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БУХГАЛТЕРСЬКІ ТАЛАНТИ ЗНАМЕНИТИХ ЛЮДЕЙ 

(частина 1) 
 

Чи знаєте ви, що чимало відомих людей розпочинали власну кар’єру з 
роботи бухгалтером. Деякі шукали свою професію, а іноді й заробіток, 
перебираючи та змінюючи рід занять, у тому числі випробувавши себе й у 
бухгалтерії. Хто ж особливо відзначився із екс-бухгалтерів? 

 

ЛУКА ПАЧОЛІ 

 

Італійський чернець, математик.  

У 1869 році члени Міланського академії 
рахівників попросили професора математики 
Лючіні виступити з лекцією з історії 
бухгалтерського обліку. Готуючись до 
виступу, професор випадково виявив 
старовинну книгу, написану якимсь Лукою 
Пачолі. Один з її розділів, що називався 
«Трактат про рахунки і записи», був 
присвячений застосуванню математики в 
комерції. Серед іншого в книзі викладався 
принцип подвійного запису, який тепер 
застосовується в усіх без винятку системах 

бухгалтерського обліку (на самому примітивному рівні цей принцип можна описати 
так: перший запис – звідки взялися гроші, друга – куди вони поділися). Свою працю 
Лука Пачолі опублікував у далекому 1494 році. Не дивно, що ця людина отримала 
титул «батька сучасної бухгалтерії». А відомий німецький філософ Освальд 
Шпенглер назвав Пачолі в числі трьох чоловік, які змінили світ (поряд з 
Коперником і Колумбом) 

 

КАРЛ МАРКС 

 
Німецький філософ, соціолог, 

економіст, політичний журналіст і 
громадський діяч у своєму знаменитому 
«Капіталі», цієї настільної книги економіста, 
визначив бухгалтерський облік як «засіб 
контролю і уявного узагальнення» процесу 
виробництва. А відомий політик Отто фон 
Бісмарк якось сказав про Маркса: «З цим 
бухгалтером ще наплачеться вся Європа». 

ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE


7 

 

ЕЛІЗАБЕТ АРДЕН                                                    
 

При народженні засновниця однойменної 
косметичної компанії була названа Флоренс 
Найтінгейл Грехем. Перш ніж відкрити власну 
справу, вона змінила не одну професію. 
Зокрема, коли Флоренс тільки переїхала в 
Нью-Йорк, то працювала бухгалтером у 
фармацевтичній лабораторії, паралельно 
проводячи на кухні експерименти по 
створенню косметики, від смороду яких 
сусіди божеволіли. 
У 1910 році міс Арден відкрила свій 
косметичний салон на П’ятій авеню. Саме 
Елізабет Арден сучасні дівчата повинні 
дякувати за винахід водостійкої туші, саме 

вона просвітила світ, що догляд за шкірою повинен бути триступінчатим 
(очищення-тонізація-зволоження), і нарешті, саме вона створила перший в світі 
SPA-салон. Без сумніву, тільки поєднуючи знання з бухобліку з величезним 
бажанням створювати косметику найвищої якості, Елізабет Арден зуміла грамотно 
вибудувати свій бізнес. 

 

АЛЬ КАПОНЕ 
 

Одна з професій Аль Капоне - гангстера і 
мафіозо, відомого всьому світу, - бухгалтер. 
Мало кому відомо, що, ставши сімейною 
людиною, він кинув роботу у Френкі Єля, 
відомого в Брукліні злочинного ватажка, і 
влаштувався на роботу звичайним 
бухгалтером в Балтіморі. Та в історії він 
запам'ятався як король мафії, але ж міг бути 
і «королем бухгалтерії». 

До того ж цікаво те, що саме 
скромний і, напевно, дуже сміливий 
бухгалтер Френк Вілсон зумів «добути» 
докази для кримінальної справи проти 
Капоне. Тривалий час жодне державне 
відомство, незважаючи на старання, не 

могло викрити його в махінаціях і несплаті податків, адже на мафіозо працювали 
кращі юристи країни. Саме бухгалтер Френк Вілсон, вивчивши конфісковані 
документи і архіви податкової служби за кілька десятиліть, виявив докази несплати 
податків. На підставі цього Аль Капоне і був засуджений. Саме завдяки старанням 
професійного бухгалтера вдалося зловити «короля мафії». 
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ФРЕНК РОБІНСОН 
 

Працював бухгалтером в місті Атланта у 
свого друга, фармацевта Джон Пембертон, 
колишнього офіцера американської Армії 
конфедерації. Замучений болями після 
поранення, Пембертон розробив 
алкогольний напій, покликаний допомогти 
впоратися з залежністю від знеболюючих 
препаратів. Він назвав свій продукт власним 
ім'ям - Pemberton's French Wine Coca. Однак 
введений в окрузі «сухий закон» змусив 
фармацевта змінити рецептуру і зробити 
напій безалкогольним.  
Розробка нової формули підштовхнула 
бухгалтера Френка Робінсона внести власну 

пропозицію - перейменувати продукт, давши йому простішу назву. Не знаючи 
тонкощів рекламного бізнесу, Френк придумав ім'я, що стало одним з найвідоміших 
в світі брендів. Він запропонував назвати напій Coca-Cola. Але на цьому внесок 
Френка Робінсона в історію самого дорогого товарного знака в світі не 
закінчується. У Робінсона було творче хобі – він прекрасно володів мистецтвом 
каліграфії. Саме тому, як автор нового імені продукції фармацевта, Френк сам 
взявся і за зображення назви: він написав красивими фігурними буквами заповітний 
логотип. Незважаючи на минулі роки з дня створення, Coca-Cola залишається за 
рецептом фармацевта із витонченим зображенням логотипу від простого 
американського бухгалтера. 

