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І. А. Андрєєва,  магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА В 
СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

(Представлено д. е. н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
Статтю присвячено питанням формування інформації про доходи в 

системі бухгалтерського обліку підприємства. Розглянуто порядок визнання 

доходів, їх класифікації та відображення на рахунках бухгалтерського обліку. 
Здійснено класифікацію рахунків у відповідності до видів діяльності підприємства 
та узагальнено синтетичні рахунки для їх обліку. Окреслено можливі напрями 
побудови аналітичного обліку доходів. Обґрунтовано необхідність формування 
інформації про доходи для забезпечення запитів користувачів.  

Ключові слова: доходи, визнання доходів, класифікація доходів, рахунки 
обліку, синтетичний облік, аналітичний облік. 

 

Постановка проблеми. Важливою умовою успішного функціонування 
підприємств є забезпечення прибутковості їх діяльності. Прибуток є інструментом 
суттєвого впливу на економічні інтереси суб'єктів господарювання у процесі 
прийняття управлінських рішень, метою здійснення фінансово-господарської 
діяльності, а також основою її подальшої диверсифікації. Він є одним із основних 
показників, які характеризують кінцеві фінансові результати діяльності 
підприємства, його економічні успіхи та ефективність використання матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів у процесі досягнення поставлених цілей. 

Показником, який безпосередньо пов'язаний з формуванням прибутку і має 

прямий вплив на цей показник, є дохід. Наразі, питання визначення сутності 
доходів, їх класифікації, визнання, відображення в обліку є одним із важливих 
питань облікової науки. В зв’язку з цим, проведені нами дослідження надзвичайно 
актуальні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та перспективи 
удосконалення бухгалтерського обліку доходів досліджували такі науковці, як: 
Ф. Бутинець, С. Голов, О. Губачова, В. Костюченко, Ю. Кузьмінський, В. 
Пархоменко, В. Сопко, В. Швець та інші. 

Отримані теоретичні та практичні наукові результати мають важливе 
значення для удосконалення облікового забезпечення управління доходами. Проте 

питання визнання доходів, їх класифікації та відображення в системі синтетичних 
та аналітичних рахунків потребує подальших досліджень у відповідності до запитів 
користувачів.  

Метою статті є систематизація інформації щодо сутності, визнання та видів 

доходів підприємства, визначення системи синтетичних рахунків та надання 
рекомендацій щодо створення аналітичних рахунків для формування даних про 
доходи в бухгалтерському обліку з метою використання цієї інформації в прийнятті 
оперативних управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу. Згідно Закону України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні",  НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

https://i.factor.ua/ukr/law-96/section-548/article-11538
https://i.factor.ua/ukr/law-96/section-548/article-11538
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звітності» [2] доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшення зобов’язань, що призводять до зростання власного капіталу 
(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).  

Першим етапом відображення доходів в обліку є їх визнання.   
Згідно П(С)БО 15 "Дохід" [1] існує дві обов’язкові умови визнання доходу: 

- збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання 
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників 
підприємства); 

- оцінка доходу може бути достовірно визначена. 
Наведені критерії визнання доходу, як правило, застосовують окремо до 

кожної конкретної операції. Проте буває, що для відображення суті господарської 
операції критерії визнання потрібно застосовувати до окремих елементів однієї 
операції або до двох чи більше операцій одночасно. 

Крім загальних критеріїв визнання доходів, існують і особливості, які залежать 
від виду доходу. Розглянемо більш детально підходи до визнання в обліку доходів 
від основної діяльності. 

Дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнають за 
наявності всіх наведених нижче умов: 

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 
продукцію (товар, інший актив); 

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

- сума доходу може бути достовірно визначена; 
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть 
бути достовірно визначені. 

Варто зауважити, що  дохід не визнають, якщо відбувається обмін продукцією 
(товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за 
призначенням і мають однакову справедливу вартість. 

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнають виходячи зі ступеня 
завершеності операцій з надання послуг на дату балансу, якщо можна достовірно 
оцінити результат цієї операції. Вважають, що результат може бути достовірно 
оцінений за наявності всіх наведених нижче умов: 

- можливість достовірної оцінки доходу; 
- існує ймовірність надходження економічних вигод від надання послуг; 
- можливість достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на 

дату балансу. При цьому її можуть проводити трьома методами: 
1) вивченням виконаної роботи; 
2) вивченням питомої ваги послуг, наданих на певну дату, в загальному 

обсязі послуг, які мають бути надані; 
3) визначенням питомої ваги витрат, які понесе підприємство у зв’язку з 

наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат (сума витрат на певну 

дату включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму 

дату); 
- можливість достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг і 

необхідних для їх завершення. 
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Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) 
за певний період часу, то дохід визначають шляхом рівномірного нарахування за 
цей період. Виняток становлять випадки, коли інший метод краще визначає ступінь 

завершеності надання послуг. 
Якщо достовірно визначити дохід (виручку) від надання послуг неможливо, 

тоді дохід в обліку відображають у розмірі певних витрат, які підлягають 
відшкодуванню. Якщо ж при цьому ще й відсутня ймовірність відшкодування 
понесених витрат, то дохід узагалі не визнають. Але якщо надалі суму доходу 
можна буде достовірно оцінити, дохід слід визнати за такою оцінкою. 

Не визнають доходами такі суми, що отримуються від інших: суму ПДВ, 
акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до 
бюджету й до позабюджетних фондів; суму надходжень за договором комісії, 
агентським та за іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала 
тощо; суму попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); суму завдатку під 
заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;  
надходження, що належать іншим особам; надходження від первинного розміщення 
цінних паперів; суму балансової вартості валюти. 

На другому етапі, для ефективного управління доходами, необхідно 
побудувати на підприємстві їх аналітичний облік. Для цього, передусім, необхідно 
прокласифікувати доходи за видами діяльності підприємства та визначити систему 
рахунків другого порядку для їх обліку (табл. 1).  

Таблиця 1 

Класифікація доходів за видами діяльності підприємства  
та система рахунків для їх відображення 

Доходи в розрізі видів діяльності підприємства 
Рахунки 

для обліку 

Операційна: 
основна 

Дохід від реалізації готової продукції 701 

Дохід від реалізації товарів 702 

Дохід від реалізації робіт і послуг 703 

Вирахування з доходу 704 

інша операційна 

Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за 
справедливою вартістю 

710 

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти 711 

Дохід від реалізації інших оборотних активів 712 

Дохід від операційної оренди активів 713 

Дохід від операційної курсової різниці 714 

Одержані штрафи, пені, неустойки 715 

Відшкодування раніше списаних активів 716 

Дохід від списання кредиторської заборгованості 717 

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів 718 

Інші доходи від операційної діяльності 719 

Інвестиційна 

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 721 

Дохід від спільної діяльності 722 

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 723 
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Фінансова 

Дивіденди одержані 731 

Відсотки одержані 732 

Інші доходи від фінансових операцій 733 

Інша діяльність 

Дохід від зміни вартості фінансових інструментів 740 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 741 

Дохід від відновлення корисності активів 742 

Дохід від неопераційної курсової різниці 744 

Дохід від безоплатно одержаних активів 745 

Інші доходи 746 

 

Наступний етап передбачає розробку системи аналітичних рахунків для 
обліку доходів. Для прикладу, облік доходів від реалізації продукції доцільно вести 
в розрізі покупців, яким було її реалізовано; видами реалізованої продукції; 
регіонами, куди було реалізовано продукцію тощо. Розробка системи аналітичних 
рахунків буде предметом наступних наших досліджень. 

Висновки. За результатами дослідження доведено необхідність формування  
інформації про доходи підприємства у відповідності до запитів користувачів. 
Встановлено важливість даних бухгалтерського обліку для забезпечення  прийняття 
управлінських рішень.  

На нашу думку, з метою вдосконалення формування інформації про доходи 
в бухгалтерському обліку необхідно приділити увагу побудові системі аналітичного 
обліку на підприємстві. Це сприятиме прийняттю оперативних та ефективних 
рішень в системі управління доходами підприємства.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА  

 

(Представлено доц. Гайдучок Т. С.) 
 

У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення фінансових 
результатів підприємства. Доведено значимість аналізу фінансових результатів 
діяльності підприємства, адже він є основною складовою оцінки фінансово-

господарської діяльності підприємства. Обґрунтовано показники якості 
інформаційного забезпечення.  

Ключові слова: аналіз; фінансові результати; управлінські рішення; 
інформаційне забезпечення; інформаційні потоки. 

 

Постановка проблеми. Фінансові результати діяльності підприємства 
значною мірою залежать від рівня управління його фінансами, що обумовлює 
необхідність розвитку інформаційної системи фінансового менеджменту, 
удосконалення її організаційної структури, визначення принципів утворення та 
умов розподілу і поєднання інформаційних потоків.  

В наш час аналіз господарської діяльності стає розвиненою умовою 
економічних відносин, основою надійності та всебічно обґрунтованості 
управлінських рішень на всіх рівнях і в усіх суб’єктів господарювання.  

Сьогодні управлінські рішення повинні ґрунтуватися на точних 
розрахунках, глибокому та ефективному аналізі. Економічні служби сучасних 
підприємств поширюють використання економіко-математичного апарату, новітніх 
програмних продуктів, комп’ютерних технологій, інформаційних баз даних, 
довідково-пошукових інформаційних систем тощо. Саме тому жодне організаційне, 
технічне й технологічне рішення не повинно здійснюватися до тих пір, поки не 
обґрунтована його економічна доцільність.   

Фахівці, які займаються обґрунтуванням різноманітних управлінських 
рішень, потребують достовірної деталізованої бухгалтерської, статистичної та 
комерційної інформації щодо виробничих і фінансово-інвестиційних процесів на 
підприємстві. 

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.  

Але, не зважаючи на значну кількість наукових доробок щодо якості 
інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів підприємств, 
проблема залишається не вирішеною остаточно. Подальшого дослідження потребує 
комплекс питань, пов’язаних з визначенням впливу якості інформаційного 
забезпечення на ефективність аналізу фінансових результатів, обґрунтованість 
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прийняття управлінських рішень та пошук внутрішніх джерел економічного 
зростання підприємства. 

Метою статті є обґрунтування інформаційного забезпечення аналізу 
фінансових результатів діяльності підприємства.  

Викладення основного матеріалу. Значне місце в аналітичних 
дослідженнях займає інформація про діяльність суб'єкта господарювання. Аналіз 
господарської діяльності проводиться з використанням системи економічної 
інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Будь-яка методика 
аналізу передбачає інформаційні потреби, а не наявний інформаційний ресурс. 
Якщо діюча інформаційна база не допомагає проводити якісний економічний аналіз 
через нестачу чи необ'єктивність даних, необхідну та достатню інформацію треба 
отримати будь-якими способами [1, с.85]. 

Аналіз фінансових результатів безпосередньо спрямований на зростання 
економічної ефективності розвитку виробництва, яке призведе до стійкого 
зростання ринкової вартості підприємства. Від правильності організації аналізу 
фінансових результатів залежить дієвість та ефективність аналізу, що впливає на 
подальші результати діяльності підприємства. 

Проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 
передбачає використання певної методики як сукупності правил, прийомів і методів 
вивчення та опрацювання фінансової інформації. 

Аналітична інформація відрізняється від облікової. Дані для аналізу беруть з 
одного або кількох різновидів економічної інформації (планової, облікової, 
нормативної, прогнозної). Факторний аналіз обмежує джерела формування 
інформації для аналізу господарської діяльності одним різновидом даних. Тому 
первинне формування такої інформації залежить від низки причин, основними з 
яких слід вважати вид аналізу господарської діяльності, а також цілі аналізу та його 
завдання. Аналітична інформація нагромаджується, зберігається та 
використовується відповідно до планів та програм аналітичної роботи на 
підприємстві згідно з визначеною організаційною формою. Аналітичним 
розрахункам властива наявність значного обсягу логічних операцій, поєднаних з 
арифметичними за складними алгоритмами. Можливість формалізованого запису 
даних сприяє використанню ЕОМ для розв’язування аналітичних задач. До 
інформації, яка використовується для аналізу господарської діяльності, 
висуваються такі вимоги: достовірність, своєчасність, повнота, детальність, 
багатоаспектність.  

Економічна інформація досить неоднорідна, вона має складну схему 
взаємозв’язків окремих її видів. Різновидами економічної інформації є облікова 
інформація та інформація аналізу господарської діяльності, яким притаманні як 
спільні властивості, так і специфічні особливості. 

Так, обліково-аналітична інформація є основою для прийняття рішень з 
організації, планування й регулювання господарської діяльності підприємства. 
Особливості облікової інформації залежать від виду обліку – оперативний, 
бухгалтерський, статистичний; форм бухгалтерського обліку – таблично-

автоматизована, діалогова, безпаперова; від джерел та методів формування змінної 
та умовно-постійної інформації, алгоритму їх машинної обробки [2, с. 350]. 
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Значно ширший діапазон аналітичних досліджень фінансових результатів 
діяльності господарюючого суб’єкта можна отримати за обліковою інформацією, 
складеною за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 
Структурована інформація за видами діяльності, за характеристиками визнання 
доходів і витрат та у співвідношенні до залученого у господарський процес капіталу 
дає широку гаму кількісних і якісних параметрів одержаного кінцевого фінансового 
результату. 

