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Н.Г. Базилюк, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОБЛІК ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Досліджуються питання формування доходів працівників. Аналізуються 
основні проблеми оплати праці як складової доходів персоналу підприємства. 
Пропонуються можливі шляхи вдосконалення аналітичного обліку доходів 
працівників підприємств. 

Ключові слова: доходи працівників, персонал підприємства, матеріальне 
стимулювання, аналітичний облік, фонд оплати праці  

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах проблема використання трудових 
ресурсів  та формування їх доходів досить актуальна. Заробітна плата є основним 
джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу 
більшості населення. Облік праці й заробітної плати − один із найважливіших і 
складних ділянок роботи, що потребують точних та оперативних даних, у яких 
відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії 
робітників, виробничих витрат. 

На державному рівні у кожній галузі та на окремих підприємствах виникає 
необхідність у виробленні власної політики заробітної плати. Вона має враховувати 
інтереси різних груп працівників і власників, передбачати ефективну систему 
зайнятості населення й винагороди за працю, заходи до соціального захисту 
населення, механізми з підтримання доходів на рівні, що забезпечує людині гідне 
життя. 

Досягнення таких цілей важко здійснити без вироблення нових підходів до 
розуміння теоретичних аспектів заробітної плати, її організації та аналізу всієї 
інформації з оплати праці. Раціональне розв’язання зазначених проблем дасть змогу 
підвищити ефективність керування заробітною платою. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблем організації 
заробітної плати, визначення її сутності в умовах переходу до ринкових відносин 
здійснюють такі вітчизняні вчені: Н. К. Бондарьова, Ф. Ф. Бутинець, В. П. 
Завгородній, Ю. Б. Іванов, І. М. Новак, В. В. Собко та ін. 

Водночас є дискусійними багато теоретичних положень. Ряд питань, які 
стосуються обліку й аналізу оплати праці, її організації, потребує поглибленого 
дослідження, особливо за умов створення автоматизованих робочих місць  
бухгалтера, економіста-аналітика, переходу на міжнародні стандарти.  

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних засад обліку 
фонду оплати праці як складової доходів працівників і розробка практичних 
рекомендацій щодо його вдосконалення на рівні підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Дохід працівників – однин із найважливіших 
чинників діяльності підприємства. Облік доходів працівників є досить складною 
ділянкою бухгалтерського обліку, яка вимагає ретельного організаційного 
удосконалення.  



5 

 

Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії 
порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Тому, питання нарахування 
заробітної плати, а також податкового, бухгалтерського, статистичного обліку 
оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства. 

Стан формування доходів працівників на підприємствах розглянемо на 
прикладі ДП «Радомишльське лісомисливське господарство» (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Рівень доходів працівників в операційних витратах  

ДП «Радомишльське лісомисливське господарство» (тис.грн.) 

 

За рівнем витрат на оплату праці в операційних витратах  ДП «Радомишльське 
лісомисливське господарство» вони займають друге місце після матеріальних 
витрат. 

 
Рис. 2. Рівень доходів працівників у видатках грошових коштів 

ДП «Радомишльське лісомисливське господарство» (%) 
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У видатках грошових коштів ДП «Радомишльське лісомисливське 
господарство» доходи працівників складали у 2015 році 15,9 %, а в 2017 році 
відбулося їх значне зростання  до 24,6 %. 

Для оцінки розміру заробітної плати застосовують показник фонду оплати 
праці. До фонду оплати праці включають нарахування найманим працівникам у 
грошовій і натуральній формі за відпрацьований та невідпрацьований час, який 
підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих 
виплат. До фонду оплати праці входять основна зарплата, додаткова та інші 
заохочувальні й компенсаційні виплати. Фонд основної заробітної плати включає: 
нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці 
на підприємстві. До фонду додаткової заробітної плати належать: доплати, 
надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати передбачені чинним законодавством, 
премії пов’язані з виконанням виробничих завдань, премії за вислугу років, що 
мають систематичний характер, оплата за роботу в святкові та неробочі дні, в 
надурочний час, тощо. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають: 
винагороди та премії, які мають одноразовий характер; компенсаційні грошові і 
матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які 
проводяться понад встановлені зазначеними актами норми, вартість путівок 
працівників і членів їх сімей на лікування та відпочинок.  

Не належать до фонду оплати праці: суми вихідної допомоги, передбачені 
законодавством; витрати на відрядження в межах норм; допомога з тимчасової 
втрати працездатності; допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; одноразова 
допомога при народженні дитини; доходи за акціями та інші доходи від участі 
працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями, 
доходи від оренди землі). 

Організація оплати праці здійснюється згідно з чинними нормативно - 

правовими актами; генеральною угодою на державному рівні; галузевими та 
регіональними угодами; колективними договорами; трудовими договорами. 

Проблемними питаннями організації обліку праці та її оплати є: 
 регламентація організації праці на підприємстві; 
 контроль за використанням робочого часу та забезпечення зростання 

продуктивності праці; 
 своєчасне і правильне визначення сум нарахованої заробітної плати й 

відрахувань органам соціального страхування та віднесення їх на собівартість 
продукції (робіт, послуг), 

 здійснення у встановлені терміни всіх розрахунків з працівниками і 
службовцями із заробітної плати та інших виплат; 

 облік і контроль за використанням фонду заробітної плати та іншими 
грошовими коштами, які виділяють для оплати праці працівників підприємства; 

 впровадження мотивації праці працівників. 
Важливе значення має чітка організація облікової роботи розрахунків з оплати 

праці на підприємстві, оскільки вона є найбільш відповідальною та трудомісткою. 
На деяких підприємствах наявні неофіційні позаоблікові нарахування й виплати 
заробітної плати працівникам без сплати встановлених законодавством податків і 
платежів, так звана заробітна плата «у конвертах», цей момент потребує 
вдосконалення існуючих нормативних підходів до бухгалтерського обліку. 
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Саме в області розрахунків з персоналом з оплати праці законодавство України 
є найбільш нестабільним, тому потребує від бухгалтерів постійного оновлення 
нормативної бази, яку вони використовують у процесі поточної роботи. 

Одним із шляхів удосконалення обліку оплати праці є вдосконалення саме 
діючого аналітичного обліку, так як дані аналітичного обліку відіграють 
вирішальну роль в зборі інформації про відпрацьований та невідпрацьований час, 
виконання норми працівником, склад працівників, структуру фонду оплати праці. 
Дану інформацію щодо витрат на оплату праці необхідно відображати за такими 
статтями калькуляції: основна заробітна плата, додаткова оплата праці, інші 
нарахування та виплати працівникам.  

Пропонується ввести до синтетичного рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам» наступні аналітичні рахунки: 6611 «Розрахунки за окладами і 
тарифами»; 6612 «Інші нарахування»; 6613 «Виплати за невідпрацьований час 
працівників»; 6614 «Премії»; 6615 «Інші заохочувальні виплати працівникам»; 6616 
«Доходи поза фондом оплати праці»; 6617 «Оплата при звільненні»; 
6618 «Розрахунки по відпустках»; 6619 «Оплата по закінченню трудової діяльності 
працівника». Від правильної організації обліку оплати праці залежить повнота і 
своєчасність розрахунків з працівниками. 

Висновки. Облік праці та доходів працівників має бути організований таким 
чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці та повному використанню 
робочого часу. Від організації обліку оплати праці як найважливішої складової 
доходів працівників залежить рівень витрат підприємства, якість, правдивість, 
справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом підприємства. 
Отже, без організованого обліку неможлива ефективна господарська діяльність 
підприємства.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено к.е.н., доц. Паламарчук Т.М.) 
 

У статті наведено основні наукові дослідження українських вчених щодо 
значення та ролі первинних документів. Розглянуто первинні документи з обліку 
витрат виробництва, зокрема прямих матеріальних витрат, витрат на оплату 
праці на промислових підприємствах. Визначено основні вимоги щодо організації 
формування первинної інформації з обліку витрат виробництва на промислових 
підприємствах. 

Ключові слова: витрати виробництва, облік, документ, документування, 
первинний облік, система управління, графік документообороту. 

 

Постановка проблеми. Для управління промисловими підприємствами в 
сучасних умовах господарювання необхідна своєчасна, достовірна інформація про 
витрати виробництва. Первинний облік є основним джерелом економічної 
інформації, як про діяльність промислового підприємства в цілому, так і про 
діяльність окремих підрозділів. Інформація про виробничі витрати чітко відображає 
їх цільове спрямування, планування і облік витрат ведеться за центрами їх 
виникнення і центрами відповідальності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання організації первинного 
обліку розкрили в своїх дослідженнях багато науковців, а саме: П.Т. Саблук,  
Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Грабова, Л.К. Сук, Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Огійчук,  
В.Б. Моссаковський та інші. Водночас, постійні зміни, що відбуваються з 
бухгалтерським обліком останнім часом вимагають перегляду багатьох питань 
щодо ведення первинної документації на промислових підприємствах. 

Метою статті є дослідження сутності організації документування витрат 
виробництва на промисловому підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. Бухгалтерський облік, відображаючи усі 
господарські операції безперервною мірою їх здійснення, перетворюється на 
організовану систему накопичення, зберігання, передачі та використання облікової 
інформації.  

На сьогодні порядок документального відображення господарських операцій 
регламентовано на законодавчо-нормативному рівні. Так, Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає основні вимоги до 
складання та зберігання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку 
[5]. Водночас, вимоги щодо оформлення документів регламентується «Положенням 
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» №88 від 
24.05.1995 р. [4]. 

Документування господарських операцій може здійснюватися як вручну, так 
і з використанням засобів автоматизації. Причому складання документів 
відбувається в процесі здійснення господарських операцій, дослідження змін, що 
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відбуваються під час здійснення господарських процесів та в процесі узагальнення 
даних про витрачені ресурси для потреб управління. 

Так, Грабова Н.М. в своїх дослідженнях визначає документування як спосіб 
первинної реєстрації об’єктів обліку, що застосовуються для забезпечення 
безперервного і суцільного спостереження за господарськими операціями у 
фінансовому обліку [1].  

Документ – це письмове свідоцтво, що фіксує та підтверджує господарські 
операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх 
проведення. В свою чергу документація – це спосіб суцільного і безперервного 
відображення об’єктів бухгалтерського обліку шляхом використання 
бухгалтерських документів [3]. 

Первинний документ – це джерело інформації для організації та ведення 
бухгалтерського обліку на підприємстві. Для ефективної організації облікової 
роботи первинний облік має бути автоматизованим, що забезпечить зменшення 
трудомісткості обробки інформації та підвищить оперативність бухгалтерського об-

ліку в цілому. Важливим фактором покращення стану та оперативності облікової 
роботи має стати скорочення кількості первинної документації за рахунок 
використання нагромаджувальних багатоденних документів, зменшення числа ко-

пій документів та використання одного документа для відображення кількох 
однорідних за змістом технологічних операцій [2]. 

Первинне спостереження та документація відіграють важливу роль в 
управлінні діяльністю промислового підприємства, а саме: дають уявлення про 
фактичний стан господарських засобів та їх зміни у процесі кругообігу засобів; 
забезпечують прозорість у роботі підприємства та контроль наявності й руху майна 
і коштів; є юридичним (правовим) свідченням господарських операцій, що 
здійснюються. Кожна господарська операція обов’язково має супроводжуватися 
складанням відповідних первинних документів, які містять необхідні відомості та 
підтверджують факт здійснення господарської операції.  

Витрати на виробництво промислових підприємств представлені прямими 
матеріальними витратами, прямими витратами на оплату праці та іншими прямими 
витратами. У свою чергу, ці витрати відображуються затвердженими документами. 
У табл. 1 проаналізовано первинні документи з обліку витрат виробництва, що 
застосовуються на промислових підприємствах.  

З метою своєчасності й ефективності ведення первинного обліку в 
промислових підприємствах слід забезпечити порядок організації складання й 
опрацювання первинних документів, або сформувати графік документообігу 
підприємства. Графік документообігу – затверджений порядок руху документів із 
зазначенням інстанцій, мети й точного часу надходження та вибуття документа по 
кожній інстанції, а також посади виконавця, що складає, перевіряє чи опрацьовує 
документ, строк надходження документів до бухгалтерії. 

Основною метою документообігу є прискорення руху носіїв інформації, а 
чим коротше і швидше організованим буде процес документообігу, тим він буде 
ефективнішим для користувачів, які зможуть вчасно отримати інформацію й 
ефективно впливати на ситуацію управлінськими рішеннями та здійснювати 
постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю.  
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Таблиця 1  
Первинні документи  з обліку витрат виробництва промислового підприємства 

№ 
з/п  

Найменування 
документа 

Зміст  

1  

Лімітно-забірна 
картка (М-8, М-9)  

Використовується для оформлення відпуску 
сировини, матеріалів, що систематично 
витрачаються при виготовленні продукції, а також 
для поточного контролю за додержанням 
встановлених лімітів відпуску матеріалів на 
виробничі потреби   

3  Накладна-вимога 
на відпуск 
(внутрішнє 

переміщення) 
матеріалів (форма  

М-11) 

Використовується на підприємствах в частині 
вимоги при списанні запасів на потреби,  пов’язані з 
управлінням виробництвом,  обслуговуванням 
виробничого процесу, утриманням основних засобів 

5  Рахунок,  акт 
(придбаних 

послуг), 
податкова 
накладна  

Використовується на досліджуваних підприємствах 
із метою відображення отриманих послуг із 
водовідведення, газопостачання, електропостачання 

3  

Наряд на відрядну 
роботу  

Використовується на індивідуальних та серійних 
виробництвах для обліку виробітку й нарахування 
заробітної плати Використовується на 
досліджуваних підприємствах для нарахування 
заробітної плати бригаді робітників 

2  

Акт (відомість) на 
брак  

Використовується акт у довільній формі, який має 
містити основні елементи: вид продукції, що 
забракований, кількість продукції, вид браку, 
винуватці.  

 

Отже, в результаті проведеного дослідження виявлено, що основними 
вимогами до формування первинної інформації щодо витрат виробництва на 
промислових підприємствах мають бути: 

– підвищення ролі облікової інформації як основної управлінської 
інформації; 

– удосконалення існуючих носіїв облікової інформації та розробка нових, які 
б відповідали сучасним управлінським вимогам; 

– оптимізація джерел отримання облікової інформації щодо витрат 
виробництва; 

– оперативність збору, реєстрації та обробки облікової інформації щодо 
витрат виробництва; 

– достовірність об’єктів обліку та інформаційна повнота їх охоплення; 
– відповідність змісту облікової інформації принципам обліку діяльності 

суб’єктів в цілому. 
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Висновки. Основним джерелом інформації в бухгалтерському обліку є 
первинні документи. Облік витрат виробництва насамперед залежить від правильної 
організації документування витрачання матеріальних, трудових та фінансових 
ресурсів. Відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку на 
підприємствах досягається суцільним і безперервним документуванням 
господарських операцій. 
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У статті досліджено сучасний стан підприємств м’ясопереробної галузі 
України. Визначено основні проблеми галузі на державному рівні. Проаналізовано 
баланс попиту та пропозиції м’яса та м’ясних продуктів. Запропоновано шляхи 
вирішення наявних проблем з урахуванням напрямків розвитку, практичне 
впровадження яких сприятиме покращанню стану м’ясопереробної галузі країни. 