                                                                      АЛЛЕН КАРР 
 

Автор відомих книг, які допомогли 
мільйонам людей позбутися шкідливих 
звичок. Перш ніж сколотити статок завдяки 
винайденому ним методу позбавлення від 
нікотинової залежності, був успішним 
бухгалтером і при цьому завзятим курцем, 
що викурював до 100 сигарет в день. 
Відчувши, що багаторічна звичка згубно 
позначається на його здоров’ї, зайнявся 
вивченням існуючих способів кинути 
палити і, не знайшовши жодного по-

справжньому дієвого, несподівано відкрив 
методику, яка, як потім з’ясувалося, працює 
в 95 випадках зі 100. Задавшись метою 
допомогти й іншим людям позбутися 

шкідливих звичок, написав книгу «Легкий спосіб кинути палити», а також відкрив 
клініки в понад 30 країн світу, закинувши бухгалтерську кар’єру. 

(продовження в наступному номері журналу). 
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ 
«ЮНИЙ ПОДАТКІВЕЦЬ» 

 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Житомирського 
національного агроекологічного університету спільно з ГУ Державної фіскальної 
служби в Житомирській області та Управлінням освіти і науки Житомирської 
облдержадміністрації оголошує про проведення ІІ обласного конкурсу «Юний 
податківець» серед учнів шкіл, гімназій, колегіумів та ліцеїв, професійно-технічних 
навчальних закладів, студентів ВНЗ І та ІІ рівня акредитації та вчителів в грудні 
2018 – березні 2019 рр. 

Метою проведення конкурсу є формування високої податкової та 
економічної грамотності серед учнівської та студентської молоді, вивчення та 
розуміння підростаючим поколінням ролі, значення та місця податків, зборів, 
платежів у житті держави та суспільства, розвитку у молоді відповідальності за 
майбутнє свого добробуту та економічного добробуту країни. 

 

 
 

Завдання конкурсу:  
- сприяння тврчому підходу до виховання та формування свідомого 

ставлення у молоді до сплати податків, зборів, платежів; 

НОВИНИ, ФАКТИ, ПОДІЇ КАФЕДРИ 
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- спонукання учасників до творчого вирішення завдань, розвивати 
мислення, творчість, художній смак, мовлення; 

- формування висококеваліфікованих фахівців з компетентностями 
працівників Державної фіскальної служби, бухгалтерського, 
управлінського і податкового обліку, аудиторських фірм, Державної 
казначейської служби, Жержавної служби статистики, Митної служби, 
Пенсійного фонду, Державної аудиторської служби, банківських установ, 
страхових організацій, підприємств оціночної діяльності; 

- допомога молоді стати успішними людьми і чесно виконувати свої 
податкові обов’язки. 

Організація проведення конкурсу: 
Організаційні питання проведенняч конкурсу вирішуються 

кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
Житомирського національного агроекологічного університету та відділом 
комунікацій управління організації роботи Головного управління ДФС в 
Житомирській області.  

Конкурс проводиться протягом жовтня 2018 – березень 2019 року у 
три етапи: І етап – формування учасників про проведення Конкурсу, умови 
участі у ньому та вимоги лдо робіт; ІІ етап – творчий конкурс – виконання 
завдань учасниками конкурсу (написання робіт, розробка презентацій 
(листопад 2018 року – лютий 2019 року); ІІІ етап – робота конкурсної 
комісії, визначення та оголошення результатів, нагородження переможців 
Конкурсу (березень 2019 року). 

Участь в конкурсі приймають всі учасники, які виконали і направили 
роботи в конкурсну комісію в період з 1 листопада 2018 року по 1 березня 
2019 року. 

Вимоги до конкурсних робіт 
Вимоги до творчих робіт за номінаціями 1,2,3,4,7,8 

• роботи виконуються в письмовій формі і повинні відповідати загальній 
тематиці - податкова система України; 

• розмір роботи не повинен бути більше 4 сторінок друкованого тексту 
формату А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5, поля: ліве - 30 мм, 
праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм; 

• роботи, які подаються в друкованому вигляді, разом з титульним 
аркушем повинні бути пронумеровані і зшиті. 

Вимоги до творчих робіт за номінаціями 5, 6: 

• роботи виконуються у довільній формі (живописній або за допомогою 
комп'ютерної графіки); 

• кількість і формат малюнків, плакатів тощо в оригіналі, які подаються 
одним учасником не обмежується (копії живописних робіт і виконаних на 
комп'ютері не приймаються); 
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Демонстративні форми творів (комп'ютерна графіка) подаються в 
електронному вигляді з часом демонстрації не більше 5 хвилин з відповідними 
поясненнями на паперовому або електронному носії. 

Роботи за всіма номінаціями, подані на конкурс, повинні мати титульну 
сторінку, на якій зазначаються: номінація; назва роботи; прізвище, повне ім'я та по-

батькові учасника; - дата і рік народження; адреса проживання; найменування і 
адреса школи; контактні дані (електронна пошта - e-mail та телефон) для 
зворотнього зв'язку. 

Підведення підсумків конкурсу 

Для підведення підсумків Конкурсу створюється конкурсна комісія за 
участю представників засновників та організаторів Конкурсу. 

Конкурсна комісія розглядає роботи учасників і формує рейтингові списки 
для визначення переможців за кожною номінацією. Кількість переможців за 
кожною номінацією та їх місця, а також роботи, не допущені до конкурсу, 
визначаються конкурсною комісією. 

При підведенні підсумків конкурсу робіт конкурсна комісія керується 
такими критеріями: 

• актуальність та повнота розкриття тематики Конкурсу; 
• творчий підхід (відсутність копіювання та запозичення тексту тощо); 
• стилістичний виклад та естетичний вигляд роботи. 
Результати засідання конкурсної комісії оформлюються відповідними 

протоколами, які підписують усі члени комісії. Рішення конкурсної комісії є 
остаточним і оскарженню не підлягає. 

Інформацію про дату проведення підсумкового засідання конкурсної комісії 
щодо оголошення переможців конкурсу, рейтингові списки учасників, допущених 
до конкурсу, висвітлюються на субсайті ГУ ДФС у Житомирській області та на 
сайті Житомирського національного агроекологічного університету, а також інших 
засновників та організаторів Конкурсу за їх згодою не пізніше ніж за два тижні до 
його проведення. 

Оголошення результатів конкурсу конкурсною комісією та нагородження 
переможців відбувається на урочистому засіданні в актовому залі 
національного агроекологічного університету за адресою: 10008, м. Житомир, 
Старий бульвар, 7, датою і часом, визначеними конкурсною комісією. 