Так, бухгалтерський баланс є найбільш інформативною формою для аналізу 
та оцінки, наприклад, фінансового стану підприємства. Вміння читати 
бухгалтерський баланс дає можливість одержати значний обсяг інформації про 
підприємство, визначити ступіть його забезпеченості власними оборотними 
коштами, оцінити загальний фінансовий стан підприємства. Також джерелом 
інформації для аналізу слугують «Звіт про фінансові результати» (ф. № 2), «Звіт про 
власний капітал» (ф. № 3), «Звіт про рух грошових коштів» (ф. № 4), «Примітки до 
річної фінансової звітності» (ф. № 5) та інші первинні документи, статистична й 
оперативна звітність. Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, які 
відображають майнове і фінансове становище підприємства на звітну дату, а також 
фінансові результати його діяльності за звітний період. 

Напрямками використання результатів аналізу фінансових результатів 
діяльності підприємства є розробка варіантів економічно обґрунтованих заходів, 
щодо збільшення суми прибутку та підвищення рентабельності, прийняття 
управлінських рішень та контроль за їх виконанням.  

Поняття «інформаційне забезпечення» виникло у зв’язку з розвитком 
автоматизованих систем управління, яка є динамічною системою одержання, 
оцінки, зберігання та переробки даних і створена з метою вироблення 
управлінських рішень. Інформаційне забезпечення можна розглядати і як процес 
забезпечення інформацією, і як сукупність форм документів, нормативної бази та 
реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка 
використовується в інформаційній системі в процесі її функціонування [3, с. 289]. 

До загальних показників якості інформаційного забезпечення слід віднести 
такі: стислість, чіткість формулювань, своєчасність надходження, задоволення 
потреби в інформації конкретних керівників, точність, правильний вибір 
початкових відомостей, оптимальність систематизації і безперервність збору та 
обробки даних. Також, важливою якісною характеристикою інформації є її 
вірогідність. Вірогідною вважають інформацію, яка не перевищує припустимий 
рівень перекручення дійсного явища або процесу і відображує те, що вона повинна 
відображати. На вірогідність інформації, яка надходить, впливають інформаційні 
бар'єри, тобто перешкоди, що заважають збереженню кількості й якості інформації 
та призводять до її обмежень.  

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансових результатів 
підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну).  

Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, 
виходить за межі підприємства, а отже є відкритою [4, с. 198].  

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, 
нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової 
діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й «ноу-хау». 
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Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати 
таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.  

Сучасний підхід до аналізу господарської діяльності підприємства 
ґрунтується, безсумнівно, на якості інформаційного забезпечення, від якої, в свою 
чергу, залежить прийняття ефективних управлінських рішень. При визначенні 
обсягу, структури і якості інформаційно-аналітичного забезпечення слід 
орієнтуватись саме на якісні характеристики облікових, планових, нормативно-

довідкових, звітно-статистичних та інших видів інформації, оскільки їх традиційне 
змістове визнання в умовах формування ринкових відносин суттєво змінюється. 

Висновки. Отже, фінансові результати відображають мету підприємницької 
діяльності, її доходність, і є вирішальними для підприємства. Крім його керівництва 
і колективу вони цікавлять зовнішніх та внутрішніх користувачів.  

Тому, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів 
підприємства відіграє важливу роль у процесі управління господарської діяльністю 
підприємства. Оцінка фінансових результатів створю необхідну інформаційну базу 
для прийняття управлінських та фінансових рішень щодо проблемних питань 
формування фінансових результатів. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  
В СИСТЕМІ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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

Стаття зосереджена на дослідженні проблем формування інформації про 
інвестиційну діяльність в системі звітності підприємства. Проведено ґрунтований 
аналіз форм фінансової і статистичної звітності щодо наявності в них показників, 
пов’язаних з інвестиційними процесами на підприємствах. Встановлено, що наразі 
інформація про інвестиції стосується як капітальних, так і фінансових інвестицій. 
Визначено можливості використання показників звітності в сфері інвестиційної 
діяльності в системі управління підприємством.  

Ключові слова: інвестиційна діяльність, капітальні інвестиції, фінансові 
інвестиції, фінансова звітність, статистична звітність, система показників .  

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання інвестиції є 
найважливішим засобом забезпечення виходу з довготривалої економічної кризи, 
досягнення реальних структурних зрушень у економіці України, технічного 
переозброєння, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- 

та макрорівні, а головне – життєвого рівня населення. 
На жаль, інвестиційний клімат в Україні не може бути охарактеризований як 

сприятливий через низку проблем, зокрема нестабільність нормативно-правової 
бази; постійні коливання курсу національної грошової одиниці; політична 
нестабільність; недостатній рівень розвитку валютного регулювання; низький 
рівень забезпечення привабливості об’єктів інвестування, інвестиційної діяльності 
банків, розвитку та функціонування парабанківської системи; недостатня кількість 
вільних економічних та офшорних зон та інших. 

На сучасному етапі розвитку економіки підприємствами при здійсненні 
інвестиційної діяльності можуть використовуватися різноманітні джерела 
фінансування, зокрема: власні фінансові ресурси і внутрішньогосподарські резерви; 
позикові фінансові засоби; залучені фінансові засоби, одержані від продажу акцій, 
пайових та інших внесків трудових колективів, громадян і юридичних осіб; грошові 
кошти, що централізуються об'єднаннями підприємств; кошти позабюджетних 
фондів і державного бюджету; кошти іноземних інвесторів тощо. 

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

Аналіз відомих досліджень і розробок. Питання організації обліку, аналізу, 
контролю інвестиційної діяльності на підприємстві досліджували вітчизняні вчені, а 
саме Ф. Ф. Бутинець, М. І. Бондар, С. Ф. Голов, О. О. Гончаренко, Я. В. Голубка, М. 
П. Денисенко, І. А. Дерун, В. І. Єфріменко, В. С. Здреник, А. Г. Загородній, Р. П. 
Качур, Я. Д. Крупка, О. П. Левченко, Є. Б. Пономаренко, О. В. Сагова та інші. 
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Однак, незважаючи на велику кількість досліджень, додаткової уваги потребують 
проблеми формування показників звітності у сфері інвестицій. 

Метою статті є вивчення змісту форм звітності у сфері інвестиційної 
діяльності на предмет формування в ній інформації про інвестиційні процеси 
підприємства з метою використання її для прийняття ефективних управлінських 
рішень. 

Виклад основного матеріалу. Як показали проведені дослідження, 
інформація щодо інвестиційної діяльності підприємства формується в наступних 
основних формах звітності [1]:  

 фінансова звітність:баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1); звіт 
про рух грошових коштів (форма № 2); примітки до річної фінансової звітності 
(форма 5); додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за 
сегментами» (форма № 6); 

 статистична звітність: капітальні інвестиції (№ 2-інвестиції 
(квартальна); звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів (№ 2-

інвестиції (річна); звіт про  прямі іноземні  інвестиції (№ 10-зез (квартальна); звіт 
про прямі інвестиції  за кордон (№ 10-зез (квартальна); звіт  підприємства  про  
реалізацію  інвестиційного  проекту в  спеціальній  (вільній)  економічній  зоні  або 
на  території  пріоритетного  розвитку (№ 1-ІП (квартальна); звіт про  взаємозв’язки 
підприємства з прямими іноземними інвестиціями в  рамках відносин прямого 
інвестування (№ 11-зез (ВПІ) (річна); звіт про  взаємозв’язки підприємства - 

прямого інвестора в  рамках відносин прямого інвестування (№ 12-зез (ВПІ) (річна). 
В балансі підприємства можливо отримати інформацію щодо:  
 загальної суми незавершених капітальних інвестицій (обраховується як 

підсумок витрат на: будівництво, що здійснюється як господарським, так і 
підрядним способом для власних потреб підприємства; придбання або виготовлення 
власними силами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 
нематеріальних активів; придбання або вирощування (створення) довгострокових 
біологічних активів (інформаційною базою виступає рахунок 15 «Капітальні 
інвестиції); 

 довгострокових фінансових інвестицій, зокрема: які обліковуються за 
методом участі в капіталі інших підприємств; інших фінансових інвестицій 
(інформаційною базою виступає рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції). 

Звіт про рух грошових коштів (як за прямим, так і за непрямим методами) 
надає інформацію про рух коштів у результаті здійснення інвестиційної діяльності.  

Окреме розкриття інформації про грошові потоки, що виникають від 
інвестиційної діяльності, є важливим, оскільки грошові потоки відображають, якою 
мірою здійснювалися видатки на ресурси, призначені для генерування майбутнього 
прибутку і майбутніх грошових потоків. Лише витрати, наслідком яких є визнаний 
актив у звіті про фінансовий стан, можуть бути класифіковані як інвестиційна 
діяльність [2]. 

Структура і зміст інформації звіту про рух грошових коштів в частині руху 
коштів від інвестиційної діяльності представлена такими показниками: 
надходження від реалізації фінансових інвестицій і необоротних активів; 
надходження від отриманих відсотків, дивідендів, деривативів; витрачання на 
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придбання фінансових інвестицій  та необоротних активів, виплати за 
деривативами. 

При використанні інформації з цього звіту для аналітичних досліджень  
варто звернути увагу, що реалізація необоротних активів, утримуваних для продажу, 
відображається в бухгалтерському обліку як реалізація запасів: доходи визнаються 
за кредитом рахунку 712, а витрати — за кредитом рахунку 943. Тобто має місце 
операційна діяльність. Однак, для цілей заповнення форми № 3 надходження 
грошових коштів від таких операцій визнають інвестиційною діяльністю. 

В примітках до річної фінансової звітності міститься інформація щодо 

обсягів здійснених протягом року і балансової вартості на кінець року: 
 капітальних інвестицій (розділ ІІІ) в розрізі показників: капітальне 

будівництво; придбання (виготовлення) основних засобів; придбання 
(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів; придбання (створення) 
нематеріальних активів; придбання (вирощування) довгострокових біологічних 
активів; 

 фінансових інвестицій (розділ ІV) в розрізі показників: інвестицій за 
методом участі в капіталі в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну 
діяльність; інших фінансових інвестицій у вигляді  часток і паїв у статутному 
капіталі інших підприємств, акцій, облігацій. 
 За даними додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація 
за сегментами» можливо отримати інформацію щодо наявних на підприємстві 
інвестицій в розрізі сегментів діяльності підприємства. 
 Важливим джерелом інформації про інвестиційну діяльність підприємства 
є статистична звітність. 
 Зокрема, у формі № 2-інвестиції (квартальна) можна отримати інформацію 
про: об’єкти здійснених капітальних інвестицій (матеріальні і нематеріальні за їх 
видами); джерела фінансування капітальних інвестицій підприємства; розподіл 
капітальних  інвестицій за територією їх фактичного освоєння. 

 У річному звіті про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів 
(форма № 2-інвестиції) можливо додатково до показників квартальної звітності про 
капітальні інвестиції отримати дані про: вибуття й амортизацію за окремими 
видами активів; витрати на будівельні та монтажні роботи за окремими видами 
будівель і споруд; суми податку на додану вартість, сплаченої (у ціні придбання 
товарів, робіт, послуг) у зв'язку із витратами на капітальні інвестиції [3]. 

У звіті про  прямі іноземні  інвестиції (№ 10-зез (квартальна)) формується 
система показників щодо фінансових інвестицій в розрізі країн та інвесторів. 

Звіт  підприємства  про  реалізацію  інвестиційного  проекту в  спеціальній  
(вільній)  економічній  зоні  або на  території  пріоритетного  розвитку (№ 1-ІП 
(квартальна) надає інформацію про обсяг інвестицій за інвестиційними проектами, 

що реалізуються підприємством у С(В)ЕЗ або на ТПР; виробництво продукції в 
натуральному виразі підприємством, що реалізує інвестиційні проекти; платежі до 
бюджетів від реалізації інвестиційних проектів; отримані пільги з оподаткування та 
заборгованість зі сплати до бюджетів від реалізації інвестиційних проектів. 

Для формування даних щодо прямих інвестицій в Україну та з України  та 
щодо взаємозв'язків в рамках відносин прямого інвестування призначені 
статистичні звіти форм № 11-зез (ВПІ) та № 12-зез (ВПІ). 
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Висновки. Аналіз формування інформації про інвестиційну діяльність 
підприємства у звітності встановлено її різноманітність за переліком показників у 
різних формах. Показники присутні як у фінансовій, так і у статистичній звітності і 
стосуються наявності капітальних і фінансових інвестицій, обсягів їх надходження 
на підприємство, руху коштів в процесі інвестиційної діяльності. З метою 
використання визначених вище показників  в системі управління необхідно їх 
систематизувати і розробити механізм їх аналітичних досліджень. 

