками і 
підрядниками залежить організація матеріального забезпечення  й  постачання 
відповідно до договірних зобов’язань і комерційних угод, а також 
платоспроможність та фінансовий стан підприємства в цілому. Для уникнення 
проблем, пов’язаних з  несвоєчасністю постачання, його неповною та неналежною 
якістю,  підприємство найчастіше йде шляхом співпраці з перевіреними часом і 
досвідом діловими партнерами.  Для оперативної оцінки стану заборгованості з 
постачальниками доцільно ввести позабалансовий рахунок 10 «Кредиторська 
заборгованість». 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ  

 

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

У статті досліджено сутність видатків бюджетних установ. Розглянуто 
синтетичний облік видатків в бюджетних установах. Здійснено характеристику 
витрат відповідно до міжнародних та національних стандартів бухгалтерського 
обліку для державного сектору. Визначено напрямки удосконалення обліку видатків 
бюджетних установ. 

Ключові слова: облік, видатки, витрати, бюджетна установа, облік у 
державному секторі. 

 

Постановка проблеми. Співпраця України з міжнародними організаціями 
та фондами потребує достовірної, відкритої та прозорої економічної інформації, 
джерелом якої, у першу чергу, є бухгалтерський облік. Розвиток ринкових відносин, 
демократизації суспільства, потребують і відповідних суттєвих змін в обліку, його 
наближення до реального економічного середовища та вимог міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (МСБОДС) [3].  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемні питання обліку 
видатків в бюджетних установах розглянуті у працях О. М. Кудіна. М. Р. Лучко,  
Л. Г. Ловінська, О. В. Писарчук, С. В. Свірко, , В. В. Тютлікова, Л. Т. Штимер, та ін. 

Метою статті є визначення напрямів удосконалення організації обліку 
видатків бюджетної установи. 

Викладення основного матеріалу. Діяльність бюджетної установи – це 
сукупність дій системи управління бюджетної установи, спрямованих на 
використання економічних ресурсів для досягнення соціально-економічних цілей, 
визначених суспільством. Діяльність бюджетної установи включає в себе 
економічну діяльність. 

Видатки бюджетної установи свідчать про виконання основних функцій 
установою та ефективність виконання кошторису за відповідний звітний період 
(квартал чи рік). Облік видатків установи досить об’ємна ділянка роботи, що 
вимагає від спеціалістів великої уваги та зосередженості при відображенні їх в 
обліку, а також знання особливостей обліку бюджетної установи та правильності 
відображення видатків згідно економічної класифікації. Отже, основною 
проблемою при відображенні в обліку видатків визначається правильність 
віднесення видатків на відповідні цілі у розрізі кодів економічної класифікації. 

Видатки – один з найважливіших показників фінансово-господарської 
діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів 
виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення резервів 
зниження видатків. Контрольна функція обліку потребує такої його побудови, яка б 
забезпечувала отримання різнобічної інформації про видатки залежно від місця й 
часу їх виникнення [1]. 
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Облік у бюджетних установах має свої специфічні особливості. Саме тому 
при організації обліку в таких установах необхідно приділяти увагу дотриманню 
положень нормативних документів, яке забезпечить: формування повної та 
достовірної інформації про діяльність установи та її майновий стан, режим економії 
державних фінансових ресурсів.  

Для оптимізації ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах 
необхідна розробка пропозицій стосовно уніфікації плану рахунків шляхом його 
деталізації як на рівні синтетичних рахунків, так і на рівні субрахунків. Такі 
доповнення будуть доречні в частині ведення обліку фінансування та здійснення 
видатків установи за кодами економічної класифікації видатків [4]. 

Превагою нововведення є деталізація кодів економічної класифікації 
видатків (далі – КЕКВ) відповідно до рахунків нового Плану рахунків 
бухгалтерського обліку. В Балансі спостерігаємо чіткий розподіл надходжень 
минулих років та поточного року, результати діяльності подібно до 
госпрозрахункових підприємств списують на фінансовий результат. Проте, 
незважаючи на це, залишаються питання, що потребують узгодження. 