Па підсумкове підведення результатів конкурсу запрошуються всі учасники 
конкурсу, включені в рейтингові списки. 

Кожен учасник конкурсу одержує відповідний сертифікат учасника із 
зазначенням в ньому номінації і зайнятого місця відповідно до рейтинг)'. 

Переможці конкурсу нагороджуються цінними подарунками, грамотами, 
подяками, іншими заохочувальними відзнаками від засновників і організаторів 
Конкурсу та державних і громадських організацій. 

Учасники конкурсу, які будуть зараховані на навчання в Житомирський 
національний агроекологічний університет на спеціальність «Облік і 
оподаткування» за результатами вступу 2019 року, одержують знижку 5 % в оплаті 
за навчання на першому курсі. 
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УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У ПІДГОТОВЦІ ДО 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ ЗНАВЦІВ З ФІНАНСОВОЇ 
ГРАМОТНОСТІ 

 

Напередодні Всесвітнього тижня фінансової грамотності викладачі кафедри 
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту прийняли участь  у підготовці 
учнів в обласному турі Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова 
грамотність», який відбувся в КЗПО «Обласний Центр дитячої та юнацької 
творчості» Житомирської обласної ради. 
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В конкурсі прийняли участь команди, які представляли різні регіони 
Житомирщини. Серед них і команда «Еверест» Озерненської гімназії (смт. Озерне 
Житомирського району Житомирської області) в складі Гарічевої Катерини (капітан 
команди), Пархоменка Олександра, Волкової Ольги, Гечи Олександра, Довгаля 
Артема. За підтримки та наставництва викладачів кафедри  вони прийняли активну 
участь у конкурсі, розкрили свій талант та проявили креативність.  

За підсумками команда «Еверест» посіла 2 місце. 
Така співпраця та спілкування виявились цікавими та продуктивними як для 

учнів, так і для викладачів, які надавали допомогу та підготовку до участі в турнірі. 
 

 

ВІДЗНАЧЕННЯ МІНАРОДНОГО ДНЯ БУХГАЛТЕРА В ЖНАЕУ 

 
З нагоди Міжнародного дня бухгалтера студенти спеціальності «Облік та 

оподаткування» Житомирського національного агроекологічного університету 
разом із наставниками підготували святковий концерт. 

 На цей захід завітали представники ректорату університету, декан, 
викладачі та студенти факультету обліку та фінансів, друзі і партнери кафедри 
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. Ведучим свята був студент в 
образі засновника принципів сучасного бухгалтерского обліку Луки Пачолі. 

Слова вітання з нагоди свята лунали від проректора з наукової роботи та 
інноваційного розвитку Житомирського національного агроекологічного 
університету Людмила Романчук, яка відзначила, що факультет обліку і фінансів є 
одним із найпродуктивніших, найпотужніших та найуспішніших у навчальному 
закладі, завідувача кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
ЖНАЕУ Юлії Мороз, яка  нагадала, що саме Житомирський національний 
агроекологічний університет один із перших у регіоні півстоліття тому почав 
підготовку бухгалтерів. 

Привітали присутніх з професійним святом редактор «Баланс-Агро» Сергій 
Наумов, заступник директора з виховної роботи  Малинського лісоколеджу Тетяна 
Вербицька. Сергій Наумов зауважив, що кафедра бухобліку, оподаткування і аудиту 
ЖНАЕУ є їхнім постійним партнером у підготовці випусків "Школи бухгалтера 
агробізнесу" - освітнього додатку до видання "БАЛАНС-АГРО", а також й те, що 
креативна молодь, врівноважені бакалаври та мудрі магістри влаштували справжню 
феєрію гумору та гарного настрою. 

Студенти усіх курсів спеціальності підготували гумористичні постановки та 
номери про роботу бухгалтера у торгівлі, туристичній  та спортивній сферах, 
гральному бізнесі, індустрії краси тощо. 
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            Ведучі заходу Роман Шишка та Анастасія Іванова 

 

 

 
                Виступ команди 1 курсу 
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                      Виступ команди 2 курсу 

 

 

 
                    Виступ команди 3 курсу 
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            Виступ команди 4 курсу 

 

 

 
           Виступ команди магістрів І курсу 
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                  Виступ команди магістрів ІІ курсу 

 

Магістри ІІ курсу презентували короткометражний фільм-інтерв’ю із 
представниками факультету, співробітниками бухгалтерії та керівництвом 
університету. Також вони поділилися враженнями від навчання і роботи за фахом. 

На завершення усім учасникам концерту вручили солодкі подарунки, а також 
вітамінні букети отримали викладачі кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту ЖНАЕУ. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧАМИ ЖНАЕУ ТВОРЧОГО 
ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНОГО ЗАХОДУ  
«ПАХНУТЬ КВІТАМИ МАМИНІ РУКИ» 

 
В домі української культури м. Житомира відбувся літературно-музичний 

вечір «Пахнуть квітами мамині руки», організований викладачами Житомирського 
національного агроекологічного університету Світланою Анатоліївною Вітер та 
Зоєю Дмитрівною Вітер. 

До проведення заходу активно долучилися студенти 1 та 2 курсів ЖНАЕУ 
спеціальності «Облік і оподаткування» Дарина Музика, Едуард Кущевський,  Інна 
Горопашина, Вадим Черниш, Ольга Пітік, Олександра Качковська. 

 

 
Зоя та Світлана Вітер 

 

На заході були присутні творчі друзі та колеги Зої та Світлани Вітер, а 
зокрема: професор Житомирського національного агроекологічного університету, 
доктор економічних наук, поет Євген Іванович Ходаківський; кандидат історичних 
наук, краєзнавець та автор пародій Геннадій Леонідович Махорін та інші. 
На творчий вечір з музичним подарунком завітала відомий композитор, педагог, 
лауреат премії Лесі Українки, талановита виконавиця ліричних пісень пані Лариса 
Бойко. 