Виходячи з цього, подальші наукові дослідження повинні проводитися у 
напрямку розробки системи аналітичних показників для аналізу інвестиційних 
процесів на підприємстві для задоволення інформаційних потреб внутрішніх та 
зовнішніх користувачів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 
ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

(Представлено доц.каф.Савченко Р.О.) 
Стаття присвячена особливостям проведення аудиту заробітної плати в 

бюджетних установах. Розглянуто типові помилки й порушення, які можуть 
виникати при обліку праці та її оплати; визначено їх вплив на достовірність 
фінансової звітності й дотримання законодавства. Встановлено, що аудит 
розрахунків з оплати праці є одним із найбільш діючих факторів економічної 
політики. 

Ключові слова: оплата праці, аудиторська перевірка, контроль, 

бюджетні установи. 

 

Постановка проблеми. Незалежно від ситуації, яка складається в країні, в 
будь-який період економічної стабільності чи потрясінь – питання щодо 
розрахунків з оплати праці в бюджетних установах завжди має актуальне, оскільки 
оплата праці є досить важливою ланкою системи соціально-трудових відносин і 
найскладнішою у вирішенні всіх соціально-економічною проблемою. Розрахунки з 
оплати праці – це одна з найбільш та трудомістких ділянок аудиторської перевірки, 
яка потребує значної уваги як бухгалтерів, так і аудиторів. Досить часто в обліку 
розрахунків з оплати праці виникає багато помилок і порушень, які в більшості 
пов’язані з постійними змінами законодавства у сфері трудових відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення 
теорії, методології обліку й аудиту розрахунків з оплати праці та аналізу 
ефективності використання трудових ресурсів в бюджетних установах зробили такі 
вітчизняні вчені, як: М. Г. Акулов, Н. В. Вітвицька , А. В. Драбаніч, Т. В. Євась, І. 
Т. Новіков, М. Ф. Огійчук, І. І . Рагуліна та ін. Проте проблеми застосування 
методики аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці на українських 
підприємствах донині залишається актуальною. 

Мета статті є розробка теоретичних, методологічних положень і 
практичних рекомендацій щодо аудиту розрахунків з оплати праці в бюджетних 
установах. 

Виклад основного матеріалу. Особливо актуальними питання обліку є 
праці та її оплати в бюджетних установах, так як для них найбільш вагомими є 
видатки за цими напрямами. Процес застосування праці в бюджетній сфері має 
значні особливості, насамперед – це характер фінансово – економічних відносин, 
високий рівень кваліфікації працюючих, переважно розумова праця.  

Всі бюджетні установи отримують кошти з загального фонду бюджету на 
виконання основних завдань, вони також можуть отримувати доходи від здійснення 
господарської діяльності: надання платних послуг, які називають власними 
коштами або коштами спеціального фонду. Слід при цьому відмітити, що і кошти 
загального фонду і кошти спеціального фонду є бюджетними коштами, вони суворо 
плануються та витрачаються згідно із затвердженими кошторисами. 
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У зв’язку з цим постає питання щодо необхідності дослідження 
особливостей здійснення внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю та 
аудиту за виконанням кошторису доходів і видатків установ, їх взаємозв’язку.  

Систематичний контроль за виконанням кошторису, формуванням видатків 
та цільовим використанням коштів бюджетних установ здійснюють їх працівники: 
бухгалтери, економісти та працівники фінансових інспекцій та аудиторами. Такий 
контроль починається вже на етапі складання кошторису і закінчується аналізом 
його виконання. За умови правильного визначення фонду оплати праці та реальної 
можливості для виплати надбавок і доплат за рахунок економії основного фонду 
оплати праці, що може бути забезпечено тільки за наявністю вакантних посад, у 
контролера повинно виникнути декілька запитань, які слід проаналізувати: 

— або завищено штатну чисельність відносно встановлених нормативів, що 
є фактом грубого порушення Бюджетного законодавства; 

— або бюджетна установа не повністю виконує свої функції, а фінансування 
з бюджету здійснюються в повному обсязі; 

— третій аспект – об’єктивність  галузевого нормативного акта щодо 
нормативів штатів. 

Аудит розрахунків з оплати праці в бюджетних установах може бути 
повністю виділений в самостійний етап аудиторської перевірки або здійснений 
частково в ході перевірки інших аспектів діяльності установи. Тому розробка 
концепції проведення аудиту розрахунків з оплати праці є першочерговим 
завданням практики в бюджетних установах. Для розробки цієї концепції необхідно 
вирішити три основні взаємопов’язані і взаємообумовлені завдання: 

1) загальні підходи, цілі та завдання аудиту обліку розрахунків з оплати 
праці; 

2) аудит витрат на оплату праці; 
3) дії аудитора після проведення аудиту обліку розрахунків з оплати праці. 
Під час перевірки розрахунків з оплати праці аудитору, з одного боку, 

важливо переконатися в дотриманні чинного законодавства про оплату праці, 
відсутності порушень умов оплати праці працівників, а з іншого боку – перевірити 
правильність здійснених відрахувань податків і зборів із заробітної плати 
працівників, а також відповідність відображення операцій в бухгалтерському обліку 
і достовірність їх висвітлення у фінансовій звітності підприємства [1]. 

До найважливіших завдань аудиту розрахунків з працівниками з оплати 
праці належать: перевірка обліку особового складу працівників установи; перевірка 

правильності документального оформлення розрахунків з оплати праці; перевірка 
правильності нарахування основної, додаткової заробітної плати та інших 
заохочувальних і компенсаційних виплат; перевірка правильності розрахунку 
середньої заробітної плати; перевірка своєчасності розрахунків з працівниками з 
оплати праці; перевірка правильності нарахувань на фонд оплати праці та утримань 
із заробітної. 

Під час проведення аудитору необхідно керуватися Законом України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [4], Міжнародними 
стандартами аудиту [2], Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 
установ та іншими законодавчо - нормативними актами, що регламентують облік в 
бюджетних установах. 
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Основні джерела аудиторської перевірки є: 
1) Загально-організаційні документи: 

 колективний договір; 
 положення про оплату праці та відпустки; 
 преміювання; 
 правила внутрішнього розпорядку; 
 посадові інструкції; 
 штатні розписи,договори цивільно-правового характеру. 
2) Кадрові документи: 
 накази по кадрах (на прийом, звільнення, переведення, відпустки, 

преміювання тощо); 
 особові справи працівників (особові картки, заяви, трудові договори та 

інші обов’язкові документи); 
3) Бухгалтерські документи: 

 табелі обліку робочого часу; 
 розрахункові відомості по заробітній платі; 
 платіжні відомості по заробітній платі; 
 касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); 
 особові рахунки; 
 журнали-ордери, картки-рахунки, оборотно-сальдові, відомості по 

рахунках обліку заробітної плати 

 акти виконаних робіт за договорами ЦПХ; інші документи. 
Нормативно-довідкова інформації для аудиту розрахунків з оплати праці в 

бюджетних установ є: Статут (Положення) установи; кошторис доходів та видатків; 
первинні документи з обліку праці та її оплати; облікові регістри, що 
використовуються для відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці; 
меморіальні ордери; акти, довідки попередніх перевірок та інша документація, що 
узагальнює результати контролю; звітність бюджетної установи.  

Крім того, аудитор повинен з'ясувати, за рахунок яких коштів буде 
нарахована заробітна плата – загального фонду чи спеціального фонду, що 
позначиться на виборі кореспондуючих рахунків [3], а також за виконання яких 
саме робіт чи послуг нарахована заробітна плата, що позначиться на КЕКВ. 

При здійсненні аудиту необхідно враховувати також наступні особливості, 
притаманні бюджетним установам. Крім табельного обліку в них здійснюється 
нормування робіт у годинах за допомогою нормованих завдань. Тобто, для 
виконання відповідних функцій та обсягу робіт установлюється норма 
обслуговування. Так, у вищих навчальних закладах установлено норми на перевірку 
контрольних, курсових робіт, керування дипломними роботами, дисертаціями.  

В бюджетних установ існує державна регламентація робочого тижня. 
Відповідно до Кодексу законів про працю в Україні робочий тиждень не перевищує 
40 годин, при цьому він може бути як п'ятиденним, так і шестиденним. Але існує 
певна категорія працівників, для яких установлена скорочена тривалість робочого 
часу. Скорочений робочий час передбачено, наприклад, для деяких працівників 
розумової праці, діяльність яких пов'язана з підвищеним інтелектуальним і 
нервовим напруженням. До них, зокрема, належать викладачі. 
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Висновки. Отже, оплата праці працівників бюджетних установ в сучасній 
економічній та політичній  ситуації  України  є  досить  проблемною,  оскільки  
немає  чіткої  системи оплати праці різних категорій працівників бюджетної сфери, 
а також спостерігається негативна тенденція у системі надбавок та доплат. Але, 
незважаючи на це, необхідно вжити всіх необхідних заходів щодо стабілізації 
даного питання, що стане запорукою ефективного функціонування апарату оплати 
праці працівників бюджетних установ та не зашкодить розвитку мотиваційного 
механізму серед бюджетних працівників.  

Сучасна система оплати праці повинна мотивувати бюджетних працівників 
до творчої активності, прояву ділових і особистісних якостей, формувати адекватне 
сприйняття мотиваційних заходів. 

 

Список використаної літератури: 
1. Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В.. Аудит розрахунків з оплати 

праці: навч. посіб.: Київ. 2012. 328 с. 
2. Ольховікова О.Л.,  Селезньов О.В., Зєніна О.О.. Міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту: довідник. Київ 2010 р, 841 с. 
3. Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів 
та організацій окремих галузей бюджетної сфери». від 30.08.2002 р. №1298, зі 
змінами і доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-

%D0%BF 

4. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України 
від 21.12.2017 р. № 2258-VIII/ URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 

 

References 

1. Akulov M. H., Drabanich A. V., Yevas T. V. (2012). Audyt rozrakhunkiv z 

oplaty pratsi [Audit of Payments Calculations].Kyiv. 

2. Olkhovikova O.L.,  Seleznov O.V., Zienina O.O..(2010) Mizhnarodni standarty 

kontroliu yakosti, audytu [International standards of quality control, audit]. Kyiv. 

3. Kabinet ministriv Ukrainy.(2002). Pro oplatu pratsi pratsivnykiv na osnovi 

Yedynoi taryfnoi sitky rozriadiv i koefitsiientiv z oplaty pratsi pratsivnykiv ustanov, 

zakladiv ta orhanizatsii okremykh haluzei biudzhetnoi sfery [On the payment of 

employees on the basis of the Unified Tariff Grid and coefficients of remuneration of 

employees of institutions, institutions and organizations of certain branches of the budget 

sphere]. Retriever from    http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF 

4. Verkhovna rada Ukrainy (2017). Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku 

diialnist: Zakon Ukrainy [On the Audit of Financial Statements and Audit Activities: Law 

of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 

 

ДІДУС Едіта Вікторівна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність "Облік і оподаткування". 

Наукові інтереси:  
- організація облікового процесу та контролю оплати праці в бюджетних 

установах 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19


20 

 

І.Р. Дорошенко, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ОСНОВНОГО 
ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

(Представлено доц. Савченко Н.М.) 
 

Стаття зосереджена на дослідженні особливостей обліку заробітної 
плати як однієї із основних складових доходів науково-педагогічних працівників. 

Виокремленні шляхи удосконалення обліку розрахунків за заробітною платою. Під 
час дослідження були використані загальнонаукові методи дослідження: індукції, 
дедукції, діалектичний метод пізнання,а також деякі методи бухгалтерського 
обліку до яких належать: документування, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, 
бухгалтерський баланс та  звітність 

Ключові слова: доходи працівників, заробітна плата, облік заробітної 
плати, синтетичний облік, аналітичний облік. 

 

Постановка проблеми. Доходи, отримувані працівниками в процесі їх 
професійної діяльності, безпосередньо впливають на якість та рівень життя 
населення. Питання доходів працівників бюджетної сфери вимагає особливої уваги, 
оскільки бюджетні установи працюють не заради отримання прибутку, а за для 
задоволення освітніх, соціальних, культурних та інших потреб суспільства. Тому 
заробітна плата є ключовим джерелом доходу працівника вищого навчального 
закладу. Стан  обліку заробітної праці  працівників потребує впровадження  заходів  
щодо удосконалення. На всіх етапах  розвитку економіки і  суспільства  матеріальна 
винагорода за працю була і залишається надалі найважливішим трудовим 
стимулом. Отже, існує необхідність у ретельному виборі напрямків удосконалення 
оплати праці з метою створення ефективної системи розрахунків.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання  формування  доходів  
населення, їхнього  розподілу  та  перерозподілу, теоретичні та методичні аспекти 
проблеми обліку заробітної плати займають увагу багатьох вчених, зокрема:  
Андросової  О.Ф, Кантаєвої  О.В.,  Гапоненко  Н.Л., Потриваєвої Н.В., Сирцевої 
С.В., Сєкіріної Н.В. А. Баланди, Д. Богині, А. Гальчинського, В. Гейця, І. 
Гнибіденка, А. Колота, Е.Лібанової, А. Ревенка, М. Соколик та інших. 

Метою статті є визначення особливостей та шляхів удосконалення обліку 
заробітної плати науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. Дохід працівника являє собою надходження 
в грошовій та негрошовій формі благ за певний проміжок часу, що 
використовуються фізичною особою для накопичення чи споживання. Для 
найманих працівників бюджетної сфери заробітна плата являється основним 
джерелом доходів. Згідно із Законом України «Про оплату праці», заробітна плата – 

це винагорода, обчислена, як правило,  у грошовому виразі, яку за трудовим 
договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу [1]. 