Ключові слова: м’ясопереробна галузь, сировина, експорт, імпорт, 
продукція. 

 
Постановка проблеми. М’ясопереробна промисловість – одна з 

найважливіших галузей харчової промисловості, яка відіграє важливу роль у 
забезпеченні населення такими видами харчових продуктів, як м’ясо свіже, м’ясні 
консерви, ковбасні вироби, копченості, напівфабрикати, субпродукти тощо. 
Водночас її розвиток супроводжується значними трансформаційними коливаннями: 
нестабільністю фінансово-економічної політики держави, падінням обсягів 
виробництва та реалізації якісної вітчизняної сировини, продукції переробки м’яса, 
зростання рівня конкурентоспроможності, порушенням рівноваги у співвідношенні 
попиту і пропозиції м’яса та м’ясопродуктів. Незавершеність та актуальність 
вищезазначених питань і обґрунтування перспектив розвитку підприємств 
м’ясопереробної галузі зумовили вибір теми дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
розвитку вітчизняних підприємств м’ясопереробної галузі досліджувалися широким 
колом науковців, серед яких В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, О.І. Драган, 
П.К. Канінський, В.Г. Кіт, С.М. Кваша, О.В. Мазуренко, В.Я. Месель-Веселяк, 
В.І. Попов, П.Т. Саблук, П.В. Щепієнко та ін.  

Метою статті є дослідження сучасного стану вітчизняних підприємств 
м’ясопереробної галузі та визначення пріоритетних напрямків їх розвитку. 

Викладення основного матеріалу.  
Ступінь розвитку м’ясопереробної галузі вітчизняної харчової 

промисловості не тільки визначає рівень продовольчої безпеки країни, впливає на 
здоров’я та працездатність населення, а й розглядається як потенційне джерело 
зміцнення позицій України на зовнішніх ринках. В умовах інтеграції України до 
світових ринків особливо актуальним стає стабільне виробництво якісної, 
безпечної, екологічно чистої продукції та сировини для неї [3, с. 66]. 

М’ясопереробна галузь виконує дві важливі функції. Перша – економічна, 
діяльність підприємств здійснюється за для отримання прибутку; друга – соціальна, 
направлена на забезпечення потреб населення необхідними для нормальної їх 
життєдіяльності м’ясними продуктами та продуктами їх переробки. 

М’ясопереробна галузь відіграє значну роль у вирішенні продовольчої 
безпеки України, забезпечуючи споживача свіжим м’ясом, субпродуктами, 
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ковбасними виробами, копченостями, м’ясними консервами та напівфабрикатами. 
Ринок м’яса й м’ясопродуктів є найважливішим сегментом продовольчого ринку 
країни, сталий розвиток якого має стратегічне значення. М’ясопереробна галузь 
становить базис продовольчого комплексу України, але нині знаходиться в досить 
складних умовах. Гостра проблема сьогодення – недовиробництво, дефіцит м’ясної 
продукції, хоча через низьку купівельну спроможність населення створюється 
видимість її перевиробництва. Низький попит на м’ясну продукцію призводить до 
адекватного рівня попиту на м’ясну сировину, пропозиція якої, через високу 
збитковість, постійно знижується [4, с. 125]. 

Ступінь розвитку м’ясопереробної галузі вітчизняної харчової 
промисловості не тільки визначає рівень продовольчої безпеки країни, впливає на 
здоров’я та працездатність населення, а й розглядається як потенційне джерело 
зміцнення позицій України на зовнішніх ринках. В умовах інтеграції України до 
світових ринків особливо актуальним стає стабільне виробництво якісної, 
безпечної, екологічно чистої продукції та сировини для неї. 

Слід зазначити, що м’ясна промисловість за роки незалежності перебуває у 
надзвичайно складному стані. Політичний та економічний нестабільний стан в 
країні позначився на всій галузі тваринництва і особливо у сировинному секторі. Як 
свідчать дані Державної служби статистики України, станом на 01.01.2018 р. в усіх 
категоріях господарств поголів’я великої рогатої худоби становило 3530,8 тис. гол, 
свиней – 6109,9 тис. гол, птиці – 204830,9 тис. гол, порівнюючи з даними станом на 
01.01.1991 р. – 24623,4 тис. гол, 19426,9 тис. гол, 246104,2 тис. гол відповідно 
[5, с. 12, 20]. На сьогодні, при порівнянні даних, поголів’я великої рогатої худоби 
скоротилось майже в 7 разів, свиней – у 3,2 раза, птиці – в 1,2 раза. Виробництво 
м’яса всіх видів у забійній вазі станом на 01.01.2018 р. склало 2318,2 тис.т, проти 
4357,8 тис.т станом на 01.01.1991 р.  

На основі проведеного аналізу та з метою виявлення ступеня забезпечення 
населення України м’ясом та м’ясними продуктами, варто проаналізувати баланс 
попиту та пропозиції зазначених ресурсів. На підставі фактичних даних та 
проведених розрахунків здійснено порівняння балансів надходження і 
використання м’яса та м’ясних продуктів в Україні протягом 2013–2017 рр. 
(табл. 1). Для складання відповідних балансів використовується така принципова 
схема:  

РЕСУРСИ = ВИКОРИСТАННЯ 

РЕСУРСИ = ПРИДАТНА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЯ + 
ІМПОРТ  

ВИКОРИСТАННЯ = ЕКСПОРТ + ЗМІНИ В ЗАПАСАХ (+ або – ; запаси 
на кінець року – запаси на початок року) + ВНУТРІШНЄ ВИКОРИСТАННЯ.  

Наведена схема формування балансів продовольчих ресурсів відповідає 
міжнародним рекомендаціям і базується на концепціях та методологічних підходах 
їх складання Продовольчою сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) [1, 

c. 38].  

З’ясовано, що обсяги виробництва м’яса та м’ясних продуктів протягом 
2013-2017 рр. зменшились на 2,97 %. Однак, протягом останніх трьох років 
спостерігається зниження попиту на продукцію, що пов’язано зі зменшенням 
кількості населення у зв’язку з тимчасово окупованою територією АР Крим та 
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воєнними діями на Сході України. За досліджуваний період споживання м’яса та 
м’ясних продуктів зменшилось на 355 тис. тонн, або на 13,92 %. У розрахунку на 
одну особу споживання цих видів продукції зменшилось на 7,84 %. Однак, варто 
відмітити, що протягом останніх трьох років спостерігається зростання споживання 
м’яса та м’ясних продуктів. Крім зазначених показників, у балансі передбачено 
імпорт та експорт м’ясопродукції, які залежать від суб’єктивних факторів. Тому не 
завжди тенденції змін цих показників відповідають змінам обсягу виробленої 
м’ясної сировини. Так, незважаючи на зменшення обсягів виробництва м’яса 
експорт цих продуктів протягом 2013–2017 рр. збільшився в 1,9 раза [2, с. 74]. 

Таблиця 1 

Баланс м’яса та м’ясних продуктів в Україні, тис.тонн 

Показник 
Рік 2016 р. у % 

до 2013 р. 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво 2389 2360 2323 2324 2318 97,03 

Зміна запасів на кінець 
року -20 -18 -1 -2 -5 25,00 

Імпорт 332 201 158 182 233 70,18 

Всього ресурсів 2741 2579 2482 2508 2556 93,25 

Експорт 182 218 245 303 351 в 1,9 р. 
Витрачено на 
нехарчові цілі (на корм, 
втрати та ін.) 9 8 8 10 10 111,11 

Фонд споживання 2550 2325 2179 2195 2195 86,08 

 - у розрахунку на одну 
особу, кг 56,1 54,1 50,9 51,4 51,7 92,16 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [1, с. 38]. 

 

Зменшення доходів окремих категорій населення, зниження їх купівельної 
спроможності внаслідок інфляції призвели до зниження споживання м’яса та 
м’ясопродуктів. Підвищення цін на м’ясопродукцію спричинене певними 
факторами, серед яких нестача оборотних коштів для закупівлі сировини, 
відокремленість між підприємствами з вирощування худоби і переробними 
підприємствами, поширення цінової диспропорції між сільським господарством та 
харчовою промисловістю тощо. 

Приєднуємось до думки автора, що в даній ситуації важливою є також 
підтримка держави, яка натомість не здійснює дієвих заходів у даній сфері. 
Підвищення мита на імпорт м’ясної продукції, встановлення квот на ввезення 
дало б змогу підприємствам ефективніше працювати. Також необхідна державна 
підтримка у сфері організації об’єднань підприємств м’ясопереробної 
промисловості з сільським господарством у формі кооперативів, товариств та ін., 
розширення засіяних площ кормових культур, що буде сприяти збільшенню 
поголів’я худоби та птахівництва [4, с. 129]. 

Висновки. Пріоритетними напрямками розвитку м’ясопереробної галузі 
можна визначити заходи, які повинні забезпечуватися шляхом: формування 
високорозвиненої сировинної бази м’ясопереробної промисловості та 
стимулювання споживчого попиту, що є прерогативами держави, удосконалення 
взаємовідносин між м’ясопереробними підприємствами та сільськогосподарськими 



15 

 

товаровиробниками, створення сучасної високорозвиненої матеріально-технічної 
бази м’ясопереробної промисловості, зокрема будівництво біогазових установок, 
які дозволяють знизити собівартість продукції та одночасно вирішити екологічну та 
енергетичну проблему. Крім цього, щодо підвищення безпеки м’ясної продукції, 
необхідно внести зміни у законодавстві і прийняти законопроекти, відповідно до 
яких будуть нести відповідальність і вітчизняні виробники і імпортери. 
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БІЗНЕС-АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД») 
 

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

У статті проаналізовано виробничу програму та досліджено показники 
економічного стану підприємства ПАТ «Житомирський маслозавод». Наголошено, 
що основою ефективного функціонування підприємства в умовах сучасного бізнес-

середовища є поліпшення індикаторів прибутковості та рівня рентабельності. 
Ключові слова: економічний стан, прибуток, рівень рентабельності. 
 

Постановка проблеми. Забезпечення ефективного функціонування 
підприємств потребує економічно грамотного управління їхньою діяльністю, яке 
багато в чому визначається умінням її аналізувати. Аналіз економічного стану 
підприємства є науковою базою прийняття управлінських рішень у бізнесі. Для їх 
обґрунтування необхідно виявляти і прогнозувати наявні і потенційні проблеми, 
виробничі і фінансові ризики, визначати вплив управлінських рішень на рівень 
доходів суб'єкта господарювання [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Розвитку теорії та практики економічного 
аналізу фінансового стану підприємства приділяли значну увагу як вітчизняні так і 
закордонні вчені: Русак Н.А., Баканов М.І., Цаль-Цалко Ю.С., Гадзевич О.І., 
Іваненко В.М., Коробов М.Я., Бутинець Ф.Ф., Попович П.Я., Шишкова Т.В., 
Шкарабан С.І., Осмоловський В.В. тощо. 

Метою статті є дослідження ефективності виробничої дiяльностi 
підприємства ПАТ «Житомирський Маслозавод» за період 2015-2017 рр., а саме: 
аналіз показників прибутковості та рентабельності; 

Результати досліджень. Індикатори виробничої програми ПАТ 
"Житомирський маслозавод" на основі даних про обсяги виробництва основних 
видів молочної продукції маслозаводу в грошовій формі за 2015-2017 рр. 
представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Обсяги виробництва основних видів молочної продукції у 
ПАТ «Житомирський маслозавод», тис. грн 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Відхилення 2017 р. 

до 2015 р. 
+/- % 

А 1 2 3 4 5 

Морозиво 895074 1034030 1258359 363285 40,6 

Сухе знежирене молоко 145979 119836 159087 13108 9,0 

Масло 179943 214941 - - - 
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Продовження таблиці 1 

А 1 2 3 4 5 

Продукція з незбираного 
молока 

105246 127841 153568 48322 45,9 

Молоко охолоджене - - 139480 - - 

Інша продукція - - 68419,8 - - 

Всього 1326242 1496648 1778914 452672 34,1 

Джерело [2, 3]. 
 

Як видно з даних табл. 1., основними видами продукції маслозаводу є 
морозиво, сухе знежирене молоко, продукція із незбираного молока та молоко 
охолоджене, частки виробництва яких у 2017 р. склали відповідно 70%, 9%, 9% та 
8%. Впродовж 2015-2017 рр. підприємство поступово нарощує обсяги виробництва 
сухого знежиреного молока (СЗМ), значення якого у 2015 р. склало 4423 т., а у 2017 
р. - зросло на 9,90 % і сягнуло 4861 т. Дане позитивне явище обумовлено 
зростанням експортних цін на даний товар та збільшенням попиту на нього на 
зовнішніх ринках. В аналізованому періоді спостерігається тенденція до збільшення 
обсягів виробництва морозива з 2015 р. (23,5 тис. т) до 24, 7 тис. т у 2017 р. (на 
5,17%). Скорочення обсягів виробництва масла на 29,90% і продукції з незбираного 
молока на 5,73% пов’язане з направленням основних потужностей  на виробництво 
і реалізацію морозива, асортимент якого значно розширився. 

Для детального вивчення економічного стану підприємства проаналізовано 
показники прибутку та прибутковості за період 2016-2017 рр., які характеризують 
окремі сторони господарської діяльності (табл. 2) [4-5]. Прибутковість 
підприємства вимірюється двома показниками – прибутком і рентабельністю. 
Рентабельність виступає відносним показником ефективності роботи підприємства, 
який у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів). 
Рівень рентабельності має декілька форм визначення залежно від того, які саме 
прибуток і ресурси (витрати) використовують у бізнес-аналізі: показники 
рентабельності продукції; показники рентабельності капіталів (активів); показники, 
розраховані на підставі потоків власних грошових коштів. 

Таблиця 2 

Аналіз показників прибутковості та рентабельності  
ПАТ «Житомирський маслозавод» 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Зміна 
2017 р. 

до 
2015 р. 