Вечір був пронизаний теплом і любов’ю до невтомних маминих рук, які нас 
навчають, надихають і оберігають все життя, а вірші із першої збірки «На берегах 
душі» Світлани Вітер заполонили і збагатили душі новими емоціями. 
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Ведучі Едурад Кущевський і Дарина Музика 

 

 
Музичний дарунок від студентки Олександри Качковської 
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ВИШИВКА ЯК ХОБІ 
 

Один із шляхів до щасливого життя – заняття улюбленою справою. Адже 
люди, які мають творче хобі, постійно розвивають та вдосконалюють свої навички, 
реалізовують власний потенціал та й просто отримують задоволення. Творцем може 
бути кожен, якщо у нього є те, що його надихає. Про те, що надихає до творчості 
вишивки, розповіла на виховній годині "Вироби своїми руками" куратор групи О-

18-1стн, Світлана Анатоліївна Вітер, майстриня, викладач кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту, яка зауважила, що власний досвід - найдієвіший 
метод виховання. 

Вишивка стрічками та бісероплетіння має давню історію. Зокрема, 
кантування та обшивка стрічками одягу у ХІV ст. увійшли в моду у французької 
знаті, з Франції мода поширилась в Англію, звідти в Америку, а у 70-х роках ХХ ст. 
набула популярності в усьому світі. Вишивати стрічками можна картини, рушники, 
подушки, шкатулки, сумочки, одяг і взуття та інше. Однак слід враховувати 
особливість такої вишивки, що полягає у наданні малюнку об’єму. Ця робота не 
проста, і потребує не лише майстерності і посидючості, але й фантазії та інтуїції. 

Слово вишивка походить від «вишній» божественний, що у перекладі з 
грецької означає «космос». Різна вишивка несе в собі певну символіку. Основними 
мотивами у вишивці стрічками були і є дотепер квіти.  Квіти у давні часи мали 
ритуальну значимість, що й зараз згадується в родинних обрядах. 

Ружу або троянду завжди любили в Україні і вважали її квіткою сонця, або 
ще називали символом життя. А ще ця квітка є символом любові та милосердя. 

Калина – дерево нашого роду. Коли у давнину вона пов’язувалась із 
народженням Всесвіту, вогненної трійці: Сонця, Місяця і Зорі. Тому і назву має від 
давньої назви сонця – Коло. А оскільки ягоди червоні, то стали символом крові та 
невмирущого роду. 

З давніх-давен в Україні святили мак і ним обсівали людей і худобу, бо 
вірили, що мак має чарівну силу і захищає від усякого зла. Ця квітка несе в собі 
незнищенну пам'ять роду. 

Колосся пшениці – символ краси життя, щасливого добробуту, тілесного і 
духовного багатства. За народними повір’ями пшеничне колосся уособлює молоду 
дівчину, наречену. Саме тому весільний коровай прикрашають колосками. 

Ромашки – квіти кохання, також символ любові, ніжності, вірності та Сонця 
(золота серединка). Наші пращури вірили в магічну силу ромашки. 

Соняшник – символ Сонця, праці, сили і добробуту. А ще квітка соняшника 
уособлює Батьківщину, рідну домівку – як квітка повертає голову до сонця, так і 
людина лине думками до рідного порогу. Саме тому рушники із соняхами давали 
тим, хто вирушав у далеку дорогу, як нагадування про місце, де на нього чекають. 

Волошки – символ ніжної і тонкої душевної краси, праведності та святості, 
душевної чистоти, скромності і привітності. Волошка вважається символом  від 
злих духів, лихої долі а усіляких витівок лукавого. Назва квітки, каже легенда, 
походить від імені хлопчика Василька, якого русалки на Зелені свята заманили в 
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поле і залоскотали – і він перетворився у квітку, названу його іменем. В окремих 
регіонах України васильки називають волошками, що зовсім не змінює символіки 
цієї квітки. 

Бузок – символізує розквіт, свіжість і молодість. Період його найвищого 
розквіту припадає на дні, коли інші тільки підходять до цвітіння. бузок символізує 
втіху молодого родинного щастя. 
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ПРИСВЯТА НА ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ. 

 

Таким, як осінь, на врожай багатим 

Є плідний освітянський шлях щодня, 
Тому в цей час є професійне свято 

Усіх, хто сіє на добро знання. 
Хто вірним є покликанню своєму, 

Як в сутінках незгасний промінець, 
Не дивлячись на труднощі й проблеми 

Дарує дітям теплоту сердець. 
 

Вітаю вас, колеги-освітяни! 
Бажаю віри і життєвих сил, 

Хай мудрість, як глибокі океани, 
Вбезпечить вас незламності вітрил. 

Хай кожен день приносить вам завзяття, 
Стає зерном для добрих починань, 

Хай творчий вогник спалахне багаттям 

І розгориться силою бажань. 
 

Хай буде слово вдячності людської, 
Найвищою із нагород для вас, 

А джерело дитячої любові 
хай зігріває душі повсякчас. 

І хай минає швидко ваша втома, 
Бадьорість щоб супутником була. 

Нехай близькі підтримують в усьому, 
В родинах ваших – злагоди й тепла. 

 

Мене Господь позвав на цю стежину 

І не шкодую ні краплини я, 
Дивлюся в очі кожної дитини, 

Радію, що у них весна моя. 
Роблю нові разом із ними кроки, 

І хочу щоби так було завжди, 
І на життєвих обріях широких 

             Для поколінь залишити сліди. 
  

(автор Світлана Вітер, викладач ЖНАЕУ 

зі збірки «На берегах душі») 
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ЗАКОХАНИЙ МІСЯЦЬ 

 

Небо зорями рясніло 

У чудовому танку 

І вуалью прикривало 

Тиху ніч неговірку. 
 

Місяць плавно колихався 

І з зірками загравав. 
Просто місяць закохався, 

А у кого – не сказав. 
 

Місяць плялами вкривався, 
Наче молодий юнак. 

То як павич надувався, 
 То ставав як гак. 

 

Рушив води, оекани, 
Хвилі підіймав, 

 Де ж тепер його кохана? 

Хто її сховав? 

 

Вже мільйон років блукає 

Він по небосхилу. 
Все любов свою шукає, 

Ту красуню милу. 
 