21 

 

Оскільки в бюджетних установах результатом виконуваної роботи у 
переважній більшості є послуги (діяльність), праця носить переважно розумовий 
характер та наявний досить високий рівень кваліфікації працюючих, існують певні 
особливості обліку заробітної плати. У складі сукупних витрат бюджетних установ 
на оплату праці припадає від 60 до 85% усіх витрат. Фінансування виплат зарплати 
здійснюють за окремою статтею, яка є захищеною. Це означає, що виплати 
заробітної плати здійснюються в першу чергу. 

Облік праці та розрахунків щодо зарплати є однією з найважливіших 
ділянок облікової роботи в бюджетних установах. Його завдання такі: 

- контроль за дотриманням штатної дисципліни і використанням фонду 
заробітної плати; 

- правильне обчислення витрат робочого часу та контроль за його 

раціональним використанням; 
- своєчасне і достовірне нарахування заробітної плати і допомоги за 

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

спеціального фондів; 
- своєчасне складання необхідної звітності і забезпечення користувачів 

інформацією про працю і заробітну плату. 
Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й трудомісткою 

роботою, яку треба виконати за короткий термін між наданням інформації та 
виплатою працівнику. Тому  заздалегідь  підготовлений  порядок  обліку  допоможе  
зекономити час. Організація обліку заробітної плати справляє великий вплив на 
ефективність діяльності установи. До основних факторів, що впливають на 
ефективність праці, можна віднести мотиваційні механізми. Важливу роль 
мотивації відіграє соціальний пакет. Що стосується ефективності праці, то це 
співвідношення між результативністю праці та величиною витрат,  що  виражається  
в досягненні максимального ефекту за мінімальних витрат. Отже, збалансування 
цих чинників і є результатом ефективної організації заробітної плати. Значну  увагу  
необхідно приділяти організації обліково-аналітичної роботи розрахунків за  
виплатами працівникам, оскільки  вона є найбільш трудомісткою. Аналітичний 
облік  незамінний при визначенні розміру оплати  праці  та відрахувань з неї за 
кожною особою окремо та  при  віднесенні  витрат  на  рахунки [2]. 

Рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці» призначений для обліку й 
узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам із заробітної 
плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, студентам, аспірантам і 
учням зі стипендій та інших подібних виплат. За кредитом рахунку відображаються 
суми нарахованої працівникам заробітної плати, матеріальної допомоги, премій, 
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тощо, суми, що утримуються із 
заробітної плати за дорученнями-зобов'язаннями працівників, суми стипендій, 
пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню, суми, що утримуються із 
заробітної плати, стипендій, пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та 
іншими документами, суми нарахованих гонорарів, що виплачуються 
позаштатному складу, за дебетом – їх виплата, утримання з них, перерахування за 
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призначенням утриманих із заробітної плати сум, а також суми, що не отримані в 
строк і віднесені на субрахунки «Розрахунки з депонентами».  

На субрахунках 6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати» ведеться облік 
розрахунків з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб'єкта 
державного сектору, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у 
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. На нашу думку для зручності є доцільним 
вести аналітичний облік заробітної плати науково-педагогічних працівників у 
розрізі таких категорій «Заробітна плата за окладами і тарифами»,  «Інші 
нарахування з оплати праці», «Виплати за невідпрацьований час», «Премії та інші 
заохочувальні виплати», «Комісійні винагороди», «Виплати при звільненні», 
«Виплати після закінчення трудової діяльності», «Розрахунки за виплатою 
відпускних» тощо. 

Питання вдосконалення обліку праці є одним з найголовніших. Реалізація  
завдань  реформування  системи  бухгалтерського  обліку  та сучасні  ринкові зміни 
діючої системи організації оплати праці потребують докорінних змін методології 
обліку заробітної плати в установах. 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, фонд заробітної плати і його структуру. 

Удосконалення  організації  оплати  праці  має  будуватися  на оптимізації 
регулювання заробітної плати, до якої належать: 

– облік має  бути  організований  таким  чином,  щоб сприяти  підвищенню  
продуктивності праці, повному використанню робочого часу, а також правильному 
обчисленню чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою 
оподаткування; 

– розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці як 
чинників підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі тарифних систем; 

– удосконалення мотиваційного механізму регулювання міжпосадових 
окладів та міжкваліфікаційних рівнів оплати праці; 

– удосконалення нормування як засобу регулювання міри праці та її оплати; 
– колективне регулювання заробітної плати [4]. 

Розробляючи  внутрішні  документи  (положення  про оплату праці,  
преміювання тощо), необхідно: 

− розширювати практику персоніфікації ставок і окладів найбільш 
кваліфікованим працівникам, орієнтованим на підвищення ефективності праці; 

−  враховувати галузеві особливості, зокрема при створенні системи  
стимулювання, встановлювати спеціальні, специфічні фактори оцінок робіт для 
методу бальної системи преміювання, для кожної категорії персоналу, посилюючи 
регуляторну і стимулюючу функції заробітної плати [3].  

На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби  
обчислювальної техніки – це призвело до появи нових прийомів та методів  

організації обліку. Відмінною їх особливістю є можливість складання в  
автоматичному режимі, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах, 
необхідних для управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської  
звітності.  [5]. На  нашу думку, одним із напрямів  удосконалення  системи  ведення 
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бухгалтерського обліку є зменшення кількості документації завдяки  впровадженню 
багатоденних і накопичувальних документів, використання  типових  міжвідомчих 
форм, пристосованих до використання обчислювальної техніки.    

Висновки. 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, 
фонд заробітної плати і його структуру. Автоматизація обліку заробітної плати 

дозволить вирішити проблему удосконалення  форми  бухгалтерського обліку  в 
бюджетних установах. 
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Визначено основні складові обліку основних засобів. Досліджено порядок 
документування господарських операцій з обліку основних засобів підприємств. 
Визначено проблеми первинного обліку основних засобів та пропозиції щодо їх 
вирішення. 

Ключові слова: основні засоби, амортизація, документування, первинний 
облік. 

 

Постановка проблеми. Основні засоби складають основу матеріально-

технічної бази більшості підприємств, зростання і вдосконалення якої є важливою 
умовою подальшого розвитку підприємств. Це вимагає постійного контролю за 
ефективністю використання основних засобів для потреб управління  виробничою  
діяльністю.  З огляду на це, одним  із  основних  завдань  обліку  основних  засобів  
є  надання  повної, правдивої  та  неупередженої  інформації  щодо  їх руху та 
використання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 
питань організації обліку основних засобів зробили такі вчені: Білуха М.Т.,  
Бутинець  Ф.Ф., Власюк  Г.В., Голов  С.Ф., Завгородній В.П., Лінник В.Г., Огійчук 
Н.Ф., Островерха Р.Е., Пархоменко В.М., Сопко В.Г., Ткаченко Н.М. та ін. Проте, 
не зважаючи на наявні багаторічні напрацювання, ще досить багато не вирішених 
питань у сфері обліково забезпечення управління основними засобами та 
потребують, на наш погляд, подальшого вивчення, дослідження й вдосконалення. 

Метою статті є дослідження стану первинного обліку основних засобів 
підприємств та розробка шляхів його удосконалення. 

Викладення основного матеріалу. На сьогоднішній день, будь-яке 
підприємство не може ефективно функціонувати без чіткої організації 
бухгалтерського обліку. Ефективна організація обліку ґрунтується на нормативно-

правових актах держави та вміло сформованої облікової політики, яка 
затверджується Наказом по підприємству. Зокрема, основними нормативно-

правовими актами, які використовуються для обліку основних засобів на 
підприємствах є: Закон «Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в 
Україні» [6], Податковий кодекс України [4], П(С)БО 7 «Основні засоби» [3], 
Методичні рекомендації по обліку основних засобів [2] та ін.  

Облік основних засобів на підприємствах складається з таких господарських 
операцій, як:  

– введення в експлуатацію об’єктів основних засобів;  
– поліпшення та ремонту об’єктів основних засобів;  
– ліквідації об’єктів основних засобів;  
– нарахування амортизації основних засобів. 
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Надходження, внутрішнє переміщення, списання, ліквідація, реалізація та 
інші операції з основними засобами оформлюють відповідними первинними 
документами, перелік яких був затверджений наказом Міністерства статистики 
України від 29.12.1995 р. № 352 «Про затвердження типових форм первинного 
обліку» [5]. 

Для відображення операцій з руху основних засобів підприємства 
застосовують відповідні форми первинних документів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Документування господарських операцій з обліку основних засобів  
підприємств [5] 

№ Зміст операції Документ, яким оформляється проведена операція 

1 Придбання основних засобів від 
постачальників та введення їх в 
експлуатацію 

Накладна, товарно-транспортна накладна, 
податкова накладна, Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів 
(форма ОЗ-1), Інвентарна картка обліку основних 
засобів 

2 Приймання основних засобів від 
підрядника (будівництво, 
капітальний ремонт) 

Акт виконаних робіт, Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів 
(форма ОЗ-1), Акт приймання-здачі 
відремонтованих, реконструйованих та 
модернізованих об’єктів (форма ОЗ-2) 

3 Списання або ліквідація основних 
засобів в наслідок їх непридатності 
до подальшого використання 

Акт на списання основних засобів (форма ОЗ-3), 

Акт на списання автотранспортних засобів (форма 
ОЗ-4) 

5 Реалізація основних засобів Накладна, товарно-транспортна накладна, Акт на 
списання основних засобів (форма ОЗ-3), Акт на 
списання автотранспортних засобів (форма ОЗ-4) 

6 Нарахування зносу (амортизації) 
основних засобів 

Розрахунок амортизації основних засобів, 
Розрахунок амортизації по автотранспорту, 
Відомість нарахування амортизаційних відрахувань 

7 Передача основних засобів від 
одної матеріальної особи до іншої 
або з одного структурного 
підрозділу до іншого 

Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів (форма ОЗ-1), 

Картка обліку руху основних засобів (форма ОЗ-8) 

 

На даний час первинна облікова інформація про наявність, рух, капітальний 
ремонт та інші операції щодо основних засобів відображається в численних 
спеціалізованих регістрах, постійні реквізити яких тотожні. Це не сприяє якісному 
веденню обліку, а навпаки, збільшує трудомісткість опрацювання та відображення 
інформації, створює певні труднощі у формуванні документообігу й забезпеченні 
необхідними видами бланків.  

На нашу думку, діючі форми первинної документації з обліку основних 
засобів та інвентаризаційні описи дублюють один одного. Майже зовсім не 
відрізняються за змістом інвентарні картки форм ОЗ-6, ОЗ-7 та ОЗ-8. Порівняння 
інвентарних карток форм ОЗ-6, ОЗ7, ОЗ-8 з формою ОЗ-1 «Акт приймання-передачі 
основних засобів» засвідчує, що в них відсутня лише інформація про висновок 
приймальної комісії й підписи її членів. Таким чином, доповнивши інвентарну 
картку підписами членів комісії, можна скоротити форму ОЗ-1. А якщо ввести в неї 
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ще й підписи здавача та одержувача, то при внутрішньому переміщенні об’єктів 
можна скоротити й форму ОЗ-2.  

Амортизаційна політика розглядається як сукупність дій та заходів, що 
спрямовані на координацію процесу нарахування та використання амортизаційних 
відрахувань. Під час вибору амортизаційної політики, необхідно дотримуватися 
певної послідовності дій: 1)  чітко визначити стратегію діяльності підприємства; 2)  
визначити об’єкти нарахування амортизації; 3)  визначитись із класифікацією груп 
основних засобів; 4)  встановити вартість основних засобів, яка амортизується; 5)  
встановити критерії визначення очікуваного терміну корисного використання 
основних засобів [7]. 

З  прийняттям П(С)БО 7 «Основні  засоби» [3]  окремі  графи  типових форм 
первинних документів щодо амортизаційних відрахувань на підприємствах не 
використовуються, оскільки втратили свій зміст. Зокрема, код норми 
амортизаційних відрахувань, норми  амортизаційних  відрахувань,  джерело  
придбання (фінансування),  дата початку оплати за основні засоби. 

Крім того, основні засоби вводяться в експлуатацію за допомогою ф. ОЗ-1 

«Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів». Акт 
складається комісією, яка і має встановити строк корисного використання об’єкта 
основних засобів. Проте ні у податковому, ні у бухгалтерському законодавстві 
немає чітких алгоритмів або критеріїв, які допомогли б визначити строк корисного 
використання. Це означає, що під час введення в експлуатацію об’єкта основних 
засобів підприємству необхідно самостійно визначити строк корисного 
використання цього об’єкта, виходячи із власних міркувань. Нормативно-

законодавчі акти України, що регулюють ведення обліку руху основних засобів на 
підприємствах України, не містять критеріїв чи алгоритмів визначення строку 
використання основних засобів [1]. 