(+/-) 

А 1 2 3 4 

1. Чистий дохід від реалізації, тис. грн. 1529,2 1774,3 1945,2 416,0 

2. Собівартість реалізованої продукції, 
тис. грн. 

1161,8 1326,3 1438,4 276,6 
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Продовження таблиці 2 
А 1 2 3 4 

3. Валовий прибуток, тис. грн. 367,4 448,1 506,9 139,4 

4. Фінансовий результат від 
операційної діяльності: прибуток, тис. 
грн. 

133,6 176,1 197,2 63,6 

5. Фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток, тис. грн.. 

120,2 164,4 152,2 31,9 

6. Чистий прибуток, тис. грн.  94,4 135,3 123,9 29,6 

7. Середня величина активів, тис. грн. 641,1 801,6 1132,4 491,3 

8. Середня величина основних засобів і 
запасів, тис. грн. 

455,6 540,6 729,2 273,7 

9. Середня величина власного капіталу, 
тис. грн. 

517,5 632,2 761,7 244,3 

10. Рентабельність продажу, %  6,2 7,6 6,4 0,2 

11. Рентабельність основної діяльності, 
%  

8,1 10,2 8,6 0,5 

12. Рентабельність активів, %  14,7 16,9 10,9 -3,8 

13. Рентабельність основних засобів, %  20,7 25,0 17,0 -3,7 

14. Рентабельність власного капіталу, 
%  

18,2 21,4 16,3 -2,0 

 

Із розрахунків, представлених у табл. 2, випливає, що чистий прибуток у 
2017 році, порівнюючи з 2016 р, зменшився на 11,395 тис. грн. Це пов’язано із  
зростанням собівартості реалізованої продукції на 112,143 тис. грн. Також в 
аналізованому періоді мало місце підвищення ставки оподаткування і збільшення 
витрат на збут, фінансових та адміністративних витрат, але відносно 2015 р. – 

чистий прибуток у 2017 р. підвищився на 29,60 тис. грн.  
На досліджуваному підприємстві спостерігається негативна динаміка до 

зниження всіх досліджених показників рентабельності у 2017 році, порівнюючи з 
2015 р.  Рівень ефективності використання активів, яка характеризує ефективність 
використання всього наявного майна підприємства, зменшилася у звітному році 
порівняно із базисним на 3,8%. Рентабельність основних засобів, що визначає 
ступінь прибутковості вартості необоротного капіталу, що забезпечує виробництво 
продукції, зменшилася у 2017 р. до 2015 р. на 3,7%. Рівень рентабельності власного 
капіталу, що слугує для визначення ефективності використання капіталу та формує 
загальну оцінку доходності вкладеного в виробництво капіталу, як власного так і 
залученого, зменшилася в аналізованому періоді на 2,0%. Отже індикатори 
рентабельності підприємства за аналізований період значно погіршилися. 

Висновки та пропозиції. Показники ефективності виробничої дiяльностi 
ПАТ «Житомирський маслозавод» за період 2015-2017 рр., вказують на ряд 
істотних проблеми, якi впливають на діяльність досліджуваного підприємства. 
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Тому для підтримки фінансово-економічного стану ПАТ «Житомирський 
маслозавод» доцільним є:  

 здійснення жорсткого державного контролю за якістю молока-сировини – 

для чого необхідно привести у відповідність стандарти із вимогами СОТ;  
 стабілізація закупівельних цін на молоко – доцільно створити єдине 

фермерське агентство з продажу молока, що врахує інтереси всіх його 
виробників, а не кожного окремо;  

 запровадження пільгового кредитування учасників ринку молока та 
молочних продуктів – доцільно розробити дієві програми на основі 
встановлення партнерських зв’язків із банками;  

 встановлення чіткого контролю за здійсненням інвестування – доцільно 
створення на молокопереробних підприємствах інженерних груп, які 
відповідатимуть за впровадження інвестицій та інновацій. 
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ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ З ДОХОДІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ 
ЇХ В ОБЛІКУ  

 

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

Розглянуто визначення об’єктів оподаткування з доходів підприємств та 
порядок їх визначення. Дана критична оцінка податку на додану вартість і 
податку на прибуток підприємства відповідно до Податкового кодексу. 
Досліджено розбіжність між формуванням інформації з метою визначення 
об’єкта оподаткування за Податковим кодексом та в бухгалтерському обліку. 

Ключові слова: дохід підприємства, податки з доходу, додана вартість, 
прибуток, оподатковуваний прибуток  

 

Постановка проблеми. При застосуванні Податкового кодексу України для 
оподаткування підприємств виникають питання щодо формування інформації з 
обліку з метою вирахування об’єктів оподаткування, щодо оподатковуваного 
прибутку та ПДВ, а також в системі бухгалтерського обліку. 

У зв’язку з тим, що існують розбіжності в методиці визначення прибутку при 
оподаткуванні та визначенні фінансових результатів діяльності підприємства, 
виникає необхідність критичної оцінки цих питань, визначення розбіжностей і 
прийняття рішень щодо зближення норм податкового законодавства і норм ведення 
бухгалтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед найбільш суттєвих 
розробок, що стосуються системи оподаткування підприємств, потрібно назвати 
праці В. Л. Андрущенка, О. І. Барановського, Б. М. Бордюка, С. А. Буковинського, 
О. Д. Василика, В. І. Грушко, А. І. Даниленка, О. Д. Данілова, В. М. Литвина, 
П. В. Мельника, С. В. Онишко, В. М. Опаріна, О. М. Пилипченка, 
А. М. Поддєрьогіна, О. С. Редькіна, А. М. Соколовської, М. І. Сивульського, 
І. Г. Ткачука. 

Незважаючи на істотні напрацювання в цій сфері стан формування податкових 
платежів з доходів підприємств вимагає поглиблення досліджень та розробки 
додаткових рекомендацій. 

Мета дослідження – висвітлення порядку формування інформації про податки 
з доходів підприємств з метою вираховування об’єктів оподаткування, а також 
дослідження розбіжностей у складі положень наведених у Податковому кодексі і в 
нормативних документах, щодо ведення бухгалтерського обліку з метою 
зменшення таких розбіжностей в подальшому. 

Виклад основного матеріалу. Складність сучасної податкової системи – її 
висока динамічність, яка потребує постійної уваги бухгалтерських та фінансових 
служб підприємства, що несуть основну відповідальність за фінансові результати 
діяльності будь-якого комерційного підприємства. 

Нестабільність податкової політики, невизначеність початкових "правил гри" 
підприємств із державою, внесення змін і доповнень до законів та інструкцій є 
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головною проблемою податкових взаємовідносин підприємств із державою. Це 
ускладнює виробниче планування і розвиток, робить непередбачуваним 
інвестування, і в результаті дезорганізує підприємництво. 

Розглянемо систему податкових платежів з доходів державних 
лісогосподарських підприємств та відображення їх в обліку. 

Регулювання відносин лісогосподарських підприємств в сфері оподаткування 
здійснюється на основі Податкового кодексу України та низки інших законодавчих 
і нормативних актів. 

Лісогосподарські підприємства можуть бути платниками загальнодержавних і 
місцевих податків та зборів. 

До загальнодержавних податків належать: 
- податок на прибуток підприємств; 
- податок на доходи фізичних осіб; 
- податок на додану вартість; 
- акцизний податок; 
- екологічний податок; 
- рентна плата; 
- мито. 
До місцевих податків і  зборів належать: 
- податок на майно; 
- єдиний податок; 
- збір за місця для паркування транспортних засобів; 
- туристичний збір. 
Основними об’єктами оподаткування щодо загальнодержавних та місцевих 

податків і зборів лісогосподарських підприємств є: додана вартість; створений 
прибуток; доходи працівників; вартість продукції лісозаготівель; нормативно 
грошова оцінка земельних ділянок. 

Як відомо, обов’язковими елементами будь-якого податку є: 
– об'єкт оподаткування – майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, 

обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, 
послуг) та інші об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких 
податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку; 

– база оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз 
об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який 
використовується для визначення розміру податкового зобов'язання; 

– ставка податку – визнає розмір податкових нарахувань на (від) одиницю 
(одиниці) виміру бази оподаткування.. 

Тут, передусім, спрацьовує одне очевидне правило: якщо є об’єкт 
оподаткування – є обов’язок нараховувати податок, а немає об’єкта – немає 
податку. 

Порядок розрахунку податкових платежів, які формуються з доходів 
державних лісогосподарських підприємств, зокрема, ПДВ і податку на прибуток 
здійснюється наступним чином:  

1. Податок на додану вартість – це непрямий податок, який включається у 
вартість товару або послуги.  Цей податок визначається із розрахованої суми 
доданої вартості як різниця між податковим зобов’язанням і податковим кредитом. 
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По суті, тут дві головні дійові «особи»: податкове зобов’язання (ПЗС) і податковий 
кредит (ПКС). 

Податкове зобов’язання  – загальна сума податку, отримана або нарахована 
платником у звітному періоді. Це та сума податку, яку суб’єкт господарювання у 
своєму податковому обліку нараховує на договірну вартість з урахуванням націнки, 
яку він додає до товару, щоб отримати прибуток. Суми ПЗС, які нараховані на 
договірну вартість товару, — це кошти, які потрібно віддати до бюджету. При 
цьому зменшити суму ПЗС звітного періоду платник податку має право на суму 
ПКС, яка сплачена (нарахована) у складі вартості товарів/ послуг, що придбавалися. 
Таким чином, за підсумками звітного періоду платник ПДВ перераховує до 
бюджету суму, яка складає різницю між ПЗС і ПКС. 

ПДВ=ДВС×20% : 100; ДВС=ПЗС – ПКС; ПЗС = ЧДС ×20% : 100;  
ПКС = ВПР ×20% : 100, 

де ПДВ – податок на додану вартість; ДВС – додана вартість створена 
суб’єктом господарювання; ПЗС – податкові зобов’язання суб’єкта 
господарювання; ПКС – податковий кредит суб’єкта господарювання; ЧДС – 

чистий дохід суб’єкта господарювання; ВПР – вартість придбаних ресурсів 
суб’єктом господарювання. 

2. Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. З 
одержаного прибутку лісогосподарські підприємства сплачують податок на 
прибуток та здійснюють обов’язкові відрахування. 

Податок на прибуток - з розрахованого фінансового результату (прибутку). 
ПНС = ПСГ × 18% : 100 ;    ПСГ = ЧДС-ВСГ, 

де ПНС – податок на прибуток суб’єкта господарювання; ПСГ – прибуток 
суб’єкта господарювання для оподаткування; ЧДС – чистий дохід суб’єкта 
господарювання; ВСГ – витрати суб’єкта господарювання. 

Крім того, державні лісогосподарські підприємства здійснюють відрахування 
до державного бюджету в частині чистого прибутку (доходу), що визначається 
виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового 
результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до 
нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може 
бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, 
утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу 
управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 відсотків. 

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного 
бюджету, зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства. 

Рівень податкових платежів ДП «Малинське лісове господарство» наведено в 
табл. 1. Як видно з таблиці 1 в 2017 році ДП «Малинське лісове господарство» 

значно скоротило податкові платежі в частині податку на прибуток та наростило 
податкові платежі з ПДВ. Відбулося збільшення сплати інших податків і зборів. 

Для обліку та узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма 
видами податкових платежів до бюджету (включаючи податки із заробітної плати 
працівників та суми фінансових санкцій, що справляються у дохід бюджету) 
призначений балансовий рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" (табл. 
2). 
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Таблиця 1 

Рівень податкових платежів ДП «Малинське лісове господарство'' 

№ 
п/п Податки 

Роки 

Динаміка 2015 2017 

тис.грн. % тис.грн. %  +,-  % структура 

1 Податок на прибуток 846 5,1 282 0,9 -564 -66,7 -4,2 

2 ПДВ 764 4,6 10807 33,9 10043 14,1 р. 29,3 

3 Інші податки і збори 14961 90,3 20791 65,2 5830 39,0 -25,1 

Разом 16571 100,0 31880 100,0 15309 92,4 0,0 

Таблиця 2 

Характеристика рахунку  64 "Розрахунки за податками й платежами" 

Назва та 
номер 

рахунка 

Призначення 
рахунка 

Відображення інформації стовно розрахунків 
підприємства із бюджетом за всіма видами 

податкових платежів 

На рахунку № 64 У звітності 
за дебетом за кредитом 

64 

"Розрахунки 
за податками 
й платежами" 

Для узагальнення 
інформації про 

розрахунки 
підприємства за 

усіма видами 
платежів до 

бюджету 

Відображаються 
належні до 

відшкодування з 
бюджету 

податки, їх 
сплата, списання 

тощо 

Відображається 
нарахування 
податкових 
платежів до 

бюджету 

Баланс (форма 
1): 

– сальдо Дт рах. 
64 (р.1135); 

– сальдо Кт рах. 
64 (р.1620) 

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що між нормами 
податкового законодавства і нормами ведення бухгалтерського обліку існують 
розбіжності. Усунення таких розбіжностей позитивно вплине на формування 
інформації про діяльність підприємства. 
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ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, 
ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА  

 

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

Доведено, що дохід від реалізації продукції є пріоритетним видом доходів 
підприємств, облік якого потребує подальшого нормативного та методичного 
врегулювання. Висвітлено зміст облікової політики щодо обліку доходу від 
реалізації продукції. Обґрунтовано перспективи удосконалення механізму 
формування доходів підприємства.  

Ключові слова: дохід, чистий дохід, оцінка доходу, покупці, бухгалтерський 
облік, ціни  

 

Постановка проблеми. Дохід (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. Чинниками, що 
впливають на чистий дохід у різних організаційно-правових формах 
господарювання, можуть бути наявний порядок його формування та використання, 
зміни обсягів виробництва, ефективність фінансового менеджменту господарств 
тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблем організації 
і методології бухгалтерського обліку та контролю доходів від операційної 
діяльності значну увагу приділили у своїх працях такі вітчизняні вчені, як М.Т. 
Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.В. Дубініна, М.В. Кужельний, 
І.П. Приходько, П.Т. Саблук, В.К. Савчук, Н.М. Ткаченко та інші. 

Віддаючи належне наявному науковому доробку з питань облікового 
відображення доходів, варто зазначити про потребу проведення подальших 
досліджень у цьому напряму, зокрема, щодо узгодженості аналітичного обліку 
доходів на рахунках покупців і рахунку 70 «Доходи від реалізації». 

Мета статті полягає в обґрунтуванні особливостей формування доходу від 
реалізації продукції в аналітичному розрізі на рахунку 70 «Доходи від реалізації». 

Виклад основного матеріалу. Розвиток ринкової економіки потребує від 
підприємств України раціонального й економічно обґрунтованого підходу до 
планування своєї діяльності, до визначення стратегії збільшення доходів 
підприємства, аналізу й оцінки отриманих результатів. Одним із найголовніших 
складників стратегії фінансової політики підприємства є політика максимізації 
дохідності. 