І тому усі на світі 
Місяць так шанують. 

Світло щастя та любові  
Він вночі дарує. 

 

На землі все проростає 

Від його любові. 
Місяць нам допомагає 

З’єднувати долі. 
 

(автор Ольга Пітік,  

студентка 1 курсу 

спеціальності «Облік і оподаткування) 
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(Представлено д. е. н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
Статтю присвячено питанням формування доходів підприємства у 

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

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

звітність,податкова звітність, система показників. 
 

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

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

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

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

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

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

НАУКА ОЧИМА СТУДЕНТІВ 
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Метою статті є вивчення інформації фінансової, статистичної і податкової 
звітності підприємства щодо формування в ній показників у сфері доходів, з метою 
їх уніфікації для побудови ефективної системи управління ними. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" доходом є 
збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення 
зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання 
капіталу за рахунок внесків власників) [1]. 

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими 
групами: 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
інші операційні доходи; 
фінансові доходи; 
інші доходи. 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний 

дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування 
наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів 
(податку на додану вартість, акцизного збору тощо). 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається 
шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 
наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за 
договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів. 

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від 
операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від 
операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від 
роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, 
дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних 
активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо. 

До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші 
доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за 
методом участі в капіталі). 

До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації 
фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, 
які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною 
діяльністю підприємства [1]. 

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

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

У фінансовій звітності система показників щодо доходів представлена в 
наступних формах [2]. 
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 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2): 
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
- інші операційні доходи; 

- дохід від участі в капіталі; 
- інші фінансові доходи; 

- інші доходи; 

- витрати (дохід) з податку на прибуток; 

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

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

фінансових інвестицій; необоротних активів; 

- надходження від отриманих: відсотків; дивідендів; 

- надходження від деривативів. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- дохід від продажу основних засобів (без ПДВ), утримуваних для продажу; 
дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду (без ПДВ); 
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- обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ (за видами 
економічної діяльності підприємства) 

Структурне обстеження підприємства (форма № 2-підприємництво 
(річна): 

- обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ; 

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

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

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

Висновки. За результатами дослідження доведено, що недосконалість 

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

На нашу думку, з метою вдосконалення формування інформації про доходи 

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

В статті запропоновано впровадження управлінського обліку фінансових 
результатів для потреб менеджменту сільськогосподарських підприємств для 
задоволення інформаційних потреб внутрішніх користувачів з метою прийняття 
рішень в структурі управління. Розглянуто питання ведення управлінського обліку 
на основі центрів відповідальності. Доведено, що значну роль в управлінні 
прибутком на основі управлінського обліку відіграє операційний аналіз або система 
«взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку». 

Ключові слова: фінансові результати; управлінський облік; доходи; 

витрати; сільське господарство  
 

Постановка проблеми. Ознакою успішності здійснення господарської 
діяльності сільськогосподарських підприємств є рівень досягнення певного ефекту, 
ступінь задоволення широкого кола потреб. Однак, реалізація цієї віддаленої 
перспективи можлива лише за умови досягнення підприємством у запланований 
термін реального економічного ефекту – отримання ним фінансового результату 
(прибутку). Сучасні динамічно мінливі ринкові умови наполегливо потребують 
вдосконалення інструментів і технологій управління підприємствами з метою 
підвищення ефективності господарської діяльності та максимізації прибутку.  

Реалії конкурентного середовища діяльності виробничих структур 
висувають потребу пристосування обліково-аналітичного забезпечення до нових 
методів менеджменту. Саме тому виявлена об'єктивна необхідність у розробці 
організаційно-методичних аспектів формування обліку прибутку підприємств для 
потреб управління в умовах прийняття рішень. Необхідно вказати, що 
управлінський облік не є частиною бухгалтерського обліку. Він є самостійним 
напрямком інформаційного забезпечення управління, що використовує в рівній мірі 
методи та принципи стратегічного та оперативного менеджменту. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням, пов’язаним з 

практичним впровадженням управлінського обліку, присвячено праці П. Атамас, 
О. Бородкіна, Ф. Бутинця, С. Голова, Л. Нападовської, М. Пушкара та ін., які 
здійснили вагомий внесок у розвиток теорії і практики. Також вказані вітчизняні 
науковці, поряд з зарубіжними (Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Друрі К., Хендриксен Е. 
С., М. Ван Бред та інших), розглядали проблеми управлінського обліку за центрами 
відповідальності. Однак, в більшості випадків увага приділялася в основному 
теоретичним засадам обліку витрат. 

Метою статті є обґрунтування необхідності запровадження методики 
управлінського обліку фінансових результатів для потреб менеджменту 
підприємств з метою посилення аналітичності та інформативності облікового 
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забезпечення управління для отримання високого ефекту діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

Викладення основного матеріалу. Організацію управлінського обліку на 
підприємстві слід здійснювати як наступний логічний крок після реформування 
фінансового обліку і розглядати їх як дві взаємозв'язані підсистеми єдиного 
бухгалтерського обліку підприємства. Тільки управлінський облік може 
забезпечити порівняльність планової та облікової аналітичної інформації про 
матеріальні, трудові та інші витрати, що складають собівартість продукції (товарів, 
робіт, послуг). Враховуючи, що основним завданням організації управлінського 
обліку є ведення достовірного обліку та контролю витрат і доходів, правильне 
обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг), собівартості 
реалізованих товарів достовірних результатів господарської діяльності 
підприємства та забезпечення високої її ефективності, практично неможливо в 
сучасних умовах забезпечити організацію та ведення роздільних (окремих) 
фінансового та управлінського обліку, тобто необхідна раціональна організація 
інтегрованого обліку. При цьому треба використати цінний попередній досвід 
ведення бухгалтерського обліку. 

Оцінка прибутку як показника результату діяльності підприємства є 
головною ланкою сучасної фінансової звітності. Залежно від мети кінцевий 
прибуток можливо визначити по різному і адресувати різним користувачам [1, 

с. 203]. Від правильного визначення фінансового результату в значній мірі залежать 
прийняті в системі управління рішення. Фінансовий результат є одним з основних 
показників не тільки фінансової та податкової, але й внутрішньогосподарської 
(управлінської) звітності і виступає об'єктом управління.  