Висновки. Отже,  слід зазначити, що основними недоліками в обліку 
основних засобів на даний час є наступні: в первинних  документах  з  обліку  
основних  засобів  частина граф не використовується; в інвентарних картках 
відсутня інформація про висновок приймальної комісії й підписи її членів, які є в 
Акті приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; на  
більшості  підприємств  використовуються  недоцільні  методи  розрахунку  
амортизації  для здійснення  оптимальної  амортизаційної  політики; відсутні чіткі 
алгоритми визначення строку корисного використання основних засобів. 
Основними шляхами удосконалення організації обліку основних засобів є 
раціоналізація як кожної форми документів і регістрів обліку, так і методів, 
способів збирання, обробки і узагальнення облікової інформації, адаптованих до 
сучасних умов.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ   

 

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

У статті проаналізовано особливості оподаткування діяльності установ 
бюджетної сфери. Розглянуто основні податки, які сплачують бюджетні 
установи. Розкрито порядок визначення суми податку на додану вартість, що 
підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, та строки 
розрахунків з бюджетом. 

Ключові слова: оподаткування, податки, бюджетна установа, податок 
на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість.    

 

Постановка проблеми. Однією зі складових діяльності бюджетних установ 
є оподаткування. Операції, які пов’язані з погашенням зобов’язань перед 
бюджетом, завжди вважаються складними і проблемними, це насамперед пов’язано 
з частини змінами нормативно-правової бази. Крім того, бюджетні установи 
визначають податкове навантаження на етапі бюджетування у процесі формування 

кошторису, що забезпечує правильність розрахунків запланованих видаткових 
кошторисних показників, їх обґрунтованість та раціональність використання 
бюджетних коштів. Тому дана є завжди актуальною та недостатньо вивченою. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Формування інформації щодо 
обліку обов’язкових платежів бюджетних установ досліджують у своїх працях 
Гільорме Т.В, Долішня Т. І., Коритник Л.П., Клименко О.В., Медвідь М.Б, 
Лемішовський В.І., Свірко С.В. та ін. Однак, дослідження цих питань у зв’язку з 
постійними новаціями не вичерпують розкриття усіх проблемних аспектів.  

Метою статті є дослідження операцій, які оподатковуються в бюджетних 
установах та винятки з них.  

Викладення основного матеріалу. В.М. Федосов, В.М. Опарін та 
Г.О.П'ятаченко [3, с. 48] характеризують податки як одну із форм економічних 
відносин з розподілу та перерозподілу національного доходу відповідно до потреб 
фінансування державних витрат; називають вихідною категорією фінансів, 
економічним фундаментом функціонування держави і найважливішою формою 
регулювання ринкових відносин. 

Основним нормативно-правовим документом, де визначено види податків 
та зборів, які сплачують бюджетні установи, порядок їх справляння, загальні 
правила адміністрування є Податковий кодекс України (далі ПКУ). Згідно з ПКУ, 
бюджетні установи підпадають під визначення таких, що є неприбутковими, тобто 
підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не 
одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої 
діяльності, передбаченої законодавством [2]. Отже, як правило, бюджетні установи 
не є платниками цього податку.  
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Доходи, одержані бюджетними установами з інших джерел, отримання 
яких дозволено чинним законодавством України, оподатковуються податком на 
прибуток на загальних підставах. До таких доходів належать усі види доходів від 
неосновної діяльності бюджетних установ: виконання робіт і надання послуг 
стороннім організаціям виробничими майстернями, підсобними (навчальними) 
сільськими господарствами, передачі в оренду майна, виконання договірних 
науково-дослідних робіт та ін. [1]. 

Оскільки бюджетна установа нараховує та виплачує працівникам дохід у 
вигляді основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат, то відповідно, вона виступає податковим агентом щодо 
податку на доходи фізичних осіб. З січня 2016 року прогнозовано змінилися ставки 
податку на доходи фізичних осіб. Якщо раніше діяли 15% для місячних доходів до 
10 розмірів мінімальної зарплати (на 1 січня 2016р. – 13 780 грн.) і 20% із суми 
перевищення, то з 2016р. застосовується 18% до будь-якої суми доходів (п. 167.1 
ПКУ [1]). 

Також тимчасово продовжує справлятися військовий збір в розмірі 1,5%, 
до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи 
Збройних Сил України. 

Відповідно до п. 180.1 ПКУ бюджетна установа, яка провадить або планує 
провадити господарську діяльність, може добровільно зареєструватися платником 
ПДВ у порядку, визначеному ст. 183 ПКУ. Господарською є діяльність, що 
пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням 
робіт, наданням послуг, при цьому спрямована на отримання доходу і проводиться 
такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи. Типовим 
прикладом є надання платних послуг, доходи від надання яких зараховують до 
спецфонду кошторису. Тоді як діяльність, що фінансується за рахунок загального 
фонду, не може бути господарською, оскільки спрямована не на отримання доходу, 
а на виконання законодавчо визначених функцій установи. 

Бюджетна установа підлягає обов’язковій реєстрації, коли сума здійснених 
операцій з постачання товарів і послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, 
нарахована (сплачена) протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно 
перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ). Крім тих операцій, що є об’єктом 
оподатковування ПДВ в загальному випадку — постачання товарів і послуг, 
виділяють операції: 

- оподатковувані за нульовою ставкою (ст. 195 ПКУ); 
- звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ). 

Для вичерпного переліку операцій, зазначених у ст. 197 ПКУ, надано 
«пільгу» у вигляді звільнення від оподаткування. Це типові операції з постачання 
товарів чи послуг, на які платник ПДВ складає податкову накладну. Вони 
включаються до складу оподатковуваних з метою визначення обов’язковості 
реєстрації платником ПДВ, як ми вже зазначали раніше. Але з певних міркувань 
законодавці дозволили їх «здешевити», надавши виключний статус «звільнені від 
оподаткування ПДВ». Наведемо з них найбільш імовірні для бюджетних установ 
операції з постачання послуг: 

- освітні — послуги із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та 
дошкільної освіти, у т.ч. навчання аспірантів і докторантів, з виховання та навчання 
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дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і 
клубах, школах мистецтв та послуги з проживання учнів або студентів у 

гуртожитках (п. п. 197.1.2 ПКУ); 
- медичні — послуги з охорони здоров’я та реабілітації інвалідів та дітей-

інвалідів, крім послуг, зазначених у пп. «а»-»о» п.п. 197.1.5 ПКУ; 
- реабілітаційні послуги інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання 

путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території 
України фізосіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів (п. п. 197.1.6 ПКУ); 

- утримання соціально незахищених осіб (п. п. 197.1.7 ПКУ); 
- послуги, пов’язані з оформленням приватизації житлового фонду (п. п. 

197.1.13 ПКУ); 
- безоплатна передача об’єктів в державну чи комунальну власність за 

рішенням КМУ, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування (п. п. 197.1.16 
ПКУ); 

- безоплатне постачання товарів/послуг власного виробництва (п. п. 197.1.17 

ПКУ); 
- постачання державних платних послуг (п. п. 197.1.18 ПКУ); 
- реєстрація актів цивільного стану (п. п. 197.1.19 ПКУ); 
- платні послуги державних або комунальних бібліотек (п. п. 197.1.20 ПКУ); 
- продаж, передача земельних ділянок, крім тих, що включаються до 

вартості нерухомого майна, орендна плата за земельні ділянки, якщо вона повністю 
зараховується до бюджету (п. п. 197.1.21 ПКУ); 

- виготовлення, постачання, розповсюдження друкованих видань (п. п. 
197.1.25 ПКУ); 

- інші товари і послуги, наведені у ст. 197 ПКУ. 
Крім того, відповідно до п. 197.11 ПКУ звільняються від оподаткування 

операції із постачання товарів, послуг та ввезення на митну територію України 
товарів як міжнародної технічної допомоги, або товарів, що фінансуються за 
рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних 
договорів України, ввезення на митну територію України майна як гуманітарної 
допомоги. Зауважимо, що зазначені вище послуги звільняються від ПДВ незалежно 
від того, за рахунок яких коштів (загального чи спеціального фонду) їх надають. 

Звернемо увагу, що комерційні підприємства при веденні бухгалтерського 
обліку ПДВ користуються Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану 

вартість, затвердженою наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141, у той час як для 
бюджетних установ немає окремого нормативно-правового акта, який би визначав 
порядок відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з ПДВ. 

Так як установа сплачує податки, відповідно до цього, вона формує та 
подає податкову звітність. Податкова звітність являє собою сукупність дій платника 
податків (або особи, що його представляє) і податкового органу зі складання, 
ведення і здачі документів установленої форми, що містять відомості про 

результати діяльності платника податку, його майнове становище і фіксують процес 
обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету. 

Протягом 10 днів після останнього дня граничного строку подання 
декларації сума ПЗ, вказана в цьому звіті, має бути перерахована до бюджету. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0284-97
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0284-97
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Розрахунки з бюджетом за ПДВ з 01.07.2015 р. повноцінно проводяться в 
Системі електронного адміністрування з ПДВ: для всіх платників ПДВ в органах 
Казначейства відкрили електронні рахунки, з яких здійснюється сплата ПДВ за 
даними декларації за звітний період. На цьому ми поки що зупинимось, а 
особливості використання цієї системи будуть також темою наступних матеріалів.   

Висновки. Отже, постійні зміни в оподаткуванні вимагають від 
працівників бухгалтерської служби своєчасного коригування організації та 
методики обліку податків. 

Бюджетна установа може стати платником ПДВ у разі добровільної 
реєстрації або при досягненні загальної суми операцій, що підлягають 
оподаткуванню, в 1 млн грн. До оподатковуваних ПДВ операцій належать операції 
постачання товарів, послуг чи необоротних активів, зокрема ті, що 
оподатковуються за загальною ставкою 20%, за нульовою ставкою та звільнені 
операції; крім того виділяють категорію необ’єктних ПДВ операцій. 

Отримана сума ПДВ від контрагента при реалізації товарів, послуг є 
податковим зобов’язанням і збільшує суму ПДВ, що має бути перерахована до 
бюджету. Сплачена сума ПДВ при придбанні товарів, послуг чи необоротних 
активів є податковим кредитом і зменшує суму ПДВ, що має бути перерахована до 
бюджету. Розрахунок суми зобов’язання за ПДВ перед бюджетом з врахуванням 
коригувань здійснюється шляхом складання Податкової декларації. 

 

Список використаної літератури:  

1.  Атамас П.Й. Облік в бюджетних установах. Центр учбової 
літератури. 2011. 312 ст. URL: https://westudents.com.ua/knigi/50-oblk-u-byudjetnih-

ustanovah-atamas-py.html 

2.  Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 р. №2756- 

VІ ( зі змінами та доповненнями). URL: http://www.minfin.gov.ua/. 

3.  Податкова система України: підручник / В. М. Федосов, 

В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко [та ін.] ; за ред. В.М. Федосова. Київ : Либідь, 1994. 
464 с.  
 

References: 

1.  Atamas P.Y. (2011)  Oblik v byudzhetnykh ustanovakh [Accounting in 

budgetary institutions]. Retrieved from: https://westudents.com.ua/knigi/50-oblk-u-

byudjetnih-ustanovah-atamas-py.html 

2.  Verkhovna Rada Ukraine. (2010). Tax Code Ukraine. Retrieved from 

http://www.minfin.gov.ua/. 

3. Fedosov V. M., Oparin V. M., P'yatachenko H. O. (1994) Podatkova systema 

Ukrayiny: pidruchnyk [Tax system of Ukraine]. Kyyiv : Lybidʹ 
 

ЛАДАН Анастасія Василівна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси:  
- обліково-аналітичні аспекти організації бухгалтерського обліку та 

оподаткування в системі управління доходами в державній установі. 
 

http://www.minfin.gov.ua/
https://westudents.com.ua/knigi/50-oblk-u-byudjetnih-ustanovah-atamas-py.html
https://westudents.com.ua/knigi/50-oblk-u-byudjetnih-ustanovah-atamas-py.html
http://www.minfin.gov.ua/


32 

 

Д. В. Луцишин, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

ГАЛУЗЕВЕ РІШЕННЯ «1С:ФІТНЕС КЛУБ» В СИСТЕМІ ПРОГРАМ 
«1С:ПІДПРИЄМСТВО 8» 

 

(представлено проф., доктор економ. наук Ю.С. Цаль-Цалко) 
Стаття розкриває особливості програмного забезпечення «1С:Фітнес 

клуб» розробленого спеціально для фітнес центрів, йога центрів, фітнес клубів, 
басейнів, спортивних комплексів, оздоровчих установ.. Наведено перелік 
можливостей «1С:Фітнес клуб» для його користувачів.  