У бухгалтерському обліку для обліку доходів Планом рахунків передбачено:  
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  рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», де підприємство 
може відкривати окремі субрахунки, як рекомендовані, так і на власний розсуд та 
відповідні аналітичні рахунки; 

 рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» за умови, що надходження доходів 
не погоджується за період з реалізацією продукції, робіт, послуг; 

 7 клас рахунків – «Доходи і результати діяльності». Цей клас рахунків можна 
вважати тимчасовим, оскільки він закривається в кінці кожного звітного періоду. Ці 
рахунки відображають стан доходів за певний звітний період. Тимчасові рахунки 
починають новий звітний період із нульового сальдо, на яких накопичується 
інформація про доходи за даний період, що дає змогу використовувати накопичену 
інформацію при складанні проміжної звітності (квартальної, за півроку, за дев’ять 
місяців).У кінці періоду рахунки доходів (як, до речі і рахунки витрат) 
закриваються через списання їх сальдо на рахунок 79 «Фінансові результати». 
Інструкція до Плану рахунків дозволяє закривати рахунки доходів та витрат 
щомісяця або по закінчені звітного року [1].  

Тобто, Клас 7 – призначений для узагальнення інформації про доходи і 
результати діяльності підприємства. Рахунки з номера з 70 по 78 – це рахунки 
доходів. Рахунок 79 призначений для узагальнення інформації про результати 
діяльності підприємства. Рахунки цього класу є пасивними (крім рахунку 79 –  

«Фінансові результати»  та субрахунку 704 –  «Вирахування з доходу»); 
 рахунок 90 «Собівартість реалізації», де відображається собівартість 

реалізованої продукції покупцям відповідно із створеним доходом. 
До рахунку 70 «Доходи від реалізації» підприємства відкривають субрахунки і 

аналітичні рахунки: 
701 «Дохід від pеалізації готової продукції» – узагальнюється інформація пpо 

доходи від реалізації готової пpодукції. 
702 «Дохід вiд реалізації товарів» – підприємства узагальнюють інформацію 

пpо доходи від реалізації товарів. 
703 «Дохід від pеалізації робіт і послуг» – підприємства, що виконують pоботи 

і надають послуги, узагальнюють iнформацію про доходи від реалізації pобіт і 
послуг. 

Aналітичний облік доходів від реалізації вeдеться за видами (групами) 
продукції, тoварів, робіт, послуг, регіонами збуту тa/або іншими напрямками, 
визначеними пiдприємством. 

Проте, такий аналітичний облік не завжди відповідає потребам прийняття 
управлінських рішень на підприємстві, зокрема, щодо оцінки відносин з окремими 
покупцями. 

На нашу думку, на окремих субрахунках до рахунку 70 «Доходи від реалізації» 

доцільно відкривати субрахунки другого порядку в розрізі формування доходів від 
покупців, розрахунки з якими здійснюються на рахунку 36 «Розрахунки з 
покупцями та замовниками». 

Кореспонденцію бухгалтерських рахунків з обліку господарських операцій що 
виникають у підприємства-продавця в процесі розрахунків з покупцями та 
замовниками наведемо у табл. 1 [2]. 

Безпосередньо обліковий процес з окремими покупцями і замовниками  

з  відображенням  господарських  операцій   на   рахунках  бухгалтерського  обліку  
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Таблиця 1 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку господарських операцій, 
що виникають у підприємства-продавця в процесі розрахунків з покупцями та 

замовниками 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, 
грн.коп. дебет кредит 

1 Нараховано заборгованість 
покупцю (замовнику) за 
реалізовану продукцію 

36 70 60000.00 

2 Відображено суму податкового 
зобов’язання з ПДВ щодо доходу 
за реалізовану продукцію 
(60000.00 / 6) 

70 641(ПДВ) 10000.00 

3 Надійшли кошти від покупця 
(замовника) за реалізовану 
продукцію: 

   

а) готівкові кошти  30 36 1000.00 

б) безготівкові кошти  31 36 59000.00 

4 Відображено проведення 
взаємозаліку заборгованості між 
підприємством-продавцем що є 
покупцем у підприємства-

покупця і підприємством-

покупцем що є постачальником 
для підприємства-продавця 

63 36 60000.00 

5 Погашено заборгованість покуп-

ця (замовника) за реалізовану 
продукцію в рахунок раніше 
одержаного авансу  

681 36 60000.00 

6 Списано продавцем продукцію, 
яку реалізовано покупцю 
(замовнику): 

   

а) поточні біологічні активи 90 21 4000.00 

б) роботи і послуги 90 23 6000.00 

в) готову продукцію 90 26 5000.00 

г) продукцію сільськогосподар-

ського виробництва 

90 27 8000.00 

д) товари 90 28 7000.00 

7 Списано нарахований чистий 
дохід за реалізовану продукцію 
покупцю (замовнику) на 
фінансовий результат продавця  
(60000.00 – 10000.00) 

70 79 50000.00 

8  Списано собівартість 
реалізованої продукції 

79 90 30000.00 

http://studentbooks.com.ua/content/view/653/35/1/3/
http://studentbooks.com.ua/content/view/653/35/1/3/
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продавцем на фінансові 
результати  (4000.00 + 6000.00 + 

5000.00 + 8000.00 + 7000.00) 

 

залежить від класифікаційних ознак покупців, форм розрахунків, умов передачі 
продукції продавцем покупцям та вимагає відповідної конкретизації. 

Висновки. Серед основних проблем організації обліку доходів підприємства в 
Україні є такі проблеми: повноти та своєчасності відображення в системі обліку 
доходів підприємства; забезпечення максимальної оперативності та достатньої 
аналітичності вихідної інформації про доходи підприємства; встановлення рівня 
відповідності обліково-контрольної системи підприємства щодо його доходів 
чинним нормативно - правовим актам України.  

Вирішити проблему повноти та своєчасності відображення доходів у системі 
бухгалтерського обліку можна шляхом закріплення більш детальної класифікації і 
деталізації порядку бухгалтерського обліку доходів в обліковій політиці 
підприємства. Ще одним необхідним заходом для вдосконалення бухгалтерського 
обліку доходів є узгодження національних стандартів бухгалтерського обліку з 
міжнародними.  
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

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

У статті досліджено процес організації обліку витрат виробництва 
продукції рослинництва на сільськогосподарському підприємстві. Розглянуто 
основні наукові дослідження українських вчених щодо значення та ролі 
внутрішньогосподарського контролю. Досліджено етапи проведення 
внутрішньогосподарського контролю витрат на виробництво продукції 
рослинництва. 

Ключові слова: витрати, виробництво, організація, продукції 
рослинництва, управління, ресурси, сільськогосподарська продукція. 

 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення оперативне управління 
виробництвом вимагає належної системи інформації, проведення її своєчасного 
аналізу та відповідно прийняття на цій основі своєчасних та правильних 
управлінських рішень. Водночас, необхідно відмітити, шо наявність повної, 
достовірної, неупередженої інформації ще не означає отримання позитивного 
фінансового результату. Тому при прийнятті певного управлінського рішення 
необхідно застосовувати відповідні форми та методи контролю формування витрат 
виробництва. 

Тільки повсякденний контроль виробництва продукції рослинництва та 
витрат на її виробництво, оперативний аналіз чинників, що їх зумовили, 
допоможуть виключити нераціональні витрати живої і уречевленої праці. Тобто 
контроль собівартості в сільськогосподарських підприємствах на сьогоднішній день 
є одним з найбільш актуальних способів, що допомагає знайти можливості 
підвищення ефективності виробництва в цілому і його окремих ділянок.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемами визначення місця і 
ролі контролю в системі управління присвячено ряд праць вітчизняних вчених:  
О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І Валуєва, С.Ф. Голова, В.А. Дерія,  
З.В. Задорожного, Є.В. Калюги, А.А. Костякова,  Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, 
В.П. Пантелеєва, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, О.Л. Сухарева, М.Г. Чумаченка  та ін. 

Метою статті є дослідження системи внутрішньогосподарського контролю 
витрат на виробництво продукції рослинництва. 

Викладення основного матеріалу. Діяльність підприємств аграрної сфери 
відрізняється від інших галузей народного господарства, що й зумовлює 
особливості формування системи управління витратами. При цьому в умовах 
постійного зростання розміру витрат, особлива увага з боку керівництва 
сільськогосподарських підприємств повинна приділятися системі аналізу витрат, 
тому інформація щодо формування витрат повинна бути повною, доступною і 
достовірною.  
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Внутрішньогосподарський контроль є важливим механізмом управління для 
сільськогосподарського підприємства, який своєчасно забезпечує інформацією всі 
рівні керівництва, що дозволяє контролювати виконання господарських планів і 
завдань, а також раціонально використовувати матеріальні, трудові і фінансові 
ресурси. 

Метою внутрішньогосподарського контролю витрат на виробництво 
продукції рослинництва є встановлення достовірних даних первинних документів 
щодо визначення витрат, повноти і своєчасності відображення первинних даних у 
зведених документах та облікових регістрах, а також правильності ведення обліку 
витрат та його відповідності прийнятій обліковій політиці суб’єкта 
господарювання. 

Для сільськогосподарського підприємства виробничий процес є об’єктом 
внутрішньогосподарського контролю. В такому разі контроль забезпечує 
дотримання технологічних та технічних вимог щодо виробництва зернових культур, 

зокрема: кількість та співвідношення внесених мінеральних та органічних добрив, 
використання засобів захисту, якісний склад та ефективність використання 
спеціального знаряддя та техніки тощо. На етапі виробництва зернових культур та її 
первинної обробки, суб’єкти внутрішньогосподарського контролю перевіряють 
відповідність якісних показників встановленим технічним умовам та стандартам. 

Костякова А.А. відмічає, що при виокремленні об’єктів обліку слід 
враховувати той факт, що в сільському господарстві продукція не виробляється, а 
вирощується, тобто отримується в результаті застосування технологій з метою 
впливу на живі організми – рослини, тобто в результаті виробництва продукції 
рослинництва отримуються різні види продукції: основна, побічна та супутня, що 
також доцільно враховувати при виокремленні об’єктів обліку [3]. 

На думку Калюги Є. В., внутрішньогосподарський контроль – це 
систематичне спостереження за ефективністю використання активів і зобов’язань 
підприємства, законністю та доцільністю господарських операцій і процесів, 
збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей [2]. 

Пантелеєв В. П. в своїх дослідженнях відмічає, що 
внутрішньогосподарський контроль підприємства є організованою власниками 
підприємства та уповноваженими ними особами системою стеження, нагляду і 
перевірки ефективності формування й використання ресурсів підприємства, 
законності та доцільності господарських операцій, збереження матеріальних 
цінностей і грошей, виявлення резервів, запобігання безгосподарності, втратам та 
крадіжкам [5]. 

Бондаренко Н.М. в своїх дослідженнях стверджує, що найвищої 
ефективності контролю за процесами виробництва досягти у випадку його 
органічної єдності з системами обліку та управління. Своєчасно проведений 
контроль дозволяє виявити основні причини відхилення від нормативних 
показників, передбачити можливість подальшого фінансового суб’єкта 
господарювання [1]. 

Основними завданнями внутрішньогосподарського контролю виробничих 
витрат є: 

- забезпечення економного й ефективного витрачання господарських 
ресурсів; 
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- пошук резервів зниження витрат; 
- забезпечення зростання ефективності виробництва; 
- перевірка доцільності й законності господарських операцій за звітний 

період; 
- допомога у виявленні і мобілізації резервів для подальшого покращення 

всіх виробничих та економічних показників. 
Етапи внутрішньгосподарського контролю витрат на виробництво зернових 

культур в сільськогосподарському підприємстві представлено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Етапи внутрішньгосподарського контролю витрат на виробництво 

продукції рослинництва в сільськогосподарському підприємстві 
 

Поетапне виконання внутрішньогосподарського контролю витрат на 
виробництво продукції рослинництва дозволить використати існуючи методичні 
прийоми контролю з метою ефективного та оперативного управління виробничими 
витратами. 

В умовах сьогодення для сільськогосподарських підприємств 
найважливішим об’єктом внутрішньогосподарського контролю має бути 
виробничий процес, адже система контролю має забезпечувати дотримання 
технологічних та технічних вимог щодо виробництва продукції рослинництва, 

Етапи проведення внутрішньогосподарських контроль витрат на виробництво 
продукції рослинництва 

Етап 1.  Обґрунтування нормативів витрат відповідно до фінансово-виробничих 
можливостей підприємства та програмованої урожайності продукції 

рослинництва 

Етап 2. Встановлення персональної відповідальності керівників структурних 
підрозділів за недотриманням нормативів витрат та затвердження норм 

матеріального стимулювання за економією ресурсів при виробництві продукції 
рослинництва  

Етап 3. Встановлення бухгалтерських процедур щодо обліку витрат на 
виробництво продукції рослинництва: 

- визначення виробничих витрат; 
- обґрунтування методів списання запасів; 
- вибір методів нарахування амортизації; 
- відкриття аналітичних рахунків третього та четвертого порядків; 
- розробка форм управлінської звітності. 

Етап 4. Визнання витрат відповідно до норм П(С)БО 16 «Витрати» та 
Податкового кодексу України, ст. 138 
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зокрема: кількість та співвідношення внесених мінеральних та органічних добрив, 
використання засобів захисту рослин, ефективність використання техніки тощо. 
Водночас, на етапі виробництва продукції рослинництва та її первинної обробки, 
суб’єкти внутрішньогосподарського контролю перевіряють відповідність якісних 
показників встановленим технічним умовам та стандартам. 

В процесі проведеного дослідження визначено, що ефективна система 
внутрішньогосподарського контролю витрат на виробництво продукції 
рослинництва повинна забезпечувати зниження собівартості виробництва 
продукції, і, відповідно як наслідок, сприяє отриманню позитивного результату 
господарської діяльності підприємства. 

Висновки. Отже, система внутрішньогосподарського контролю витрат на 
виробництво продукції рослинництва – це сукупність облікових і контрольних 
процесів, які формують своєчасну, достовірну, повну та правдиву інформацію про 
проведення виробничого процесу та результати господарської діяльності, яка є 
необхідною для оперативного управління суб’єктом господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА 

 

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

У статті досліджено послідовність облікових операцій та оподаткування 
продукції на молокопереробних підприємствах України. Виокремлено особливості 
формування виробничих витрат для виробництва молока, кисломолочної продукції, 
масла, сирів та молочних консервів. Досліджено вплив показників сезонності на 
формування виробничої собівартості молочної продукції. 