В управлінському обліку фінансовий результат формується як мінімум в два 
етапи: на першому етапі визначається валовий фінансовий результат як різниця між 
доходами (виручкою) від реалізації продукції і сумою виробничих витрат; на 
другому етапі обчислюється сума прибутку як різниця між валовим фінансовим 
результатом, адміністративними витратами і витратами на збут [2].  

Багато підприємств сільського господарства не досягають основної мети 
діяльності – отримання прибутку, тому, що не тільки є збитковими, а й не мають 
фінансування. Для усіх неприбуткових підприємств важливим питанням є не тільки 
подолання збитковості, а й досягнення фінансової стійкості. Це можливо, в першу 
чергу, шляхом аналізу структури собівартості послуг та пошуку варіантів 
зменшення розміру окремих видів витрат, що складають цю собівартість, а також 
досягнення оптимального обсягу виробництв.  

Визначення фінансових результатів операційної діяльності підприємства 
пов'язана, перш за все, з неналежним відображенням у фінансовому обліку суб'єктів 
господарювання операцій по економії ресурсів, яку отримує підприємство. Отже, 
управлінський облік має стати економічним інструментом мінімізації витрат 
підприємства та зосередити увагу на виборі найбільш ефективних методів збору та 
узагальнення інформації про витрати в рамках специфіки та реалізації загальної 
стратегії розвитку підприємства.  

В Україні особливої актуальності останнім часом набуває концепція обліку 
витрат за видами діяльності:  
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АВС (Activity Based Costing) – метод. В основу концепції покладено, що 
розрахунок реальної собівартості продукції (робіт, послуг) здійснюється за видами 
діяльності (центрами відповідальності). Центр відповідальності – це структурний 
підрозділ підприємства, за яким встановлена відповідальність керівника за 
досягнення фінансових показників. На підприємстві виділяють у фінансовій 
структурі 4 типи центрів відповідальності.  

Центр витрат – структурний підрозділ або група підрозділів підприємства, 
керівники яких відповідають тільки за витрати. Для сільськогосподарського 
підприємства можемо виділити 2 види центрів витрат: центр нормованих витрат та 
центр ненормованих витрат. Прикладом центру нормованих витрат є виробничі 
структурні підрозділи (цехи). У центрі нормованих витрат може бути встановлено 
нормативне співвідношення входу і виходу, тобто для кожної одиниці випуску 
визначається необхідна кількість матеріалів і робіт чи послуг. У виробничих 
підрозділах таке співвідношення задається технологічними нормативами витрати 
матеріалу та виконання робіт для виробництва однієї одиниці продукції. У центрі 
ненормованих витрат, витрати є постійними щодо випуску та основна частина 
витрат у цих підрозділах становлять витрати на персонал.  

Центри ненормованих витрат – це більшість структурних підрозділів, що 
виконують адміністративні, представницькі, фінансові, юридичні функції, а також 
займаються маркетингом, дослідженнями і розробками. Планування, облік і 
калькулювання собівартості підприємства проводиться за стадіями технологічного 
процесу – виробництво, розподіл, транспортування і за видами продукції. Дані 
стадії та види продукції можуть виступати для підприємства центрами витрат. 

Центр доходів – структурний підрозділ, що відповідає за отримання доходу і 
володіє необхідними ресурсами і повноваженнями, що впливають на збільшення 
доходів в рамках свого підрозділу. Планування виручки здійснює сам центр 
доходів, оскільки володіє всією необхідною для цього інформацією: даними про 
продажі минулих періодів (у розрізі продуктів, каналів збуту, регіонів, споживачів 
тощо), прогнозом ринку збуту, галузевими та макроекономічними прогнозами, 
впливом сезонності.  

Центр прибутку – структурний підрозділ підприємства, керівники яких 
відповідають одночасно за витрати і доходи під розділу. Результати його діяльності 
оцінюються за показником прибутку, відповідальність за яку покладається на даний 
центр. 

Центр інвестицій – структурний підрозділ підприємства, керівники яких 
відповідають не тільки за витрати і доходи, але і за ефективність використання 
інвестицій. Ефективність центру відповідальності визначається наступними 
параметрами: досягненням цілей та ефективністю використання ресурсів.  

Велику роль в управлінні прибутком на основі управлінського обліку 
відіграє операційний аналіз або система «взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і 
прибутку». Операційний аналіз – це елемент управління витратами підприємства, за 
допомогою якого визначають вплив структури витрат і виручки на рентабельність 
продукції або підрозділів підприємства. 

Розглянуті підходи щодо ведення управлінського обліку для 
сільськогосподарського підприємства є універсальними в умовах прийняття рішень 
різними користувачами облікової інформації, що, в свою чергу, дозволить 



31 

 

своєчасно вирішувати загальні завдання управління: забезпечувати управлінський 
апарат різних організаційних структур необхідною економічною інформацією для 
кількісної оцінки чинників і наслідків ухвалених рішень задля визначення, з 
високим ступенем точності, витрат, доходів, маржинального доходу та фінансового 
результату за видами структурних підрозділів (центрів відповідальності) і 
підприємству в цілому. 

Висновки. Отже, створення центрів відповідальності дозволяє нести 
відповідальність керівниками за прийняття управлінських рішень, а також 
використання матеріального стимулювання за результати діяльності центрів 
відповідальності. Достовірна і об'єктивна оцінка результатів діяльності центрів 
відповідальності є важливим елементом у системі ефективного контролю і 
управління діяльністю. Управління за допомогою центрів відповідальності дозволяє 
оцінити вклад кожного підрозділу в кінцевий результат підприємства. 
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

(Представлено к. е. н., проф. Суліменко Л.А.) 
Стаття зосереджена на проведенні аналітичних досліджень інвестиційної 

діяльності підприємств України. Проведено ґрунтований аналіз у сфері фінансових 
та капітальних інвестицій. Встановлено обсяги здійснених фінансових інвестицій в 
різні види економічної діяльності та визначено основні країни-інвестори. 
Проаналізовано обсяги освоєних капітальних інвестицій підприємств за об’єктами 
інвестування, видами економічної діяльності,  джерелами фінансування. Здійснено 
оцінку місця України у світових рейтингах. Охарактеризовано напрями подальшого 
покращення інвестиційного клімату України з метою збереження та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  

Ключові слова: інвестиційна діяльність, капітальні інвестиції, фінансові 
інвестиції, аналітичні дослідження, система показників .  