Ключові слова: фітнес клуб, програмне забезпечення. 1С:Підприємство 8, 
1С:Фітнес клуб 

 

Постановка проблеми. Система програм «1С: Підприємство 8» включає в 
себе платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі, для автоматизації 
діяльності організацій і приватних осіб. Сама платформа не є програмним 
продуктом для використання кінцевими користувачами, які зазвичай працюють з 
одним з багатьох прикладних рішень (конфігурацій), розроблених на даній 
платформі. Такий підхід дозволяє автоматизувати різні види діяльності, 
використовуючи єдину технологічну платформу. Гнучкість платформи дозволяє 
застосовувати «1С:Підприємство 8» у найрізноманітніших областях: автоматизація 
виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, 
підприємств сфери обслуговування тощо; підтримка оперативного управління 
підприємством; автоматизація організаційної та господарської діяльності; ведення 
бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними вимірами 
обліку, регламентована звітність; широкі можливості для управлінського обліку і 
побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку; вирішення 
завдань планування, бюджетування і фінансового аналізу; розрахунок зарплати і 
управління персоналом; інші області застосування. Програму «1С:Бухгалтерія 8 для 
України», в яку передбачене вивантаження необхідної інформації з «1С:Фітнес 
клуб». Можуть  використовувати також фітнес-клуби. У зв'язку з цим актуальним 
стає завдання оцінки споживчих властивостей програмного забезпечення  в їх 
прив'язці до певних типів підприємств-користувачів, а саме до фітнес клубу. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання вибору програмного 
забезпечення для автоматизації діяльності організацій і приватних осіб останнім 
часом розглядаються багатьма дослідниками, серед яких: М.Т. Білуха, В.В. 
Задорожній, А.С. Крутова, Л.М. Янчева, Л.П. Рудіян, але обґрунтування критеріїв 
вибору програмного забезпечення різними користувачами у фітнес-клубах 

потребують уточнення та їх конкретизації в сучасних умовах господарювання. 
Метою статті є дослідити основні аспекти галузевого рішення «1С:Фітнес 

клуб» та використання цього інформаційного за групами користувачів та методами 

задоволення їх інформаційних потреб. 

Викладення основного матеріалу.  
Розмаїтість поданих на ринку програмних продуктів для автоматизації 

обліку закономірно порушує питання про ефективний вибір програмного 
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забезпечення автоматизації системи обліку для застосування в конкретній 
організації [1, с. 188]. 

Галузеве рішення «1С:Фітнес клуб» розроблено спеціально для фітнес 
центрів, йога центрів, фітнес клубів, басейнів, спортивних комплексів, оздоровчих 
установ. Також «1С:Фітнес клуб» може використовуватися в стрілецьких клубах, 
навчальних центрах, дитячих розвиваючих центрах. Програма призначена для 
ведення обліку, допомоги в організації та управління всіма бізнес процесами на 
будь-якому із зазначених підприємств. Програма є допоміжною для ведення 
бухгалтерського і податкового обліку з використанням «1С:Бухгалтерія 8 для 
України», в яку передбачене вивантаження необхідної інформації з «1С:Фітнес 
клуб». Функціональність програмного комплексу заснована на потужній і гнучкій 
базі «1С:Підприємство 8». 

Основа для автоматизації облікової роботи організації може складатися із 
загальних характеристик обліку як цілісної інформаційної системи:  вид обліку та 
його мета (фінансовий, податковий, управлінський, статистичний), поняття аналізу-

прогнозу і контролю діяльності суб’єкта господарської діяльності як складових 
основ інформаційної бази; характеристика об’єкта автоматизації (підприємства, 
організації, установи);  особливості господарської діяльності підприємства та його 
вплив на побудову облікової роботи, облікової політики підприємства;  поняття та 
якісна характеристика інформації (вхідних і вихідних даних), інформаційної 
системи (оцінка її можливостей); групи користувачів та методи задоволення їх 
інформаційних потреб [2, с. 209-210]. 

В основі створення програми для фітнес клубів лежать насущні потреби 
керівників і співробітників компаній, що надають фітнес послуги, а також 
використано досвід численних впроваджень на фітнес-підприємствах України і 
країнах СНД. Програма «1С:Фітнес клуб» поєднує в собі сильний функціонал, 
зручність і простоту у використанні, сучасний і красивий інтерфейс.  Програма 
оптимально підходить як для невеликих фітнес клубів, так і для мережевих фітнес 
центрів. 

У конфігурації «1С:Фітнес клуб» передбачені різні операції, необхідні для 

користувачів програми (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Користувачі програми 1С:Фітнес клуб» 

 

Використання програми «1С:Фітнес клуб» дозоляє власникові фітнес клубу: 
- бачити оборот грошових коштів; 
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- бачити діаграму відвідувань і продажів; 

- оцінювати рентабельність підприємства; 

- отримувати будь-які звіти про діяльність підприємства; 

- планувати діяльність клубу;  

- допомагає керувати грошовими потоками; 

Програма «1С:Фітнес клуб» дозоляє керуючому: 
- вести планування і контроль за завантаженістю співробітників; 

- контролювати завантаженість відвідувань; 

- керувати продажами; 

- керувати закупівлями; 

- отримувати аналітичну звітність. 

Менеджеру з продажу використовує «1С:Фітнес клуб» з метою:  

- реєстрації договорів (контрактів) з клієнтами в програмі для фітнес клубів; 

- постановки завдання по роботі з клієнтами та контролю їх виконання. 

- аналізу клієнтської бази і проведення маркетингових заходів по 
збільшенню лояльності клієнтів; 

Інструктору і тренеру програма допомагає: 

- планувати групові заняття; 

- планувати відвідування клієнтів. 

Співробітнику фітнес-бару (бармену) «1С:Фітнес клуб» стає в нагоді при:  

- оформлені обліку або продажу напоїв і страв з бару в програмі для фітнес 
клубів за допомогою спеціального touchscreen (тачскрін) екрана; 

- проведені калькуляції страв для автоматизованого списання інгредієнтів.  

Бухгалтеру програма «1С:Фітнес клуб» допомагає одержувати готові 
документи для ведення обліку. Програма «1С:Фітнес клуб» має великі 
функціональні можливості при роботі з клієнтами: 

- ведення бази клієнтів з фотографіями, з розбивкою за певними сегментами і 
групами, для подальшого аналізу статистики відвідувань; 

- карта клієнта (ПІБ, контактні дані, інформація про видані довідки, 
наявність клубних пластикових карт, активні абонементи, історія відвідувань, 
резерви занять, прив'язка мітки-ідентифікатора клієнта); 

- управління абонементами (управління набором послуг при продажу, 
продаж, активація, заморозка, продовження і повне блокування абонемента, 
передача іншому клієнту); 

- облік відвідувань клієнтів фітнес клубу (списання тренувань та інших 
послуг фітнес клубу з діючих абонементів, облік разових відвідувань, статистика 
відвідувань по клієнтах, статистика відвідувань по послугах і інші звіти); 

- попередній запис на групові заняття та індивідуальні тренування; 

- використання пластикових карт для ідентифікації клієнта; 

- видача дисконтних карт (наприклад: золота, срібна, тощо); 
- облік послуг оренди шафок і комірок; 

- робота з корпоративними клієнтами (організаціями);  
- друк договорів і контрактів з шаблонів; 

- можливість самостійного створення та друку клубних карт на 
спеціалізованому обладнанні; 

- управління абонементами. 



35 

 

У програмі «1С:Фітнес клуб» передбачено управлінський розрахунок 
зарплати (різні види нарахувань - оклад, фіксована частина, тариф за вихід, тариф за 
відвідувачів, відсоток від вартості наданих послуг, відсоток від продажу 
абонементів, відсоток від продажу товарів і багато інших).  

Нарахування регламентованої заробітної плати та розрахунок 
регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці 
рекомендується виконувати за допомогою програми «1С:Бухгалтерія 8 для 
України» або «1С:Зарплата та управління персоналом для України». 

Для обліку  фінансів програма «1С:Фітнес клуб» виконує наступні 
функції:  каса (прибуткові та видаткові ордери з різними видами операцій); банк 
(надходження на рахунок і списання з рахунку); особові рахунки клієнтів 
(депозити) з можливістю ведення декількох видів особових рахунків для одного 
клієнта; облік витрат фітнес клубу (оренда, комунальні платежі, податки і т.д.); 
взаєморозрахунки з підзвітними особами; аналітика фінансових результатів 
(прибуток, прибуток по клієнтах, прибуток по співробітниках, витрати); звіти по 
складу (залишки товарів на складах, критичні залишки - необхідно забезпечити, 
товарний звіт та інші звіти) та ін. 

Отже, сучасний етап розвитку інформаційних систем обліку у фітнес клубах 
з використанням програми «1С:Фітнес клуб»  характеризується переходом на 
якісно новий рівень забезпечення користувачів обліковою інформацією. 

Висновок.  Таким чином, інформаційні технології необхідно сьогодні 
розглядати не тільки як засіб раціональної організації інформаційного середовища 
фітнес клубах, але як каталізатор подальшого розвитку, включаючи компоненти 

технологій управління в цілому і бухгалтерського обліку, зокрема. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
ТОРГІВЛІ 

 

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

У статті досліджено порядок визнання доходів підприємств. Визначено 
порядок документального оформлення операцій з формування доходів від реалізації 
товарів (робіт, послуг). Для удосконалення обліку доходів від реалізації товарів 
(робіт, послуг) запропоновано впровадження субрахунків третього порядку до 
рахунку 70 «Доходи від реалізації». 

Ключові слова: доходи, доходи від реалізації, товари, підприємства торгівлі 
 

Постановка проблеми. Торговельна діяльність є важливою складовою 
економіки України, яка на сучасному етапі розвитку перебуває у динамічному 
трансформаційному процесі. Функціонування торговельних  підприємств в умовах 
ринкових відносин  спрямоване на отримання комерційної вигоди, а результатом 
для суб’єктів господарювання є отримання доходів і прибутку. Отримані за 
результатами торговельної діяльності доходи мають бути належним чином 
відображені у бухгалтерському обліку, оцінені та співставлені з понесеними 
витратами, а також достовірно відображені у фінансовій звітності з подальшим 
контролем. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
теорії, методології та організації обліку товарних операцій в підприємствах 
роздрібної торгівлі внесли такі вітчизняні вчені, як З.Л.  Бандура, В.І. Бачинський, 
О.М. Брадул, Т.А. Бутинець, Ю.А.  Верига, Н.Н.  Грабова, В.Г.  Горєлкін, В.В. 
Євдокимов, Л.М. Котенко, А.М. Кузьмінський, Н.А.  Рудецька, О.В.  Сапоговська, а 
також такі представники зарубіжної наукової школи, як Х.  Андерсон, С.І.  Волков, 
Д.  Колдуелл, Н.С.  Макарова, Б.  Нідлз, А.Ш.  Моргуліс, В.Ф.  Палій, В.В.  Патров, 
В.І. Подольський, Ю.А. Ратміров, Я.В. Соколов, Й.А. Шумпетер. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів обліку доходів 
діяльності підприємств торгівлі та розробка шляхів його удосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Прийняття рішень в управлінні 
доходами підприємств торгівлі передбачає отримання достовірної, коректної та 
своєчасної інформації щодо його формування. Така інформація необхідна у розрізі 
видів діяльності, товарних груп, центрів утворення та інших секторів управління, 
що передбачає їх класифікацію та відповідне визнання. На перший план слід 
виділити проблему визнання доходів, яка пов’язана із характеристикою моменту 
визнання і виміру його величини за обліковими групами, центрами і іншими 
параметрами управління.  

Питання визнання доходів  з основної діяльності  є  одним  із визначальних  
при відображенні інформації в бухгалтерському обліку  і звітності, а також для 
цілей здійснення аудиту.  Особливістю діяльності торговельних підприємств є те, 
що товари можуть бути відвантажені, перебувати у запасах і бути реалізованими за 
різних умов та у різних формах оплати (за готівку, платіжними картками, з 
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розстрочкою платежу тощо), що впливає на  момент визнання доходу. Крім того, 
діяльність щодо реалізації товарів може починатись в одному звітному періоді і 
закінчуватись в іншому. 

Механізм формування доходу підприємства включає два відносно 
самостійних, хоча й взаємозалежних процеси. Перший - формування доходу, а 
другий - його розподіл і використання. Механізм формування й розподілу доходу 
заснований на загальноекономічних принципах, які випливають із сутності та 
призначення доходу, і розробляються на законодавчій базі, що діє в економіці 
України. 

Порядок визнання доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) базується на 
принципі нарахування. Відповідно до статті 4 Закону України від 16.07.1999 р. № 
996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» при 
застосуванні принципу нарахування дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) 
відображається в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх 
виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Датою 
отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є 
звітний податковий період, у якому такі доходи утворилися [5].  

Проте принцип нарахувань є не єдиним методом обліку доходів. До окремих 
операцій і видів доходів в ПКУ застосовано принцип (метод) касових надходжень – 

«касовий метод». Наприклад, суми штрафів та /або неустойки чи пені, отриманої за 
рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду включаються 
до доходів за датою їх фактичного надходження [2].  

По окремих операціях дохід визначається «розрахунковим методом». 
Наприклад, такий підхід застосовано до визначення суми доходу від виконання 
довгострокового контракту, якщо не передбачено поетапного здавання робіт. 

З метою визнання та визначення суми доходу виокремлюють дохід від: 
– реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; 
– реалізації товарів, продукції, інших активів, придбаних з метою 

перепродажу (крім інвестицій у цінні папери);  
– використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними 

особами, результатом яких є отримання процентів, дивідендів, роялті; 
–  звичайної діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної) [4].  
Розглянемо більш детально облік формування доходів від реалізації товарів 

торгівельних підприємств. 
Форма первинного документа обирається платником податку самостійно – 

типова або індивідуально розроблена. В останньому варіанті платнику слід 
врахувати необхідність наявності в документі обов’язкових реквізитів відповідно до 
наказу Міністерства фінансів України від 1995 р. № 88 «Положення про 
документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку» [3]. 