Ключові слова: молочна продукція, виробничі витрати, облік і 
оподаткування. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку ринкових відносин в 
Україні характеризується рішучим поворотом до інтенсивних методів розвитку 
економіки, досягненню значної економічної ефективності виробництва та 
рентабельності продукції. Особливу актуальність в умовах ринкової економіки 
набуває подальше вивчення економічної природи собівартості, структури і її ролі в 
економіці підприємств. 

У господарській діяльності молокопереробної промисловості зусилля 
спрямовуються на розвиток виробництва нових видів молочної продукції. 
Завданнями, які стоять перед підприємствами в умовах сучасного бізнес-

середовища, є: найповніше використання харчових речовин, ферментів та вітамінів, 
які знаходяться у молоці, підвищення якості молочної продукції, зменшення втрат 
та відходів, в цілому підвищення ефективності господарювання. Однією з важливих 
умов досягнення цієї мети є правильна організація обліку і контролю витрат на 
виробництво молочної продукції. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання обліку витрат та 
калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах нині набули 
значної актуальності та привертають увагу як науковців, так і практиків. Побудова 
обліку витрат на промислових підприємствах висвітлюються у працях багатьох 
вчених, зокрема значну увагу приділяють Валуєв Б. І., Голов С. Ф., Жилкіна Л. В., 
Гуцайлюк З. В., Кужельний М. В., Ємець О.І., Єфіменко В. І., Кірейцев Г. Г., Лінник 
В. Г., Панкратова Л. Л., Ткаченко Н. М., Сопко В. В., Смоленюк П. С., Ціхановська 
В. М. Вагомий внесок у розвиток ме-тодологічних питань обліку витрат зробили 
зарубіжні вчені: Білобжецький І. А., Марченко О. К., Маргуліс А. Ш., Кондраков Н. 
П. Проте питання обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на 
підприємствах молокопереробної промисловості залишаються актуальними та 
потребують нагального вирішення. 

Метою статті є дослідження є особливості обліку та оподаткування 
виробництва продукції на молокопереробних підприємствах в умовах сучасного 
бізнес-середовища. 
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Викладення основного матеріалу. Облік витрат на виробництво та 
калькулювання собівартості продукції визначається, здебільшого, специфікою тої 
чи іншої галузі промисловості; типом та обсягом виробництва, особливістю 
технологічного процесу, складністю продукції, що виготовляється, її асортиментом, 
періодичністю та часом повтору випуску продукції, спеціалізацією цехів, їх 
організаційною структурою. 

Вказані вище особливості властиві також і підприємствам молокопереробної 
промисловості, яка налічує понад 500 підприємств і кожне з них має свої 
відмінності в порівнянні з іншими підприємствами даної галузі. Разом з тим в 
організації і управлінні підприємствами є багато спільного за деякими ознаками. 
Класифікація підприємств необхідна для розробки типової документації (планової, 
звітної, статистичної), технології, виробничої структури, а також для розробки 
загальних методів рішення організаційних та економічних питань. Підприємства 
цієї галузі класифікують за галузевою, внутрішньогалузевою належністю, типу 
виробництва, розмірах, ступені спеціалізації та комбінування, терміну роботи 
впродовж року, ступені механізації та автоматизації. 

Витрати на виробництво цільномолочної продукції включають усі статті 
затрат на питне, пастеризоване молоко, кисломолочні напої (кефір, ряжанку) сир та 
сиркові вироби, сметану, вершки. До виробництва масла відносять вершкове масло 
різної жирності, а також затрати на комплексну переробку знежиреного молока і 
відвійок в сухе та згущене знежирене молоко, казеїн, замінники цільного молока, 
знежирені сирок та сир. До собівартості  виробництва сирів  відносять матеріальні 
та нематеріальні затрати на виробництво жирних та сичужних сирів (твердих, 
м’яких), окрім того, на продукцію із сироватки (молочний цукор, суху та згущену 
сироватку, напої). Молочноконсервне виробництво передбачає вивчення 
виробничих затрат на продукування згущених молочних консервів, вершків з 
цукром та з наповнювачами, сухого молока, стерилізованого молока, а також 
молочних сумішей для дитячого харчування. 

Як свідчить проведене дослідження, в молокопереробній промисловості 
постійно відбувається концентрація виробництва. Частково відбувається 
збільшення головних та ліквідація низових заводів, сепараторних відділень з 
малими обсягами переробки молока, що дозволяє скоротити виробничі витрати та 
підвищити фондовіддачу і рентабельність. На великих заводах рівень механізації та 
автоматизації значно вище, більше можливостей для застосування сучасної 
високовиробничої техніки та прогресивної технології, раціонального розміщення 
обладнання та організації енергетичного та ремонтного господарства. Наприклад, 
на міському молочному заводі потужністю 200 т переробки молока за зміну 
фондовіддача на 70 —80 % вище, чим потужністю 25 т [2]. Впровадження 
спеціалізації та комбінування, кооперування та концентрації виробництва 
забезпечує ефективніше використання основних виробничих засобів, робочої сили, 
і як результат, знижується собівартість готової продукції та покращуються інші 
показники роботи підприємств. Спеціалізація, кооперування та інтеграція 
забезпечать скорочення витрат сировини на одиницю продукції та підвищать рівень 
механізації.  

В молокопереробній промисловості до складу молочних заводів, крім 
структурних підрозділів головного молочного заводу, входять низові молочні 
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заводи та виробничо-заготівельна мережа, територіально відокремлені від 
головного заводу. Низові молочні заводи здійснюють механізовану та теплову 
обробку молока, виробляють сир, сметану, масло, значну частину всієї продукції 
вони відправляють на головний завод для подальшої обробки (нормалізації, 
фасування). Виробничо-заготівельна мережа (сепараторні, пастеризаційно-

охолоджувальні відділи, приймальні пункти) здійснюють приймання молока, його 
очищення, пастеризацію, сепарування, відправку молока та вершків на низовий або 
головний молочний завод (на деяких сепараторних відділеннях із знежиреного 
молока виробляють казеїн, нежирний сир та сирок). 

Молокопереробна галузь, як одна з переробних галузей АПК, належить до 
сезонних галузей, якій властиві сезонні коливання надходження сировини для 
виробництва продукції. В цілому, надходження молока в червні перевищує 
заготівлю його в січні у 2—4 рази. Нерівномірне надходження 
сільськогосподарської сировини має негативні властивості, які виражаються в 
погіршенні використання основних виробничих засобів, зниженні продуктивності 
праці, подорожчанні зберігання запасів сировини, готової продукції. Сезонність 
виробництва обумовлює необхідність створення додаткових виробничих 
потужностей, холодильних ємностей та складських приміщень. З причини 
нерівномірності заготівель молока та нестачі сировини в умовах сучасного бізнес-

середовища у міжсезонний період не використовується майже 1/3 потужностей на 
підприємствах промисловості. Випуск замінників цільного молока із-за сезонності 
надходження сировини у зимовий період порівняно з літнім скорочується у 2—3 

рази, що є однією з основних причин збитковості на більшості підприємств галузі. 
Із-за сезонності виробництва собівартість молочної продукції щоквартально має 
значні коливання: в першому та в четвертому кварталах на 4—7 % вище, ніж у 
другому та третьому. У зимовий період від нестачі цільного молока значна частина 
молочної продукції виробляється із сухого молока, собівартість якого набагато 
вище. 

Сезонність молочного виробництва призводить до різких коливань 
завантаженості потужностей. Так, в червні виробіток на одного працівника 
промислово-виробничого персоналу у два з лишком рази вище, ніж у листопаді та 
грудні. Це, відповідно, впливає і на собівартість продукції, що випускається. 
Важливе значення при цьому має утворення великих тваринницьких молочних 
комплексів на промисловій основі. Подолання сезонності в молокопереробній 
промисловості — значущий резерв росту ефективності виробництва молочної 
продукції. Сезонність надходження та переробки молока спричиняє ускладнення 
обліку та контролю сировини у виробництві при визначенні собівартості продукції 
та призводить до її підвищення. Підприємствах молокопереробної промисловості 
застосовують передільний метод обліку витрат та калькулювання собівартості 
продукції, що обумовлено особливостями організації та технології виробництва. 
Молоко, як основний вид сировини в процесі виробництва та перетворення в готову 
продукцію проходить низку технологічних процесів, кожний з яких складає окремі 
самостійні переділи виробництва. У зв’язку з цим бухгалтерський облік виробничих 
витрат організований у повній відповідності з технологічними переділами, що 
забезпечує найправильніший та своєчасний розрахунок собівартості сировини та 
готових виробів. 
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Висновки. В цілому, проведене дослідження дозволяє зробити певні 
висновки, а саме, вищезазначені особливості молокопереробних підприємств 
впливають на побудову облікової системи на підприємствах, що потребує 
удосконалення. Організація та технологія виробництва має низку суттєвих 
особливостей, що знаходить відображення в обліку витрат на виробництво та 
калькулювання собівартості продукції. Певний вплив на облік витрат виробництва 
молочної продукції оказує систематичне оновлення асортименту продукції, що 
потребує удосконалення виробництва, впровадження нових видів обладнання та 
машин, а також удосконалення методології обліку витрат на виробництво. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

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

У статті розкрито сутність і поняття аудиту фінансових результатів 
фармацевтичного підприємства. Розглянуто порядок обліку фінансових 
результатів фармацевтичних підприємств. Узагальнено етапи проведення аудиту 
фінансових результатів фармацевтичних підприємств. 

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

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання основою 
стабільної діяльності аптек є здійснення ефективної фінансової діяльності. В 
умовах сьогодення існує жорстка конкуренція між аптеками, що передбачає 
динамічне пристосування фармацевтичних підприємств до змінних факторів і умов 
бізнес-середовища. Все це негативно впливає на господарську діяльність 
підприємств фармацевтичної промисловості.  

За сьогоднішніх умов,  фармацевтичні підприємства найбільшу увагу 
приділяють зростанню обсягів реалізації продукції та забезпеченню конкурентної 
переваги на ринку товарів та послуг. Тому істотно зростає роль фінансових 
результатів діяльності, як для самої аптеки, так і для її чисельних партнерів, 
власників, персоналу, фінансових органів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню проблем аудиту 
фінансових результатів діяльності підприємств приділяли увагу так вчені, як:  
Ю.Ю. Анеліна, Н.І. Дорош, О.О. Ільченко, М.О. Виноградова, І.К. Дрозд, В.В. 
Немченко, О.А. Петрик, С.П. Лозовицький, Д.С. Лозовицька, О.Ю. Редько,  
Б.Ф. Усач, К.О. Утенкова та інші. 

Метою статті є дослідження організації системи аудиту формування 
фінансових результатів фармацевтичних підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Фінансова діяльність аптек має бути 
спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного 
використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної 
дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів 
тощо [2]. 

Однак в сучасних умовах трансформації, постає питання оцінки 
ефективності фінансової діяльності підприємств фармацевтичної промисловості, 
раціональне вирішення якого потребує застосування певних методик та підходів.  
Тому важливого значення набуває формування системи аудиту фінансових 
результатів фармацевтичних підприємств. 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» аудит фінансової звітності - аудиторська послуга з 
перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або 
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консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва 
іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову 
звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення 
незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних 
стандартів фінансової звітності або іншим вимогам [4]. 

Найважливішими цілями аудиту є [1]:  
1) встановлення достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності 

економічних суб'єктів і відповідності здійснених ними фінансових та господарських 
операцій нормативним актам;  

2) оцінка системи внутрішньофірмового контролю підприємства; 
3) своєчасне виявлення потенційного банкрутства, тобто визначення 

життєздатності підприємства, що важливо для суб'єкта, його контрагентів і 
суспільства в цілому. 

При проведенні аудиту необхідно враховувати те, що аптечні заклади за 
характером своєї діяльності мають багато спільного з підприємствами роздрібної 
торгівлі. Правові відносини, пов’язані з їх створенням та реєстрацією, контролем 
якості та реалізацією лікарських засобів регулюються Законом України «Про 
лікарські засоби» від 04 квітня 1996 р. № 123/96-ВР, в якому наведено визначення 
та склад лікарських засобів, до яких відносяться:   

 готові лікарські засоби;   
 діючі речовини (субстанції);   
 гомеопатичні засоби;   
 засоби, що використовуються для виявлення збудників хвороб;   
 лікарські косметичні засоби та лікарські добавки до харчових продуктів;  
 допоміжні речовини, необхідні для виготовлення готових лікарських  
 засобів;  
 наркотичні лікарські засоби;  отруйні лікарські засоби; радіоактивні 

лікарські засоби [5].   
Серед лікарських засобів є такі, які включаються до Переліку прекурсорів, а 

отже здійснення діяльності у сфері їх обігу потребує особливого контролю.  
У процесі перевірки аудитор повинен підтвердити державну реєстрацію 

лікарських засобів, що реалізуються аптечним закладом, відповідно до вимог 
Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, затвердженого 
постановою КМУ від 26 травня 2005 р. № 376 [4], а також наявність виданого 
сертифіката якості. Відповідальність за реєстрацію лікарських засобів покладено на 
підприємство – виробника лікарських засобів.   

Специфічною особливістю проведення аудиту у фармацевтичних 
підприємствах є те, що аудитор має враховувати,  що реєстрація лікарських засобів 
здійснюється із виконанням таких вимог:  

 умови та терміни зберігання і вживання; 
 способи застосування та дози; 
 показання та протипоказання для застосування;  
 визначення форми та умов упаковки, маркування етикетки й інші 

характерні рекомендації та показники.  
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Аудит фінансових результатів діяльності фармацевтичних підприємств 
рекомендується проводити в такій послідовності ( рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Етапи проведення аудиту фінансових результатів  
фармацевтичних підприємств 

 

Фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, 
який узагальнює усі результати господарської діяльності фармацевтичних 
підприємств і надає комплексну оцінку ефективності їх розвитку. Правильність 
прийняття управлінських рішень значною мірою залежить від чітко відображеної 
інформації щодо фінансового стану суб’єкта господарювання, а, відповідно,  
потребує налагодження організаційно-економічного механізму проведення 
бухгалтерського обліку та аудиту фінансових результатів фармацевтичних 
підприємств в умовах сучасного бізнес-середовища.. 