 

Постановка проблеми. Швидкість упровадження інвестиційних технологій 
в Україні залежить від сприятливого інвестиційного клімату, соціально-

економічного розвитку, врегульованості законодавства в державі. Сприятливий 
інвестиційний клімат є суттєвим показником, від якого залежать обсяги залучених 
грошових коштів в економіку країни. Україна знаходиться в нестабільному 
економіко-політичному стані, тому для стабілізації і розвитку нашої держави 
необхідні фінансові надходження. Залучення інвестицій дасть змогу вийти із 
затяжної кризи та поліпшити як загальний економічний стан країни, так і стан 
окремих галузей та регіонів. 

Інвестиційна діяльність відіграє значну роль в економічних процесах будь-

якої країни, оскільки завдяки залученим інвестиціям створюються нові 
підприємства, з’являються нові робочі місця, модернізується обладнання на діючих 
підприємствах, запроваджуються інновації, розвивається інфраструктура. Саме 
тому одним зі стратегічних завдань держави є створення сприятливого клімату для 
здійснення інвестиційної діяльності. Виходячи з викладеного, питання аналізу 
інвестиційної діяльності в Україні є актуальним. 

Аналіз відомих досліджень і розробок. Дослідженням проблем 
формування та впровадження ефективної стратегії управління інвестиційної 
діяльності підприємства займалося багато українських та зарубіжних економістів, 
серед них можна виокремити праці А. Поручника, І. Бланка, Я. Базилюка, А. Дуки, 
М. Денисенка, Л. Федулової, Т. Шталь, М. Щукіна та ін. 

Однак, динамічні інвестиційні процеси, які відбуваються в цілому в світі та, 
зокрема, в економіці України актуалізують питання перманентних досліджень в 
цьому напрямі.  

Метою статті є проведення аналітичних досліджень в сфері інвестиційних 
процесів, які відбуваються в Україні, для вироблення на їх основі управлінських 
рішень щодо можливостей покращення інвестиційного клімату. 
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Виклад основного матеріалу. Аналіз інвестиційних процесів, які 
відбуваються в Україні доцільно здійснювати за напрямами: фінансові інвестиції і 
капітальні інвестиції. За даними Державної служби статистики у 2017 р. в 
економіку України іноземними інвесторами з 76 країн світу вкладено 1630,4 

млн.дол. США прямих інвестицій [1]. 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 
Станом на 31.12.2017 р. найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були 
спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову 
діяльність – 26,1%  та підприємств промисловості – 27,3 %. 

До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 16,1%, 

Російська Федерація – 11,7%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,6%, Віргінські 
Острови (Брит.) - 4,1%, і Швейцарія – 3,9%.  

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у  
2017 р. складають 448,5 млрд. грн., що на 24,8 % більше ніж в 2016 р. та в 2 рази 
більше ніж в 2014 році. 

Провідними сферами економічної діяльності за обсягами освоєння 
капітальних інвестицій у 2017 році залишаються: промисловість – 33,1%, 

будівництво – 12,3%, сільське, лісове та рибне господарство – 14,0 %, інформація та 
телекомунікації – 4,1%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів – 7,0%, транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність – 8,7%, державне управління й оборона; обов`язкове 
соціальне страхування – 7,4%. 

Найбільший обсяг капітальних інвестицій здійснюється в матеріальні 
активи. Зокрема, в 2017 р. частка таких інвестицій становить 96,3 %. З них, 
найважливішим об’єктом інвестицій є машини, обладнання та інвентар. Доля 
інвестицій в нематеріальні активи становить лише 3,7 %, з яких більшість це 
програмне забезпечення та бази даних. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, 
залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у  
2017 р. освоєно 69,9 відсотка капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших 
позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 5,3 відсотка. 

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 12,7 відсотка 
капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів становила 1,4 відсотка 
усіх капіталовкладень, частка коштів населення на будівництво житла – 7,8 

відсотка. Інші джерела фінансування становлять 2,9 відсотка. 
Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не 

знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове 
господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос 
в Україні. 

У рейтингу Doing Business 2018 Україна піднялась на +4 пункти і посіла  
76 позицію зі 190 країн світу. Найбільший прогрес Україна продемонструвала у 
таких складових рейтингу: +105 пунктів (за 140-го на 35-те місце) по компоненту 
"одержання дозволів на будівництво" — завдяки зменшенню пайової участі в Києві 
з 10 до 2% та зниженню вартості послуг з технагляду; + 41 пункт по "сплаті 
податків" за зменшення та уніфікацію ставки ЄСВ.  
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Також, слід відзначити, що у рейтингу агентства Moody's Investors Service 
Україна покращила свій кредитний рейтинг в міжнародному економічному списку. 
Він змінився з Caa3 до Caa2, що означає зміна прогнозу зі "стабільного" на 
"позитивний". 

Так, на поліпшення показників вплинуло проведення структурних реформ в 
Україні, що допомогло країні впоратися з борговим навантаженням і поліпшити 
позиції на зовнішніх ринках. 

Крім того, у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК) 
2017/2018 Україна покращила свої позиції на 4 пункти і зайняла 81 місце серед 137 
країн світу, які досліджувались (у ГІК 2016/2017 – 85 місце серед 138 країн). 

Два рази в рік Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) проводить опитування 

директорів своїх членських компаній, що вони думають про бізнес-клімат, чи 

відчувають вони якісь зміни, які мають прогнози та очікування – чи вигідно буде 

інвестувати в Україну найближчим часом. На підставі такого опитування 

розраховують Індекс інвестиційної привабливості України, який складається із 
трьох компонентів: оцінка інвесторами попереднього періоду, прогнози на 
майбутнє, оцінка станом на зараз. Позначка три вважається нейтральною, 
показники вище трьох свідчать про позитивні зрушення. За версією ЄБА у першому 
півріччі 2018 р.  індекс залишається у нейтральній площині і складає 3,03 бали за 5-

бальною шкалою (шкала Лайкерта). 
Водночас казати, що ситуація докорінно змінилася на краще неможливо. 