Підставою для продажу товарів на торгівельному підприємстві є укладений 
договір (замовлення, угода) з покупцями, в якому визначається асортимент; терміни 
відвантаження; кількість та якість товарів; умови постачання; ціна; форма 
розрахунків. 

Договір — це юридичний і економічний документ, що визначає 
номенклатуру і обсяг поставки чи роботи, строки, ціни, вид транспортування, 
форму розрахунків, а також санкції за невиконання умов договору. 
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Стаття 180 Господарського кодексу України  [1] зазначає, що зміст 
господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, 
спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як 
погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору 
відповідно до законодавства . 

Отже, господарський договір — це майнова угода господарюючого суб'єкта 
з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов'язання сторін у сфері 
господарської і комерційної діяльності: при виробництві і реалізації продукції, 
виконанні робіт, наданні послуг.  

Господарському договору властиві загальні договірні і специфічні, тобто 
господарсько-договірні, функції. Загальними функціями договору розрахунків з 
покупцями та замовниками є: ініціативна; програмна-координаційна; інформаційна; 
гарантійна; правозахисна. 

Договір купівлі-продажу – один з найбільш розповсюджених договорів з 
покупцями і замовниками. Договір купівлі-продажу, як правило, має одноразовий 
характер і укладається переважно на те майно, яке є в наявності і підготовлене для 
відчуження. Продавцеві сплачується вартість відчужуваного майна лише у 
грошовому вираженні. Оплата придбаного майна повинна здійснюватися у 
національній валюті України — гривні, за винятком випадків, передбачених 
законом. 

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або 
зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а 
покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього 
певну грошову суму. 

Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на 
момент укладення договору або буде створений продавцем у майбутньому, можуть 
бути майнові права, право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. 

Первинними документами з обліку доходів від реалізації товарів у 
торгівельних підприємствах виступають: Фіскальний чек або Прибутковий касовий 
ордер (при отриманні коштів в касу за реалізовані товари); Виписка банку (при 
отриманні коштів за реалізовані товари на рахунок підприємства); Рахунок-фактура 
(виписується покупцю для здійснення оплати); Накладна або Товарно-транспортна 
накладна (виписується на кожну партію реалізованих товарів). 

Облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) ведуть на рахунку 70 
―Доходи від реалізації‖. Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про 
доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, доходів від страхової 
діяльності, а також про суми знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з 
доходу. 

З огляду на те, що підприємство, згідно з діючим законодавством, має право 
самостійно приймати рішення щодо ведення аналітичного обліку та відкриття 
рахунків третього і нижчих порядків, вважаємо за доцільне ввести наступні рахунки 
третього порядку до рахунку 702  «Дохід від реалізації товарів»: 7021  «Дохід від 
реалізації товарів», 7022 «Дохід від реалізації товарів за дисконтними картками», 
7023  «Дохід від реалізації товарів зі знижками», 7024 «Дохід від реалізації товарів 
в період розпродажу», 7025  «Дохід від реалізації товарів за іншими заходами 
впливу на обсяги продажу товарів», а також до рахунку 704  «Вирахування з 
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доходу»: 7041 «Вирахування з доходу за товари, повернені покупцями»; 7042 
«Сума знижок, наданих покупцям», 7043 «Інші вирахування з доходу».  

Висновки. Проведене дослідження стану обліку доходів на торговельному 
підприємстві дозволило виявити ряд питань,  які вимагають розв’язання. Серед них 

найбільш важливим є необхідність впорядкування та, відповідно, удосконалення 
бухгалтерського обліку  операцій з надходження, продажу товарів та визнання 
доходів від основної діяльності з можливістю аналітичної та синтетичної деталізації 
для раціональної організації контролю та прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень у межах здійснення основної діяльності. 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МСБО 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»  ТА П(С)БО 7 
«ОСНОВНІ ЗАСОБИ»: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

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

У статті досліджено порівняльна характеристика МСБО 16 та П(С)БО 7. 
Визначено термін «основні засоби» за міжнародними та національними 
стандартами. Виокремлено відмінності в класифікації основних засобів при 
порівнянні МСБО 16 та П(С)БО 7. Наведено напрями виникнення основних засобів 
на підприємстві 

Ключові слова: основні засоби, класифікація, матеріальні активи,  
нарахування,  амортизація 

 

Постановка проблеми. В умовах активізації інтеграційних процесів 
економічного середовища в Україні значення прозорої, достовірної та зрозумілої 
для всіх користувачів бухгалтерської інформації невпинно зростає. На сьогоднішній 
день постає необхідність адаптації національної системи обліку до вимог 
міжнародної практики. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (МСБО) сприяє підвищенню прозорості та зрозумілості інформації про 
діяльність суб'єктів господарювання для іноземних інвесторів. Важливим 
елементом, що забезпечує ефективне функціонування діяльності будь-якого 
підприємства в будь-якій державі є основні засоби. Вони є основною складовою 
балансу і значно впливають на фінансовий результат діяльності підприємства, тому 
правильність ведення їх обліку та врахування міжнародного досвіду є необхідним 
[3]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Оскільки основні засоби є однією 
з головних складових активу балансу, а відповідно впливають на фінансовий 
результат, то багато науковців приділяють увагу цьому питанню, серед них: Л. 
Косовиць, Р. Грачова, С. Голов, Н. Крічка, І. Бланк, М. Баканов та ін. Питання 
ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
відображено у роботах С. Голова, В. Костюченка, М. Войнаренка, Н. Пономарьова, 
О. Замазій, І. Жолнер.  

За останні роки були внесені суттєві доповнення та зміни в національних та 
міжнародних стандартах, що обумовлює необхідність здійснити порівняння правил 
ведення обліку на підприємствах. 

Метою статті є проведення порівняльної характеристики сутності та 
взаємозв’язку МСФЗ 16 «Основні засоби» та П(С)БО 7 «Основні засоби». 

Викладення основного матеріалу. Основні аспекти та методологічні засади 
ведення бухгалтерського обліку викладено у Міжнародному стандарті 
бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [2] (далі МСБО 16). Окрім даного 
положення, ключові аспекти обліку основних засобів також регламентують такі 
міжнародні стандарти, як МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу та 
припинена діяльність», МСБО 3 «Об’єднання бізнесу», МСБО 17 «Оренда», МСБО 
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40 «Інвестиційна нерухомість», МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 
Стандарти окреслюють основні положення щодо організації та ведення 
бухгалтерського обліку, передбачають певну «свободу вибору» для управлінського 
персоналу в питаннях організації обліку основних засобів. 

Основні засоби виникають внаслідок напрямів наведених на рис. 1 [1]. 
 

 
Рис. 1. Напрями виникнення основних засобів підприємства  

 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про 
основні засоби і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, 
організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності регламентуються 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі П(С)БО 
7) [4]. Визначення терміну «основні засоби» за МСБО 16 та П(С)БО 7 наведено в 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Визначення терміну «основні засоби» за МСБО 16 [2] та П(С)БО 7 

[4] 

Хоча визначення терміна можна вважати подібним визначенню в 
національних стандартах, проте при порівнянні цих двох документів можна 
побачити суттєві відмінності. 

Напрями виникнення основних засобів 

придбання за  
грошові кошти 

в кредит  обмін або негрошові  
операції  

як подарунок від іншої 
юридичної або фізичної 

особи 

шляхом самостійного 
створення або будівництва 

придбання 
землі 

Основні засоби – це  

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

якщо він довший  за рік). 

П(С)БО 7 
«Основні 

МСБО 16 

«Основні засоби» 

Матеріальні об'єкти, що їх: 
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи 

наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; 
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. 
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Аналізуючи національні та міжнародні стандарти щодо обліку основних 
засобів спостерігаються відмінності в класифікації (рис. 3) [2; 4]. 

 

 
 

Рис. 3. Класифікація основних засобів згідно з П(С)БО 7 та МСБО 16 
 

Можна сказати, що в  П(С)БО 7 детально визначаються об’єкти основних 
засобів, тоді коли МСБО 16 не уточнює, що є їх об’єктом. Приналежність певних 
видів майна до основних засобів визначається на підставі професійної думки 
бухгалтера з урахуванням конкретних обставин і умов експлуатації об’єкта, а в 
окремих випадках методів нарахування амортизації. 

Методами нарахування амортизації у П(С)БО і у МСБО є: прямолінійний та 
виробничий (метод суми одиниць продукції). Проте У П(С)БО є ще три методи: 
зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, 
кумулятивний, а МСБО включає в себе метод зменшення залишку. МСБО 16 не 
містить вичерпного переліку методів амортизації основних засобів, які слід 
використовувати для розрахунку. В ньому зазначено, що головне те,щоб 
використовуваний метод відображав схему за якої підприємство споживає 
економічну вигоду, отриману від активу [5].  

Поняття зносу основних засобів у даному стандарті взагалі не надається. У 
П(С)БО 7 вказано, що вартість землі (земельних ділянок) не амортизується. У 
МСБО 16 є положення про те, що «у деяких випадках сама земля може мати 
обмежений термін корисної експлуатації, тоді її амортизують методом, який 
відображає вигоди, що мають бути отримані від неї». Інші необоротні матеріальні 
активи, які виділено у самостійну групу у П(С)БО 7 в МСБО 16 не виділяють. 

Оцінка основних засобів проводиться трьома способами: первинна оцінка, 
уцінка та дооцінка. Первинна оцінка за обома положеннями має однаковий зміст 
щодо витрат, які до неї включаються, а також щодо обміну на подібні та неподібні 
основні засоби. Слід зазначити, що значення уцінки і дооцінки мають більш 
розширене поняття в П(С)БО 7. Згідно з даним положенням, уцінку основних 
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засобів включають до складу витрат, а дооцінку – до додаткового капіталу [4]. За 
МСБО 16, як і за П(С)БО 7 (з урахуванням останніх змін) до первісної вартості 
об’єкта включається сума витрат (за попередньою оцінкою) на демонтаж, 
переміщення об’єкта та на відновлення довкілля  [5]. 

Висновки. Таким чином, детально вивчивши основні положення, які 
містяться у МСБО 16 та П(С)БО 7 на підставі порівняльної характеристики, можна 
спостерігати ряд спільних рис.  Проте між цими нормативними документами є і 
суттєві відмінності, оскільки міжнародні стандарти не враховують національні 
особливості ведення бухгалтерського обліку. 
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(Представлено к.е.н., доц. Савченко Н.М.) 
 

В статті досліджено особливості організації активів в бюджетних 
установах. Визначено, що головною складовою активів в бюджетних установах є 
основні засоби та наведено шляхи удосконалення організації їх обліку. Розкрито 

особливості організації  бухгалтерського обліку активів відповідно до НП(С)БОДС. 
Ключові слова: бюджетна установа, організація обліку, національні 

стандарти, активи 

 

Постановка проблеми. У умовах розвитку економічних відносин в Україні 
бюджетні та наукові установи виступають як частина єдиного 
народногосподарського комплексу, причому відносно відокремлена його частина. 
Це обумовлене наявністю товарно-грошових відносин та передбачає здійснення 
специфічних функцій даних установ. Для задоволення потреб соціально-культурної 
сфери й наукового прогресу держава щорічно виділяє із бюджету величезні 
фінансові ресурси, витрачає значні обсяги матеріальних цінностей. І важливо, щоб 
ці ресурси та цінності використовувались на місцях із максимальним ефектом, й 
при цьому повністю задовольнялися потреби. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сучасний етап розвитку України 
характеризується реформуванням всієї системи бухгалтерського обліку, зокрема і в 
бюджетних установах. Однією з визначальних умов успішного функціонування 
бюджетної установи є наявність активів та їх раціональне використання. Питання 
організації та удосконалення бухгалтерського обліку активів  бюджетних установ є 
актуальним і завжди привертало до себе увагу багатьох вчених та науковців, таких 
як Є.В. Нетецький, Х.М. Петрук, С.О. Шевченко, В.І. Голіков, В,В. Жук, Т.В. 
Канаєва, В.В. Кириченко та ін.  

Метою статті є визначення особливостей бухгалтерського обліку активів в 
бюджетних установах та виокремлення шляхів удосконалення організації їх обліку 
в бюджетних установах. 

Викладення основного матеріалу. Вивчення теоретичних та практичних 
матеріалів із загальної організації бухгалтерського обліку, засвідчує, що  питання 
організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України абсолютно 
недосліджені. Очевидна відсутність в межах даного галузевого сектору організації 
бухгалтерського обліку напрацювань щодо легітимізації елементів теоретичного 
базису, що унеможливлює формування  багаторівневого методичного каркасу.  

Бухгалтерський облік активів в бюджетних установах повинен забезпечувати 
їхні збереження та ефективного використання, правильне документальне 
оформлення та своєчасне відображення їхнього руху в поточному обліку, а також 
правильну оцінку в балансі та звітах. 
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Загалом, організація бухгалтерського обліку зазначених суб’єктів 
господарювання базується на загальній теорії організації бухгалтерського обліку. 
Доведено, що предметом організації бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах є: по-перше, обліковий процес, по-друге, праця виконавців облікових 
функцій, по-третє, забезпечення бухгалтерського обліку та по-четверте, розвиток 
бухгалтерського обліку. 