Висновки. Підводячи підсумок можна зазначити, що здійснення аудиту 
фінансових результатів фармацевтичних  підприємств є актуальною темою, 
оскільки в цій галузі є багато особливостей. Аудит фінансових результатів є однією 

Організація підготовчої роботи аудитора 

Послідовність проведення аудиту фінансових результатів  діяльності 
фармацевтичного підприємства: 

Етап 1 

Оцінювання стану бухгалтерського обліку, 
внутрішнього контролю та системи контролю щодо 
фінансових результатів  

Етап 2 

Перевірка правильності оцінки доходів та витрат, їх 
відображення в обліку та фінансових результатах 

Перевірка правильності визначення доходів, витрат 
та фінансових результатів 

Перевірка відповідності даних синтетичного та 
аналітичного обліків доходів та витрат показникам 
фінансової звітності 

Підготовка аудиторського висновку 

Ознайомлення керівництва клієнта з аудиторським 
висновком та передача документації, яка 
передбачена договором 

Етап 3 

Етап 4 

Етап 5 

Етап 6 

Етап 7 
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із найскладніших ділянок роботи аудитора, яка проводиться в певні етапи 
починаючи від ознайомлення з галуззю і виробничими потужностями підприємства, 
завершуючи визначенням фінансового результату діяльності підприємства 
(прибутку чи збитку) і надання аудиторського висновку. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 
ПІДВИЩЕННЯ   

 

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

У статті розкрито сутність фінансової діяльності підприємств. Визначені 
роль і значення рентабельності господарської діяльності. Проведено аналіз 
показників рентабельності  ТОВ «Нова Надія». 

Ключові слова: ефективність, управління; підприємство, фінансова 
діяльність, рентабельність. 

 

Постановка проблеми. Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до 
системи управління підприємствами. Необхідне швидше реагування на зміну 
господарській ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного 
удосконалення виробництва відповідно до зміни кон'юнктури ринку. 

Фінансова діяльність є складовою господарської діяльності, яка спрямована 
на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, 
виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціонального співвідношення 
власного і позикового капіталу й ефективного його використання на підприємстві. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Серед наукових праць у яких 
досліджуються теоретичні підходи до визначення сутності ефективності діяльності 
промислових підприємств можна виокремити дослідження таких науковців, як  
Р.В. Андрійчук, М.Ю. Аверіна, П.Ю. Буряк, А.І. Бондар, О.Г. Гупало, О.О. Воронін, 
Ф.В. Зинов’єв, Н. В. Савенко, Т.П. Міхневич, Т.Ю. Сидора, С.Н. Немирович та ін. 

Метою статті є визначення порядку проведення аналізу фінансової 
діяльності підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Для вибору оптимального шляху 
підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства необхідно 
враховувати особливості сфери в якій воно безпосередньо веде діяльність, постійно 
проводити моніторинг ринку, аналізувати та виконувати оцінку фінансового стану 
підприємства за дослідженими показниками щоб виявити сильні і слабкі сторони, 
загрози та можливості, які можуть негативно відобразитися на фінансовому стані. 

Бондар А.І. під фінансовою діяльністю підприємства слід розуміти ступінь 
забезпеченості підприємства потрібними фінансовими ресурсами для провадження 
операцій з надходження і витрачання засобів виробництва (у вартісній оцінці) та 
спроможністю підприємства вчасно проводити розрахунки за своїми 
зобов’язаннями [2]. 

Міхневич Т.П. стверджує, що фінансова діяльність зумовлює зміни як 
величини, так і складу власного та залученого капіталів підприємства та спрямована 
на вирішення таких основних завдань, як: 

 забезпечення фінансовими ресурсами поточної операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності підприємства; 

 пошук резервів збільшення доходів і рентабельності підприємства; 
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 забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед діловими 
партнерами, бюджетом і цільовими фондами; 

 фінансове забезпечення виробничого розвитку підприємства; 
 контроль за  розподілом і цільовим використанням фінансових ресурсів; 
 організація роботи фінансової служби [4]. 

З метою прийняття раціональних управлінських рішень, що орієнтовані на 
посилення фінансового стану підприємства та гарантування в майбутньому 
фінансової стабільності та ефективності його діяльності здійснюється аналіз 
фінансової діяльності підприємства. 

Для оцінки ефективності управління підприємствами пропонується 
використання вихідних даних, переважно наведених у балансі підприємства [5]. 

В сучасних умовах господарювання основним показником комерційної 
діяльності підприємства є прибуток, проте він приблизно відображає ефективність 
підприємницької діяльності. Точнішу оцінку функціонування організацій дає 
рентабельність. Тому варто особливу увагу приділяти розрахунку резервів її 
підвищення: збільшенню прибутку, обсягу реалізації, зменшенню собівартості 
тощо.  

Роль і значення показника рентабельності полягатимуть в наступному: 
• цей показник є одним з основних критеріїв оцінки ефективності роботи 

підприємства; 
• підвищення рентабельності характеризує мету підприємства будь-якої 

галузі в ринковій економіці; 
• рентабельність – результативний, якісний показник діяльності 

підприємства; 
• зростання рентабельності сприяє підвищенню фінансової стійкості 

підприємства; 
• збільшення рентабельності забезпечує перемогу підприємства в 

конкурентній боротьбі і сприяє виживанню підприємства в ринковій економіці; 
• рентабельність має важливе значення для власників (акціонерів і 

засновників), оскільки при її збільшенні зростає інтерес до даного підприємства, 
росте ціна акції; 

• кредиторів і позичальників грошових коштів рівень рентабельності 
цікавить з погляду реальності отримання відсотків за зобов'язаннями, зниження 
ризику неповернення позикових засобів, платоспроможності підприємства; 

• динаміка рентабельності підприємства вивчається податковими службами, 
фондовими біржами, міністерствами; 

• для підприємців показник рентабельності характеризує привабливість 
бізнесу в даній сфері [3]. 

Аналіз рентабельності діяльності представлено в таблиці 1. Протягом 
періоду дослідження рентабельність активів, яка показує ефективність 
використання активів компанії для генерації прибутку, підвищилася. Якщо в 2015 р. 
ТОВ «Нова Надія» отримала 10,82 копійок чистого прибутку на кожну вкладену 
гривню активів, то в 2016 р. - вже 14,40 копійок. Факторами такого підвищення є 
оптимізація структури оборотних активів, і підвищення суми чистого прибутку. 
Загалом, діяльність компанії була ефективною в 2015-2017 рр. 
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Таблиця 1  
Аналіз показників рентабельності  ТОВ «Нова Надія» за 2015-2017 рр., % 

Показник 

Рік Відхилення 

2017 р. до 
2015 р., +/- 2015 2016 2017 

Рентабельність активів за чистим 
прибутком 

10,82 13,68 14,40 3,58 

Рентабельність власного капіталу 22,88 36,97 27,82 4,94 

Рентабельність основних засобів 61,51 125,78 162,50 100,99 

Рентабельність реалізованої 
продукції за чистим прибутком 

2,28 2,55 1,98 -0,3 

 

Рентабельність власного капіталу – показник, що вказує, наскільки 
ефективно використовується власний капітал, тобто скільки прибутку було 
згенеровано на кожну гривню залучених власних коштів. Рентабельність власного 
капіталу підприємства підвищується. Якщо в 2015 році кожен затрачена гривня 
власних коштів дозволила отримати 22,88 копійки чистого прибутку, то в 2017 році 
– 27,82. Тобто, ефективність використання власного капіталу є високою. 

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком - показник 
прибутковості, який вказує на обсяг чистого прибутку (виручки компанії, за 
вирахуванням операційних витрат, відсотків, податків і іншого), який генерує 
кожна гривня продажів. Рентабельність продажів по чистому прибутку залишається 
на в 2017 р., в порівнянні з 2015 р. знизилась на 0,2 п. 

На думку Аверіної М.Ю. для підвищення ефективності фінансової 
діяльності підприємства необхідно здійснити такі заходи: 

 забезпечити збалансоване управління ліквідністю, доходністю та ризиком, 
враховуючи, що чим вище частка високоліквідних активів в балансі, тим вища 
доходність суб’єкта господарювання і менший ризик втрати платоспроможності; 

 забезпечити розрахунок резервів підвищення рентабельності; 
 здійснювати комплекс заходів з поліпшення збуту продукції, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства щодо асортименту, цін та якості 
пропонованої продукції; 

 забезпечити ефективне управління капіталом; 
 здійснювати управлінські рішення і дії, які повинні бути засновані на 

точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі, бути науково 
обґрунтованими, мотивованими, оптимальними; 

 виробляти стратегію й тактику розвитку підприємства, складали плани й 
приймати зважені управлінські рішення, здійснювати контроль за їхнім 
виконанням; 

 оцінювати результати діяльності підприємства [1]. 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що  фінансова робота на підприємстві має бути спрямована на постійне 
підтримування платоспроможності на належному рівні та підвищення ефективності 
фінансової діяльності. Адже сьогодні особливого значення набуває своєчасна та 
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об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств, оскільки жодний власник не 
повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку 
підприємства, які можна виявити тільки за допомогою своєчасного й об'єктивного 
аналізу фінансової діяльності підприємства, а також визначення її ефективності. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

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

У статті обґрунтовано методичні засади аналізу основних засобів в 
лісогосподарських підприємствах. Визначено основні завдання та джерела даних 
щодо оцінки основних засобів. Проаналізовано  склад, структуру та eфeктивність 
викopиcтання основних засобів на прикладі ДП «Коростишівське лісове 
господарство». 

Ключові слова: аналіз, основні засоби, ефективність використання 
основних засобів, склад і структура основних засобів.. 

 

Постановка проблеми. Основні засоби є важливим елементом, що 
забезпечує функціонування діяльності суб’єкта господарювання. У переважній 
більшості підприємств основні засоби займають вагому частку активів. Їх стан і 
вартість цікавлять як керівництво, так й інвесторів, засновників, акціонерів, 
оскільки достовірна оцінка об’єктів основних засобів дає змогу робити висновки 
про фінансовий стан та приймати обґрунтовані управлінські рішення [5]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням розвитку теорії та 
практики аналізу основних засобів підприємства присвячені праці таких 
вітчизняних і зарубіжних вчених, як О. Агрес, Н. Бабяк, Н. Верхоглядова, С. Ільїна, 
В. Караєв, О. Коваленко, Т. Мац, В. Сопко, Л. Сук, П. Сук, В. Шило та ін.  

Метою статті є дослідження системи аналізу основних засобів в 
лісогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Одним із найважливіших факторів 
збільшення обсягу виробництва продукції в лісогосподарських підприємствах є 
забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості, а також 
найефективніше їх використання.  

Мета економічного аналізу основних засобів полягає у визначенні ступеня 
забезпечення підприємства основними засобами за умови найінтенсивнішого їх 

використання та пошуку резервів підвищення віддачі основних засобів. Раціональне 
використання основних засобів підприємства сприяє покращенню всіх техніко-

економічних показників, у тому числі – збільшенню випуску продукції, зниженню її 
собівартості, трудомісткості виготовлення [2]. 

Основними завданнями аналізу основних засобів в лісогосподарських 
підприємствах є: 

— забезпеченість основними засобами підприємства і його структурних 
підрозділів, відповідність величини, складу і технічного рівня засобів потребам в 
них; 

— виконання завдання зі зростання і оновлення основних засобів; 
— аналіз технічного стану основних засобів; 
— аналіз ступеню використання основних засобів; 
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– визначення факторів, що мають вплив на ступінь використання виробничої 
потужності, площ та устаткування тощо. 

Чумаченко М.Г. стверджує, що джерелами інформації для аналізу основних 
засобів є форми фінансової та статистичної звітності, а також дані аналітичного 
обліку. За результатами року складається фінансова та статистична звітність. 
Перераховані джерела інформації використовуються для проведення 
ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз проводиться за даними первинного 
бухгалтерського обліку. Прогнозний аналіз ефективності використання основних 
засобів застосовується при оцінці [4]. 

Структура основних засобів — це питома вага їх процентного 
співвідношення за певними ознаками в загальній вартості. Виробничу потужність 
підприємства визначають промислово-виробничі фонди. Крім цього, заведено 
виокремлювати активну (робочі машини, обладнання) та пасивну частини фондів, а 
також окремі підгрупи відповідно до їхнього функціонального призначення (будівлі 
виробничого призначення, склади, робочі та силові машини, вимірювальні прилади 
та обладнання, транспортні засоби). Основні промислово-виробничі фонди 
безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції і, тому мають найбільшу питому 
вагу [1]. 

Проведемо аналіз складу основних засобів у ДП «Коростишівське лісове 
господарство». Дані представимо у вигляді табл. 1.  

Таблиця 1 

Аналіз складу та структури основних засобів ДП «Коростишівське лісове 
господарство» за 2015-2017 рр. 

Назва групи 
основних 
засобів 

Роки 

Відхилення 
2017 до 
2015 рр. 

2015 2016 2017 

+/- % тис. 
грн 

% 
тис. 
грн 

% 
тис. 
грн 

% 

Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої 

9061 38,0 9456 38,1 9456 

36,5 395 104,4 

Машини та 
обладнання 

6699 28,1 6762 27,3 7303 
28,2 604 109,0 

Транспортні 
засоби 

3681 15,4 3681 14,8 3894 
15,0 213 105,8 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 

965 4,0 893 3,6 1000 

3,9 35 103,6 

Тварини  4 0,0 4 0,0 4 0,0 0 100,0 

Інші основні 
засоби 

3465 14,5 4002 16,1 4245 
16,4 780 122,5 

Разом  23875 100,0 24798 100,0 25902 100,0 2027 108,5 
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Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що загальна вартість 
основних засобів 2017 р. порівняно із 2015 рр. збільшилась на 2027 тис. грн, або на 
8,5 %. Це відбулось за рахунок збільшення вартості будинків, споруд та 
передавальних пристроїв на 395 тис. грн, або на 4,4 %; вартості машин та 
обладнання на 604 тис. грн, або на 9,0 %; вартості інструментів, приладів та 
інвентарю – на 35 тис. грн, або на 3,6 %; транспортних засобів на 213 тис. грн., або 
на 5,8 %.  