Витрати розпорядників бюджетних коштів від обмінних операцій 
обліковуються на таких рахунках:  

- оплата праці – на рахунках 8011, 8111 «Витрати на оплату праці»; 
- відрахування на соціальні заходи – на рахунках 8012, 8112 «Відрахування 

на соціальні заходи»;  
- матеріальні витрати – на рахунках 8013, 8113  
- амортизація – на рахунках 8014, 8114 «Амортизація»;  
- фінансові витрати – на рахунку 8311 «Фінансові витрати»;  
- інші витрати за обмінними операціями – на рахунках 82 «Витрати з 

продажу активів» та 8411 «Інші витрати за обмінними операціями» [6]. 

Методика обліку витрат від обмінних операцій розпорядників бюджетних 
коштів відповідно до НП(С)БОдс включає наступні елементи витрат: 

1.Оплата праці – оплата праці працівників, що здійснюють виконання 

бюджетних програм. 

2.Відрахування на соціальні заходи –  порядок нарахування ЄСВ. 

3.Матеріальні витрати – списання запасів за операціями внутрішнього 
переміщення; списання МШП за операціями внутрішнього переміщення; видача 
запасів на потреби установи;  затвердження звіту про використання коштів, виданих 
на відрядження або під звіт. 

4.Амортизація – нарахування амортизації виробничих основних засобів. 

5. Фінансові витрати – нарахування відсотків за користування кредитом. 

6. Інші витрати за обмінними операціями – вибуття фінансових інвестицій, 

відображення втрат від зменшення корисності об’єктів основних засобів; списання 
залишкової вартість об'єкта основних засобів при вибутті. 

Витрати від необмінних операцій (трансферти, інші витрати за необмінними 
операціями) обліковуються на рахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями». 
Рахунки групи 80 використовуються для обліку витрат на виконання бюджетних 
програм (культура, наука, охорона громадського порядку), а рахунки групи 81 
використовуються для обліку витрат, пов’язаних з наданням платних послуг [6]. 
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Методика обліку витрат від необмінних операцій розпорядників бюджетних 
коштів відповідно до НП(С)БОдс включає наступні елементи витрат: 

1. Трансферти – нарахування субсидій з оплати комунальних послуг; 
2. Інші витрати за необмінними операціями – списання сум дебіторської 

заборгованості після закінчення строку позовної давності. 
Водночас, необхідно відмітити, що новий План рахунків бухгалтерського 

обліку не має окремих синтетичних рахунків для обліку операцій з коштами 
загального та спеціального фонду. Тому на нашу думку, для забезпечення 
складання фінансової та бюджетної звітності у розрізі цих фондів і кодів 
класифікації бюджету доцільно вводити до субрахунків окремі аналітичні рахунки. 
Для оптимізації ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах необхідна 
розробка пропозицій стосовно уніфікації плану рахунків шляхом його деталізації 
як на рівні синтетичних рахунків, так і на рівні субрахунків. Такі доповнення 
будуть доречні в частині ведення обліку фінансування та здійснення видатків 
установи за кодами економічної класифікації видатків. Отже, ми пропонуємо 
витрати поділяти на видатки із загального фонду бюджету; видатки із спеціального 
фонду. Витрачання коштів загального та спеціального фондів проводити згідно з 
кошторисом доходів та видатків, місячними планами асигнувань.  Бухгалтерський 
облік виконання кошторису здійснювати в розрізі джерел фінансування. Діяльність 
установи за всіма джерелами фінансування (загальний та спеціальний фонд) 
відображається на єдиному балансі.   

Водночас, оскільки не всі рахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку 
бюджетної установи призначені для використання на рівні бухгалтерського обліку, 
тому бюджетній установі необхідно сформувати робочий план рахунків і 
затвердити його власним наказом "Про облікову політику". У ньому повинні 
відбиватися лише ті синтетичні рахунки об'єкта обліку, що притаманні конкретній 
бюджетній установі.  

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження визначено, що  
впровадження в дію національних стандартів, розроблення і застосування нової 
облікової політики, перехід на новий план рахунків ведуть за собою новітній підхід 

до організації обліку видатків. Саме тому бухгалтерській службі будь-якої 
бюджетної установи необхідно: 

- внести зміни до своєї облікової політики, оформивши ці зміни наказом про 
внесення змін до Положення про облікову політику. Зміни до Положення про 
облікову політику необхідно узгодити застосування десяти НП(С)БОДС в установі 
з її установчими документами; 

- привести у відповідність з цим Положенням Порядок організації  
бухгалтерського обліку та посадові інструкції працівників. 
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