Відповідно до предмету організації бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах, до найвагоміших питань, які потребують розгляду віднесено організацію 
облікового процесу в розрізі її видів, напрямків та етапів. 

Відповідно до ст. 56 Бюджетного кодексу України 1 бюджетні установи 
ведуть бухгалтерський облік активів відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів в цій 
сфері в порядку, встановленому Міністерством фінансів України. Крім того, згідно 
ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
3 регулювання питань методології бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік активів в бюджетних установах є системою контролю 
за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, будується на 
загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує управлінську, 
контрольну і інформаційну функції, але має певні особливості і розглядається як 
окремий вид діяльності. Бюджетні установи – є юридичними особами, мають 
замкнену систему обліку і ведуть облікову політику, спрямовану не на зіставлення 
витрат і результатів праці та отримання прибутку, а на облік видатків у процесі 
надання нематеріальних послуг. 

Облік активів в бюджетних установах ведеться майже в 100 тисячах установ 
і організацій різного профілю – освіти, науки, медицини, органів законодавчої чи 
виконавчої влади, силових міністерствах і відомствах. Ці установи утримуються за 
рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів і тому називаються бюджетними. 

Бухгалтерський облік в бюджетних установах забезпечує систематичний 
контроль за виконанням кошторисів доходів та видатків установ, стан розрахунків з 
підприємствами, організаціями і установами, використання матеріальних і 
грошових ресурсів та їх збереженням, сприяє поліпшенню фінансово-господарської 
діяльності та розвитку соціальної сфери установ. 

Бюджетні організації здійснюють бухгалтерський облік відповідно до Плану 
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом 
Головного управління Державного казначейства України. План рахунків 
бухгалтерського обліку бюджетних установ, розроблений на підставі міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в 
бухгалтерському обліку господарських операцій установ та організацій, основна 
діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. 

Основні засоби – основною частиною активів бюджетних установ. 
Ефективність діяльності будь-якої бюджетної установи значною мірою залежить від 
її забезпеченості основними засобами. Основні засоби це одна з найважливіших 
економічних категорій, що стосується діяльності будь-якого господарюючого 
суб’єкта, оскільки саме вони забезпечують його функціонування. Багато елементів, 
пов’язаних з обліком основних засобів недостатньо законодавчо врегульовані, у 
зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків виникає безліч питань. На даний час методика 
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і принципи побудови обліку основних засобів є об’єктом вивчення вітчизняної та 
світової науки і практики. 

Реформування економічної системи України в цілому і бухгалтерського 
обліку зокрема спонукає сучасного бухгалтера здобувати нові знання та 
вдосконалювати вміння оперативно реагувати в нетрадиційних ситуаціях. З огляду 
на це дедалі підвищується роль засобів і методів раціональної організації 
бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік основних засобів, як і кожна система 
знань, постійно розвивається. Розглядаючи зазначену систему як процес, що 
характеризується різними аспектами — технологічним, структурним і 
організаційним, доходимо висновку про необхідність загальної його організації. Це 
означає, що має бути визначено та впроваджено комплекс методів і засобів, 
спрямованих на раціональне функціонування та розвиток процесу бухгалтерського 
обліку. Оскільки стосовно відповідного об’єкта впливу та вивчення організація 
виконує забезпечувальну функцію, із розвитком самого об’єкта змінюються методи, 
завдання, напрямки та принципи його організації. 

З метою подальшого вдосконалення організації обліку сьогодні 
пропонуються зміни у чинних типових формах первинних документів з обліку 
основних засобів бюджетних установ. Типові форми первинного обліку операцій з 
основними засобами були введені в дію ще у 1998 році. Вони містять окремі графи, 
що втратили свій зміст і в установах не використовуються. Відповідно до думки 
Н.М. Грабового: «…форма документа має бути простою, зрозумілою, зручною для 
подальшого опрацювання і водночас з усією повнотою характеризувати відповідну 
операцію, задовольняючи при цьому вимоги не тільки бухгалтерського, а й 
оперативного і статистичного обліку», що відповідає потребам сьогодення. Тим 
більше, з початком переходу України на ведення бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для 
державного сектору питання удосконалення типових форм первинного обліку 
основних засобів набуває все більшої актуальності [2, c.55–57]. 

Сьогодні ключовим напрямком реформування бюджетного обліку та 
звітності є перехід на національні стандарти, які відповідають міжнародним 
стандартам. Відповідно до вимог МСБОДС (IPSAS) Міністерством фінансів 
України розроблено та затверджено національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку в державному секторі. 

На даний час бухгалтерський облік бюджетних установ знаходиться у 
перехідному стані. Таким чином, наведені вище основні методологічні зміни в 
обліку активів бюджетних установ суттєво змінюють методологію обліку, 
прийняття яких зумовлене удосконаленням методологічних засад до вимог 
міжнародних стандартів обліку. Крім того, варто зазначити, що дані зміни 
торкнуться також процесу формування показників фінансової звітності бюджетних 
установах. Важливою є також комп’ютеризація обліку активів. що може 
здійснюватися, наприклад, за допомогою програми « 1С:Бухгалтерії для України». 
Система « 1С:Бухгалтерії для України » може мати різні конфігурації, які 
визначають її функціональні можливості. Базовий комплект представляє собою 
мінімальний функціональний набір системи і дозволяє вести облік основних засобів 
і нематеріальних активів, проводити переоцінку і розрахунок зносу по них. 
Використання інформаційних систем для автоматизації обробки облікової 
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інформації дозволяє проводити аналіз бухгалтерських даних, вирішує проблему 
точності та оперативності інформації, підвищує продуктивність праці бухгалтерів, 
суттєво покращує організацію процесу обробки інформації. Але бюджетні установи 
не завжди у повній мірі використовують можливості інформаційної технології [4, c. 
16]. 

Висновки. Таким чином, теоретичні і практичні засади організації обліку 
активів бюджетних установ необхідно удосконалювати у напрямі розширення 
управлінських можливостей установ, максимально пристосовуючи до їх 
практичних потреб управлінського персоналу. Перехід до національних стандартів 
бухгалтерського обліку в державному секторі дозволить максимально зблизити 
фінансовий облік бюджетних установ із обліком суб’єктів підприємницької 
діяльності. В свою чергу, автоматизація обліку активів значно полегшить роботу 
працівникам бухгалтерії і дозволить отримувати результати більш достовірними. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ  
 

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

Розглянуто основні наукові дослідження українських вчених щодо значення 
та ролі внутрішньогосподарського контролю. Охарактеризовано елементи 
внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів в сільськогосподарських 
підприємствах Надано пропозиції щодо ефективного здійснення методики 
внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів в сільськогосподарських 
підприємствах.  

Ключові слова: управління, контроль, внутрішньогосподарський контроль, 
виробничі запаси, сільськогосподарське підприємство. 

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що оперативне 
управління виробничою діяльністю вимагає формування належної інформації, 
проведення її своєчасного аналізу та відповідно прийняття на цій основі своєчасних 
та правильних рішень. Водночас, наявність повної, достовірної, неупередженої 
інформації ще не означає отримання позитивного результату від господарської 
діяльності підприємства. Тому при прийнятті того чи іншого управлінського 
рішення перш за все необхідно застосовувати найдосконаліші форми та методи 
контролю й управління виробничими запасами сільськогосподарського 
підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок в розробку 
проблеми внутрішньгосподарського контролю виробничих запасів внесли провідні 
вчені: Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, О. А. Галич, Л. В. Дікань,  
Л. М. Крамаровський, Н. М. Малюга, Н. І. Петренко, А .О. Подолянчук,  
Л. В. Нападовської, М. Г. Чумаченко, В. О. Шевчук та ін.. 

Метою статті є дослідження системи внутрішньогосподарського контролю 
виробничих запасів на підприємствах сільського господарства. 

Викладення основного матеріалу. Внутрішній контроль є системою 
постійного спостереження і перевірки роботи підприємства з метою оцінки 
обґрунтованості та ефективності прийнятих управлінських рішень, виявлення 
проблем, для своєчасного інформування керівництва з метою усунення причин їх 
виникнення. Сьогодні існують різноманітні підходи до трактування поняття 
внутрішньогосподарський контроль. Так, Подолянчук А.О. стверджує, що 
внутрішньогосподарський контроль – це система, що функціонує всередині 
підприємства, і функція управління, яку виконують відповідні відділи, служби чи 
окремі особи відповідно до покладених на них службових обов’язків: агрономічна, 
зооветеринарна, інженерна служби, економічний відділ та економіст, управлінський 
персонал, головний бухгалтер і обліковий персонал, матеріально-відповідальні 
особи [6].  
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Водночас, в своїх дослідженнях Бутинець Ф.Ф. відмічає, що 
внутрішньогосподарський контроль – це незалежна оцінка відповідності діяльності 
підприємства поставленим завданням, що включає контрольні функції, які 
забезпечуються керівниками (власниками) підприємств, організацій, установ, 
концернів, асоціацій відповідно до діючого законодавства [1]. Дікань Л.В. розглядає 
внутрішньогосподарський контроль як процес, який забезпечує якісну розробку та 
ефективне досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом реалізації 
прийнятих управлінських рішень [3].  

Таким чином, досліджуючи поняття «внутрішньогосподарський контроль», 
справедливо підкреслити, що у авторів видань останніх років не існує 
одностайності у його визначеннях.  

Суб’єктами внутрішньогосподарського контролю щодо виробничих запасів 
виступають особа або група осіб, які наділені відповідними правами та обов’язками 
зі здійснення контрольних функцій над об’єктами контролю.  

Суб’єктами внутрішнього контролю виступають: 
а) суб’єкти організації (керівник, власник або підпорядкований йому орган - 

на них покладено обов’язок організувати контрольну діяльність на підприємстві); 
б) суб’єкти здійснення контролю (працівники підприємства, які 

підпорядковані керівнику підприємства; підрозділи апарату управління, на яких 
делеговано контрольні функції адміністрацією). 

Основна мета внутрішнього контролю виробничих запасів полягає у 
виявленні відхилень фактичного стану об’єкта від нормативних та планових 
характеристик, відповідно до яких він повинен функціонувати і відображення стану 
запасів, а також дослідження порядку відповідного документального забезпечення 
та формування фінансової звітності на підставі якої можуть бути прийняті 
оптимальні управлінські рішення.  

Пропонуємо суб’єктів внутрішнього контролю сільськогосподарського 
підприємства щодо забезпечення формування виробничих запасів структурувати 
наступним чином (рис. 1). 

В своїх дослідженнях Підлужна Н.М. визначає такі основні завдання 
контролю виробничих запасів: 

- контроль обґрунтованості відпуску матеріалів відповідно до 
встановлених лімітів; 

- перевірка ефективності використання активів структурними 
підрозділами підприємства; 

- встановлення осіб, які розпоряджаються відпуском матеріалів, і осіб, 
відповідальних за витрачення цінностей у процесі видобутку корисних копалин [5]. 

В процесі поведеного дослідження можна зробити висновок, що система 
внутрішньогосподарського контролю має охоплювати такі основні стадії 
формування та  руху виробничих запасів: надходження, документальне 
оформлення, ведення складського обліку, а також використання запасів у 
виробничому процесі. Ось чому, формування системи внутрішньогосподарського 
контролю за використанням виробничих запасів в процесі виробництва 
сільськогосподарського підприємства доцільно здійснювати за такими напрямками: 
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Рис. 1. Завдання суб’єктів внутрішньгосподарського контролю за 

формуванням виробничих запасів в сільськогосподарському підприємстві  
Джерело: адаптовано на основі: [4] 

 

1) контроль своєчасного документального оформлення відпуску виробничих 
запасів у виробництво; 

2) перевірка відповідності фактичного відпуску матеріалів на виробництво за 
встановленим лімітом; 

3) контроль за поверненням невикористаних матеріалів в процесі 
виробництва; 

4) контроль правильності віднесення матеріальних витрат, понесених на 
виробництво  на собівартість продукції. 

 

Висновки. Отже, для запровадження внутрішньогосподарського контролю 
виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах необхідно, перш за 
все, враховувати особливості технологічного процесу виробництва продукції; 
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Керівник підприємства 

Головний бухгалтер 

Аналіз ефективності 
використання 

виробничих запасів та 
вплив на фінансовий 

стан підприємства 

Контроль за обліковим 
забезпеченням інформації 

щодо формування 
виробничих запасів 

Реалізація 
контрольних 

функцій за всіма 
підконтрольними 

об’єктами 

Реалізація суб’єктами контролю заходів щодо дотримання порядку 
формування виробничих запасів 

Виявлення та усунення порушень, удосконалення системи управління в 
цілому 

Наступний контроль щодо локалізації виявлених порушень і недоліків 

Зворотний зв’язок між суб’єктами організації та здійснення контролю 
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застосовувати внутрішню документацію, яка б враховувала інформаційні потреби 
користувачів щодо наявності та руху виробничих запасів. 
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