Провівши аналіз структури основних засобів ДП «Коростишівське лісове 
господарство» можна зробити висновок, що в структурі основних засобів 
підприємства найбільшу частку займають будинки, споруди та передавальні 
пристрої 38,0 % – у 2015 р,  38,1 % – у 2016 р., 36,5 % у 2017 р., транспортні засоби 
– 15,4 %, 14,8 %, 15,0 % відповідно; а також машини та обладнання –28,1 %,  38,1 

%, 36,5 %  відповідно. 
Для визначення ефективності використання основних засобів, застосовують 

систему натуральних і вартісних показників, а також співвідносні оцінки темпів 
зростання випуску продукції і темпів зростання обсягу фондоозброєності праці та її 
продуктивності. Для узагальнюючої характеристики ефективності використання 
основних засобів служать показники фондовіддачі, фондомісткості, рентабельності 
[3]. Пoказники eфeктивнocтi викopиcтання pecуpciв ДП «Коростишівське лісове 
господарство» представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Динаміка eфeктивнocтi викopиcтання основних заосбів 

ДП «Коростишівське лісове господарство»  

Пoказники 

Роки  Відхилення 
2017 до 2015 

рр., +/- 
2015 2016 2017 

+/- у % 

Фoндooзбpoєнicть, тиc. гpн 29,1 28,9 27,7 -1,4 95,2 

Фoндoвiддача, гpн 7,3 8,1 9,4 2,1 128,7 

Фoндoмicткicть peалiзацiї, гpн 0,1 0,1 0,1 - 100,0 

 

Дані табл. 2 свідчать про те, що впродовж 2015-2017 рр. показник 
фондовіддачі підприємства збільшився на 2,1 п. або 28,7%. Значення показника 
показує загальну віддачу від використання кожної гривні, витраченої на основні 
засоби, тобто ефективність вкладення цих коштів. В свою чергу показник 
фондомісткості, обернений до показника фондовіддачі, за досліджуваний період не 
змінив свого значення, що вказує на те, що частка вартості основних засобів по 
відношенню до кожної гривні виробленої продукції була незмінно стабільною. 

Водночас на 1,4 п. або на 4,8% зменшився показник фондоозброєності, 
який характеризує ступінь технічної оснащеності праці і визначається як 
співвідношення вартості основних засобів до чисельності працівників 
підприємства.  
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Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що аналіз наявності та стану основних засобів підприємства дає 
можливість розраховувати показники та шляхи підвищення ефективності їхнього 
використання, прогнозувати необхідність залучення коштів для придбання нових 
основних засобів у зв’язку з фізичним зношенням наявних. Вивчення основних 
засобів лісогосподарського підприємства дуже важливе для аналізу та пошуку 
шляхів підвищення ефективності виробництва.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ   
 

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

Розглянуто теоретичні основи організації обліку оплати праці на 
підприємстві. Визначено головні завдання відображення в бухгалтерському  обліку 
оплати праці працівників. Досліджено рівень доходів працівників в доходах і 
операційних витратах підприємства.  

Ключові слова: доходи працівників, бухгалтерський облік, оплата праці, форми 
оплати праці, системи оплати праці 

 

Постановка проблеми. Оплата праці, як основне джерело грошових доходів 
працівників та основний мотиваційний механізм їх трудової активності, відіграє 
стратегічну роль у соціально – економічному механізмі ринкової економіки. 
Нарахування оплати праці  у відповідності із затратами праці, її своєчасна і повна 
виплата забезпечують добробут працівників, а тому і соціальну стабільність у 
суспільстві. Це визначає організацію обліку праці та її оплати з однією з 
найважливіших ділянок облікової роботи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблем організації 
оплати праці, визначення її сутності в умовах переходу до ринкових відносин 
здійснюють такі вітчизняні вчені: Ф. Ф. Бутинець, О. П. Кундря-Висоцька, С. В. 
Брік, Д. В. Дегтяр, А. П. Макаренко, Р. Е. Островерха та ін. Проте, стрімкий 
розвиток економіки вимагає нових заходів щодо покращення організації обліку 
розрахунків з працівниками з оплати праці на підприємствах. 

Метою статті є розкриття проблемних аспектів організації обліку розрахунків 
з оплати праці та пошук шляхів удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Проблемними питаннями організації обліку 
праці та її оплати є: регламентація організації праці на підприємстві; контроль за 
використанням робочого часу та забезпечення зростання продуктивності праці; 
своєчасне і правильне визначення сум нарахованої заробітної плати; здійснення у 
встановлені терміни всіх розрахунків з працівниками і службовцями із заробітної 
плати та інших виплат; облік і контроль за використанням фонду заробітної плати 
та іншими грошовими коштами, які виділяють для оплати праці працівників 
підприємства; впровадження мотивації праці працівників. 

Організація оплати праці являє собою систему організаційно-правових засобів, 
спрямованих на встановлення змісту і порядку введення системи оплати праці, 
тарифної системи, нормування праці, відрядних розцінок, преміювання, інших 
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, встановлення норм оплати 
праці при відхиленні від тарифних умов, форм і строків виплати заробітної плати, 
порядку обчислення середнього заробітку, індексації зарплати у зв'язку зі зміною 
індексу споживчих цін, компенсації зарплати у зв'язку з порушенням термінів її 
виплати. 

Підприємства самостійно встановлюють фонди, системи і розміри оплати 
праці, а також інші види доходів, передбачені законодавством, при цьому 
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підприємства мають право використати тарифні сітки і шкали співвідношення 
посадових окладів, які визначаються галузевими угодами, як орієнтири для 
диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників, 
складності та інших умов робіт. 

Показники рівня доходів працівників ДП «Малинське лісове господарство» 

розглянемо на прикладі даних табл. 1 і 2. 
Таблиця 1 

Рівень доходів працівників в операційних витратах  ДП «Малинське лісове 
господарство» 

№ 
п/п 

Елементи операційних 
витрат 

Роки Динаміка 
2015 2017 

тис.грн. % тис.грн. % +,- % 
струк-

тура 

1 Матеріальні витрати 34776 40,3 44674,0 41,1 9898,0 28,5 0,8 

2 Витрати на оплату праці 27725 32,1 35393,0 32,5 7668,0 27,7 0,4 

3 

Відрахування на 
соціальні заходи 6548 7,6 7556,0 6,9 1008,0 15,4 -0,6 

4 Амортизація 2852 3,3 4351,0 4,0 1499,0 52,6 0,7 

5 Інші операційні витрати 14488 16,8 16795,0 15,4 2307,0 15,9 -1,3 

Разом 86389 100,0 108769 100,0 22380 25,9 0,0 

 

Таблиця 2 

Рівень доходів працівників у видатках грошових коштів  
ДП «Малинське лісове господарство» 

№ 
п/п 

Видатки з доходів 
підприємства 

Роки Динаміка 
2015 2017 

тис. 
грн. 

% 
тис. 
грн. % +,- % 

струк-

тура 

1 Придбання матеріальних 
цінностей 

49423 50,8 54260 44,0 4837,0 9,8 -6,7 

2 Доходи працівників 20479 21,0 28095 22,8 7616,0 37,2 1,8 

3 Відрахувань на соціальні 
заходи 7666 7,9 7810 6,3 144,0 1,9 -1,5 

4 Податок на прибуток  846 0,9 282 0,2 -564,0 -66,7 -0,6 

5 ПДВ 764 0,8 10807 8,8 10043,0 14,1 р. 8,0 

6 Інші податки і збори 14961 15,4 20791 16,9 5830,0 39,0 1,5 

7 Інші витрачання 3239 3,3 1154 0,9 -2085,0 -64,4 -2,4 

Разом 97378 100,0 123199 100,0 25821 26,5 0,0 

В табл. 1 відображено рівень доходів працівників ДП «Малинське лісове 
господарство» в операційних витратах. Показники свідчать, що питома вага витрат 
на оплату праці має тенденцію до зростання. 

В табл. 2 відображено рівень доходів працівників ДП «Малинське лісове 
господарство» у видатках грошових коштів. Показники свідчать, що питома вага 
витрат на оплату праці у видатках грошових коштів має тенденцію до зростання. В 
2015 році її  питома вага складала 21,0 %, а в 2017 році – 22,8%. 
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Основними завданнями та об’єктами організації обліку праці та її оплати є: 
 облік робочого часу та контроль за його використанням; 
 облік виробітку робітників та контроль за використанням норм виробітку; 
 узагальнення заробітної плати за її видами і формами та об’єктами обліку 

витрат; 
 облік розрахунків з працівниками по заробітній платі та інших виплатах; 
 організація виплати заробітної плати; 
 організація роботи апарату бухгалтерії. 
Для виконання цих завдань необхідно, перш за все, організувати облік 

особового складу підприємства та його робочого часу із суворим дотриманням 
законодавства про працю. 

У наказі про облікову політику підприємства треба передбачити наступні 
положення щодо обліку праці та її оплати: 

 форми і системи оплати праці; 
 порядок створення резервів на виплату відпусток; 
 форми кадрової документації та документування операцій з оплати праці; 
 порядок внесення змін в організації праці. 
Форми та системи оплати праці, як і порядок внесення змін в організацію праці, 

регламентовані також положенням про оплату праці на підприємстві. 
Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку заробітної 

плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку, оскільки дані 
аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи розміщення та склад 
персоналу за місцями його використання, відпрацьований і невідпрацьований час, 
обсяг виробленої продукції кожним працівником, фонд заробітної плати і його 
структуру. 

Об’єкти організації обліку праці на підприємстві та її оплати за складом 
ідентичні на усіх підприємствах, але на технологію обліку та роботу бухгалтерії 
впливають особливості технології та організації виробництва, від яких вона 
безпосередньо залежить. Організація обліку праці та її оплати на підприємстві 
полягає у виборі та впровадженні у практику методів збирання та обробки 
інформації, а також технічних засобів обліку та оргтехніки, які найбільш 
відповідають організаційно – технічним умовам і дозволяють з найменшими 
затратами у визначенні терміни одержати інформацію, що необхідна для управління 
підприємством. 

Для раціональної організації обліку праці та її оплати на підприємстві 
необхідно забезпечити певні передумови: 

 сучасну оптимальну організацію і технологію виробництва; 
 наявність висококваліфікованих бухгалтерів та сучасної комп’ютерної 

техніки; 
 детальне планування праці та заробітної плати. 
З метою покращення інформації з розрахунків за виплатами працівникам для 

аналізу та прийняття управлінських рішень треба впровадити ряд субрахунків до 
рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці", що дозволить підприємству вести облік за 
виплатами, які не входять до фонду оплати праці на окремому рахунку та надасть 
більш детальну інформацію. Також потрібне впровадження формування 
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забезпечення майбутніх  витрат  на оплату відпусток, що дає підприємству 
можливість постійно підтримувати величину фактичної собівартості продукції 
(робіт, послуг) на плановому рівні, уникати її стрімких коливань та рівномірно 
розподіляти витрати на оплату відпусток протягом звітного року, що в свою чергу 
стабілізує стан підприємства в цілому. 

Заробітна плата  повинна  залежати безпосередньо від результатів праці й у той 
же час впливати на його показники, стимулювати розвиток виробництва, 
ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних результатів праці.  Останнім 
часом заробітна плата в Україні з ряду причин практично втратила ці функції й це 
не дозволяє ефективно впливати на процеси, зв'язані зі спадом виробництва, 
заважає  досягненню певної стабілізації в економіці. 

Висновки. Отже, для вдосконалення облік розрахунків з оплати праці на 
підприємстві має бути організований таким чином, щоб  сприяти підвищенню 
продуктивності праці та повному використанню робочого часу. Здійснюючи 
побудову або удосконалення організації обліку оплати праці, підприємства мають 
підходити до цього питання обґрунтовано, враховуючи доцільність, 
використовуючи результати наукових досліджень, передового досвіду. Від 
організації обліку оплати праці залежить рівень витрат підприємства, якість, 
правдивість, справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом з 
оплати праці. 
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У статті розглянуто методологічні аспекти здійснення внутрішнього 
контролю витрат. Сформовано модель внутрішньогосподарського контролю та 
визначено його завдання. У процесі дослідження обгрунтовано пропозиції, 
спрямовані на удосконалення внутрішнього контролю витрат.  

Ключові слова: контроль; витрати; облік; управління; інформація.  

 

Постановка проблеми. Ефективний розвиток підприємства передбачає 
функціонування системи внутрішнього контролю. Керівництво зацікавлене в 
отриманні повної та достовірної інформації не тільки про фінансово-господарський 
стан підприємства, його платоспроможність, резерви на перспективу, а й про 
витрати підприємства. Таку інформацію однозначно можна отримати в процесі і за 
результатами внутрішнього контролю. Контроль за операціями з обліку витрат дає 
можливість об'єктивно оцінювати реальний стан підприємства. У зв’язку з цим 
кожному підприємству необхідно мати належно організовану систему 
внутрішнього контролю, яка в умовах ринкового середовища. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
методології внутрішньогосподарського контролю витрат здійснили зарубіжні та 
вітчизняні вчені, серед яких: П. Апчерч, Б. І. Валуєв, М. А. Вахрушина, 
Н. Г.Виговська, С. Ф. Голов, К. Друрі, Т. П. Карпова, Л. В. Нападовська, 
В. Ф.Палій, В. П. Пантелеєв, М. С. Пушкар, Е. Рис, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко та 
ін. 

Метою статті є дослідження основних методологічних аспектів 
внутрішньогосподарського контролю та управління витратами і їх застосування на 
підприємстві. 

Викладення основного матеріалу. На сьогоднішній день на підприємствах 
розрізняють два види контролю – внутрішньосистемний та 
внутрішньогосподарський. Внутрішньосистемний контроль здійснюється 
міністерствами, державними комітетами, акціонерними виробничими об’єднаннями 
підприємств однієї галузі відповідно до вимог чинного законодавства. 

Внутрішньогосподарський контроль – процес, який забезпечує якісну 
розробку та ефективне досягнення цілей, накреслених підприємством, шляхом 
організації прийнятних управлінських рішень [1, с. 18]. 

Внутрішньогосподарський контроль – це сукупність заходів, що вживають 
всередині підприємства, які забезпечують запобігання та виявлення операцій з 
господарськими засобами та джерелами і дій посадових осіб, що суперечать цілям 
їхньої діяльності, або вимогам чинного законодавства.  
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Правильна організації внутрішньогосподарського контролю – це один з 
найголовніших чинників, який допомагає мобілізувати обмежені ресурси 
підприємства для отримання максимального прибутку. 

Система внутрішнього контролю будується на таких елементах [2, с. 491]: 
1. Розподіл обов’язків. Для запобігання зловживанням і розкраданням 

необхідний розподіл обов’язків зі зберігання матеріальних цінностей, здійснення 

операцій і обліку. Крім того, у разі, коли кожен відділ вестиме облік своєї 
діяльності повністю, то зростає небезпека надання ним помилкових даних із метою 
поліпшення показників.  

2. Наявність ефективних процедур санкціонування операцій. Для здійснення 
операцій необхідна наявність рішення відповідальних осіб, виконання всіх 
формальностей.  

3. Своєчасне належне документування операцій. При великому інтервалі 
часу між здійсненням операції і фактом її обліку зростає вірогідність помилки.  

4. Фактичний контроль за майном і документацією. Тобто використання 
технічних засобів і процедур, які запобігають втраті, вилученню або неправомірній 
зміні облікової документації. 

5. Здійснення незалежних перевірок. Контролеру слід вивчити і зрозуміти 
кожен з елементів системи внутрішнього контролю на певному підприємстві. При 
цьому він повинен взяти до уваги два аспекти: які саме методи і процедури 
передбачені на підприємстві і чи застосовуються вони на практиці. У ході 
дослідження внутрішнього контролю необхідно брати до уваги властиві будь-якій 
системі внутрішнього контролю. 

В свою чергу з системи внутрішньогосподарського контролю на 
підприємстві необхідно виділити внутрішній контроль витрат виробництва. 

Контроль витрат виробництва – це контроль за процесами та чинниками, що 
впливають на витрати виробництва та їх рівень, на формування собівартості 
реалізованої та виробленої продукції. 

Основна мета внутрішнього контролю витрат полягає в наданні інформації 
про відхилення від норм та нормативів, виявленні «вузьких» місць на виробництві, 
визначенні невикористаних резервів на підприємстві. Можна виділити основні 
завдання внутрішнього контролю витрат виробництва: 

– зниженні використання основних та допоміжних матеріалів на продукцію; 
– зменшенні матеріаломісткості та енергомісткості виробляємої продукції; 
– зниженні рівня загальновиробничих витрат; 
– недопущенні браку та погіршення якості продукції. 
На сьогодні в Україні питання організації внутрішнього контролю на 

підприємстві державою не врегульовані, а тому це питання належить до сфери 
діяльності власника підприємства і керівництва. Для розробки ефективної методики 
внутрішнього контролю витрат важливо визначити об’єкти і суб’єкти контролю 

витрат, методи та інформаційне середовище.  
Об’єктами внутрішнього контролю витрат є доцільність їх здійснення, 

безпосередньо документування та облік самих витрат.  
Суб’єктами внутрішнього контролю витрат має бути управлінський 

персонал (керівник, головний бухгалтер, аналітик, фінансист) або особи, яким 
доручено здійснювати контроль від імені управлінського персоналу. Більшість 
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підприємств покладає функції контролю на бухгалтерські служби. Контроль за 
витратами не є винятком, тому доцільно, щоб суб’єктами внутрішнього контролю 
за такими операціями були керівник, ревізійна комісія, головний бухгалтер, 
фінансовий аналітик, інвентаризаційна комісія тощо. 

Носіями інформації щодо витрат є калькуляції, кошториси прямих та 
непрямих витрат, матеріали з визнання витрат, розрахунки розподілу непрямих 
витрат, облікова політика, оборотно-сальдові відомості, бюджети витрат, фінансова 
та податкова звітність тощо.  

Основним методичними прийомами, які можуть бути застосовані з метою 
контролю витрат є: аудит витрат з використанням методу порівняння їх фактичних 
величин з нормативними (базовими) значеннями, інвентаризація оборотних активів 
та аналіз методів їх списання, прогнозування (бюджетування) витрат, співставлення 
рівня витрат (собівартості) із середніми показниками по галузі та у конкурентів 
[3, с. 177]. 

У кожного підприємства в процесі господарської діяльності утворюється 
системний підхід до організації та проведення внутрішнього контролю. За етапами 
проведення контрольних заходів розрізняють попередній, поточний і наступний 
контроль. 

Попередній контроль передує фінансово-господарській операції або 
процесу, діє до їх здійснення. Це дає можливість заздалегідь обґрунтувати 
економічну доцільність та вірогідність тієї чи іншої операції, своєчасно усунути 
недоліки, запобігти недоцільним витратам, безгосподарності і марнотратству. 
Функціями попереднього контролю є: складання кошторисів накладних витрат 
підрозділів; закріплення відповідальних за їх дотримання; розробка прогресивних 
норм матеріалів і трудових витрат; визначення оптимального розміру витрат. У 
сучасних умовах важливу роль відіграє попередній контроль під час прийняття 
управлінських рішень, коли потрібно завчасно оцінити операції із заготівлі, 
виробництва та реалізації з точки зору їх законності, доцільності й економічності. У 
зв'язку з тим, що попередній контроль передує здійсненню операцій, він є найбільш 
ефективним. Він може здійснюватися під час складання нормативів, кошторису, 
при розробці норм витрат і витрат сировини та готової продукції, плануванні 
прибутків. 

Поточний контроль оперативно виявляє і своєчасно усуває порушення і 
відхилення, що виникають в процесі виконання господарських операцій і 
виробничих завдань. Суб'єктами даного контролю в більшості випадків, відповідно 
до застосування і використання прийомів і методів, є апарат бухгалтерії на чолі з 
головним бухгалтером підприємства. Він має особливе значення під час 
оформлення та аналізу грошових, розрахункових, виробничих та інших операцій, 
підписання документів і надходження їх до бухгалтерії. Для цього керівники 
підприємств та їх відділів зобов'язані не формально підписувати документи, а 
глибоко вникати в їх зміст, аналізувати суть фінансово-господарських операцій та 
показників. 

Наступний контроль характеризується більш повним і глибоким підходом 
до вивчення фінансово-господарської діяльності, тобто це виявлення неякісних за 
критеріями законності та доцільності документів, а також визначення ступеня їх 
впливу на достовірність інформації, узагальненої в звітності [4, с. 296].  
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Дослідження питання обліку та організації системи внутрішнього контролю 
витрат дає змогу визначити основні напрямки вдосконалення організації 
внутрішнього контролю на підприємствах: успішне виконання поставлених завдань 
повинно будуватись на принципах, які мають фундаментальне значення для 
побудови системи внутрішнього контролю на підприємстві; внутрішній контроль 
має забезпечити правильність формування собівартості продукції (робіт, послуг); 
ефективним методом контролю є перевірка правильності і документальної 
обґрунтованості списання витрат.  

Висновки. З метою впорядкування і забезпечення чіткості контролю слід 
зосередити увагу на можливостях розробки положення про організацію контролю, 
зазначивши елементи, що безпосередньо стосуються виробничих витрат 
підприємства і визначити методичні аспекти їх обліку у Наказі про облікову 
політику. Отже можна зробити висновок, що впровадження на підприємствах 
системи внутрішньогосподарського контролю, зокрема контролю витрат 
виробництва забезпечуватиме насамперед, керівництво інформацією про стан 
витрат виробництва та собівартість виготовленої продукції і дозволить виявити і 
мобілізувати резерви у сфері виробництва. 
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(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

У статті проаналізовано особливoсті аналізу фінансових результатів 
діяльності лісогосподарських підприємств. Визначено, що прибуток найбільш 
повно відображає фінансовий результат підприємницької діяльності підприємств. 
Запропоновано заходи управління прибутком для лісогосподарських підприємств. 

Ключові слова: формування; прибуток; фінансові результати; розподіл; 

лісогосподарські підприємства  

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах ринкової економіки прибуток є 
найважливішим критерієм успішної роботи лісогосподарських підприємств, який 
характеризує остаточний результат усіх видів діяльності. В той же час, з кожним 
роком стан формування фінансових результатів вітчизняних лісогосподарських 
підприємств погіршується. Так, за даними Державної служби статистики України, 
за підсумками 2017 року 21,3 % підприємств отримали збитки на суму 906,5 млн. 
грн., а загальний фінансовий результат (сальдо) до оподаткування по Україні за 
видом економічної діяльності сільське, лісове та рибне господарство склав 
3756,8 млн. грн. [1]. За таких умов вагомого значення набувають питання, що 
стосуються генерування інформації для контролювання фінансових результатів, а 
процес їх формування, розподілу і використання має риси ключових об'єктів обліку, 
аналізу та управління.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теоретичних та методичних засад оцінки фінансового результату вітчизняних 
підприємств здійснили вчені-економісти Б. Є. Грабовецький, Г. О. Крамаренко, 
Є. В. Мних, П. Я. Попович, І. Ф. Прокопенко, Г. Г. Кірейцев, Л. А. Лахтіонова, 
М. Г.Чумаченко, М. Д. Білик, Ю. С. Цал-Цалко, І. О. Бланк й ін.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних, науково-метoдичних та 
прaктичних aспектiв наявної системи облiку й аналiзу фiнансових результатiв 
діяльності лісогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Господарська діяльність будь-якого 
суб'єкта господарювання передбачає постійне співставлення доходів і витрат та 
визначення фінансового результату – прибутку або збитку. 

Прибуток найбільш повно відображає фінансовий результат 
підприємницької діяльності, забезпечує фінансування розширеного виробництва, 
соціально-економічного розвитку підприємства, є джерелом матеріального 
заохочення працівників і базою для розрахунків показників інвестиційної 
привабливості підприємства.  

Нині великого значення набуває дослідження причинно-наслідкових 
зв’язків, пов’язаних із процесом формування фінансових результатів підприємств 
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України, їх оцінкою, прогнозуванням та забезпеченням позитивного результату – 

прибутку, який є одним з основних власних джерел формування фінансових 
ресурсів підприємств, необхідних для забезпечення їх поточної діяльності та 
подальшого розвитку. Збільшення прибутку підприємницьких структур впливає на 
темпи економічного розвитку країни, зростання суспільного багатства та 
підвищення життєвого рівня населення [2, с. 146]. 

Ситуація, що склалася в системі управління на підприємствах, не створює 
дієвого механізму оцінки і контролювання фінансового результату, тому 
актуальним завданням сьогодні є формування системи його інформаційного 
забезпечення за допомогою обліку та економічного аналізу, що вкрай важливо для 
поліпшення фінансового стану суб'єктів господарювання.  

Аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш 
раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру 
засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент 
прогнозування окремих показників діяльності підприємства. Менеджери 
підприємства зацікавлені у тому, щоб отримати максимум прибутку, який 
необхідно обґрунтувати аналітичними розрахунками. 

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є: 
визначення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного ресурсного 
потенціалу підприємства і кон'юнктури ринку; систематичний контроль за 
процесом формування прибутку із зміною його динаміки; визначення впливу як 
зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові результати й оцінювання якості 
прибутку [2]. 

Аналіз фінансових результатів безпосередньо спрямований на зростання 
економічної ефективності розвитку виробництва, яке призведе до стійкого 
зростання ринкової вартості підприємства. У Звіті про фінансові результати 
виділяють наступні показники ефективності, які визначають кінцевий результат 
діяльності підприємства – чистий прибуток (збиток): чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг); валовий прибуток; фінансові результати 
(прибуток/збиток) до оподаткування; чистий фінансовий результат 
(прибуток/збиток). 

Доцільно зупинись на деяких моментах аналізу формування фінансових 
результатів та розподілу прибутку лісогосподарських підприємств. Підприємства 
лісового господарства є специфічними суб’єктами господарювання, що 
визначається державною формою власності та галузевою специфікою – 

використання природних (лісових) ресурсів.  
На основі статистичних даних Житомирського обласного управління 

лісового та мисливського господарства проаналізуємо стан фінансових результатів 

ДП «Радомишльське лісомисливське господарство» за «Звітом про сукупний дохід» 
в таблиці 1.  

Дані табл. 1 показують, що валовий прибуток від реалізації зменшився на 
3219 тис. грн., чи на 7,6 %, і в 2017 році становив 39391 тис. грн. За наслідками 
роботи у 2017 році підприємством було отримано прибутків на загальну суму 
1527 тис. грн., що на 5328 грн., або на 77,7 % менше ніж у 2015 році. Проте вже за 
перше півріччя 2018 року підприємством отримано 1095 тис. грн. прибутку, що 
складає 71,7 % 2017 року. 
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Таблиця 1 

Оцінка формування фінансового результату  
ДП «Радомишльське лісомисливське господарство» за 2015-2017 рр. 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017 р. до 

2015 р. 
(+, -) в % 

Чистий дохід від реалізації 
продукції  116269 141534 129946 13677 111,8 

Собівартість реалізованої 
продукції  73659 89085 90555 16896 122,9 

Валовий прибуток (+), збиток 
(-)  

42610 52449 39391 -3219 92,4 

Інші операційні доходи  3097 1469 757 -2340 24,4 

Адміністративні витрати  2249 3040 4266 2017 189,7 

Витрати на збут 28335 42046 30280 1945 106,9 

Інші операційні витрати  7036 5160 5166 -1870 73,4 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності: 
прибуток (+), збиток (-)  

8087 3672 436 -7651 5,4 

Фінансові витрати  244 128 0 -244 х 

Фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток (+), 
збиток (-)  

7843 4081 1878 -5965 23,9 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (+), збиток (-)  6855 2787 1527 -5328 22,3 

Отриманий чистий прибуток розподіляється згідно зі статутом 
підприємства. За рахунок чистого прибутку виплачуються дивіденди учасникам 

підприємства, створюються фонди накопичення, споживання, резервний фонд, 
частина прибутку спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу та на 
інші цілі. 

Як показує аналіз, ДП «Радомишльське лісомисливське господарство», 

щорічно практично 25 % чистого прибутку спрямовує на виплату дивідендів 
учасникам, а це відповідно: у 2015 році – 1713,7 тис. грн., 2016 році – 696 тис. грн. 
та в 2017 році – 381,7 тис. грн. Зі зменшенням суми чистого прибутку, зменшується 
і розмір відрахувань. Решту суми прибутку підприємство використовує на різні 
господарські цілі. 

Для того, щоб сформувати дієвий механізм управління прибутком для 
лісогосподарських підприємств можна запропонувати такі заходи [3]: 

1. Підвищувати ефективність збутової політики підприємств. Отримання 
прибутку передбачає стабільну доходність. Підприємствам важливо виходити на 
нові ринки збуту, в тому числі й іноземні, проводити активні маркетингові дії, не 
лише вивчати, а й формувати попит на свою продукцію.  

2. Управляти і контролювати витрати, уникати непродуктивних витрат 
шляхом нормування, планування та аналізу витрат. Серед іншого, оптимізації 
витрат сприяють модернізація технікотехнологічної бази, використання 
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енергозберігаючих технологій. Це, у свою чергу, потребує значних інвестицій і 
доступних кредитів.  

3. Підвищувати якість продукції, удосконалювати бізнес і менеджмент. 
Сьогодні висока якість і відсутність браку ще не гарантує отримання прибутків. 
Виробники повинні розуміти, що вони працюють в умовах не дефіцитного, а 
насиченого ринку.  

В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути не тільки до 

одержання максимального прибутку, але й до раціонального, оптимального 
використання вже отриманого прибутку. Це дозволить не тільки утримувати свої 
позиції на ринку, але й забезпечити динамічний розвиток його виробництва в 
умовах конкуренції [4]. 

Висновки. Отже, прибуток є основною формою грошових накопичень 
суб’єктів господарювання. Максимізація фінансових результатів потребує повноти 
аналізу факторів, зв'язків і обмежень, які суттєво впливають на прийняття 
управлінських рішень. 
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