Певний відсоток респондентів (24%) взагалі не помітили позитиву для свого 
бізнесу, а 46% опитаних вважають, змін не відбулося і все залишилося на тому ж 
рівні. 

На думку виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації Анни 

Дерев’янко, позитивні зрушення є. Наприклад, незадоволених інвесткліматом у 
2017 р. було 58%, зараз їх кількість на 20% зменшилась – це суттєво. Але є ще 
багато над чим працювати. 38% інвесторів досі незадоволені бізнес-кліматом. 
Сигнал того, що в країні поступово починають відбуватись зміни, є, але темпів 
збавляти не можна. Найбільша причина незадоволення – високий рівень корупції. 
Про це говорить 46,1% підприємців. На другому місці – відсутність довіри до 
судової системи (40,6%), на третьому – відсутність земельної реформи (35,9%) [2]. 

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на 
сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення 
дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й 
формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки.  

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено [3]: 

1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку 
державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії 
діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-

приватного партнерства в Україні.  
2. На території України до іноземних інвесторів застосовується 

національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з 
вітчизняними інвесторами.  

https://znaj.ua/search?search=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&field_category=All&created%5Bdate%5D=
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3. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди 
про сприяння та взаємний захист інвестицій з  більше ніж 70 країнами світу. 

4. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення 
іноземних інвестицій». Законом врегульовано базові аспекти оформлення дозволу 
на застосування праці іноземців та посвідки на тимчасове проживання, що 
спростить залучення іноземних менеджерів та іноземних кваліфікованих 
працівників, що необхідно на перших етапах розвитку дочірнього підприємства в 
Україні.  

5. Підписано Угоду про заохочення та захист інвестицій між Україною та 
Фондом Міжнародного розвитку ОПЕК, яка передбачає надання режиму 
найбільшого сприяння щодо розпорядження інвестиціями та прогнозовано 
сприятиме збільшенню обсягів іноземних інвестицій в ключові галузі економіки 
України. 

Висновки. Отже, головним завданням для підвищення інвестиційної 
привабливості України є удосконалення правової та організаційної бази для 
підвищення дієздатності механізмів забезпечення інвестиційного клімату й 
формування основи збереження та нарощування конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки, створення умов для зацікавлення національних інвесторів 
вкладати кошти та використовувати прибутки всередині країни, а не за кордоном,а 
також захист загальнонаціональних інтересів країни та підняття її 
конкурентоспроможності на світових ринках. 
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Розглянуто теоретичні основи та практика організації обліку у 
товаровиробників органічної продукції. Наведено перелік об’єктів обліку, які 
необхідно формувати в процесі виробництва органічної продукції. Досліджено 
систему окремих субрахунків і аналітичних рахунків на рівні управлінського обліку 
виробництва органічної продукції 

Ключові слова: органічна продукція, виробництво, облік, об’єкти обліку, 
управлінський облік 

 

Постановка проблеми. Органічне виробництво – це цілісна система 
господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі 
практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, 
збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного 
утримання (добробуту) тварин та метод виробництва, який відповідає певним 
вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів 
природного походження. Таким чином, метод органічного виробництва відіграє 
подвійну соціальну роль: з одного боку, забезпечує специфічний ринок, який 
відповідає потребам споживача у органічній продукції, а з іншого – забезпечує 
загальне благо, сприяючи захисту довкілля, належному утриманню тварин, а також 
розвитку сільської місцевості [1]. 

Для ефективного управління органічним виробництвом в середині 
підприємства необхідна досконала інформаційна база, яка не може бути побудована 
без раціональної організації обліку органічного виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації обліку 
органічного виробництва досліджувало ряд науковців: Голуб Н.О., Кулик В.А., 
Жук В.М., Мороз Ю.Ю., Мельничук Я.П., Пеньова О.В. 

Колектив науковців кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ) в своїх 
дослідженнях, починаючи з 2013 року, здійснив обґрунтування декількох напрямів 
можливості використання бухгалтерського обліку при формуванні інформаційних 
ресурсів для потреб гарантування споживачів щодо відсутності фальсифікатів 
органічної продукції, зокрема, це формування: об’єктів обліку, моделі процесу 
контролю, ціноутворення і відносин з покупцями, інноваційної моделі 
господарювання та інструментів системи обліку [2]. 

Мета дослідження є обґрунтування методики організації обліку у 
товаровиробників органічної продукції. 

Виклад основного матеріалу. Організація бухгалтерського обліку повинна 
бути спрямована на забезпечення належного функціонування ринку органічної 
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продукції та сировини, а також на гарантування впевненості споживачів у 
продуктах і сировині, маркованих як органічні.  

Організації обліку господарської діяльності у сфері органічного виробництва 
майже не приділяється уваги. Насамперед, необхідно зауважити, що повністю 
відсутні нормативно-рекомендаційні положення організації бухгалтерського обліку 
і звітності з органічного виробництва.  

В діючих нормативних документах зустрічаються лише підходи до 
оперативного обліку: 

1. При виробництві органічної продукції тваринного походження виробник 
веде та зберігає журнал обліку виробництва продукції (сировини) тваринного 
походження, у якому міститься інформація про: 

 тварин, які прибули в господарство (походження і дата прибуття, перехідний 
період, ідентифікаційний номер та ветеринарні дані); 

 тварин, які вибули з господарства (вік, кількість голів, ідентифікаційний 
номер, призначення та у разі забою вага); 

 будь-яких загиблих тварин та причин їх загибелі; 
 тип кормів, у тому числі добавки до кормів, співвідношення різних 

інгредієнтів раціону і періоди доступу до зон вільного вигулу, використання 
пасовищ, у тому числі під час паралельного виробництва та у перехідний період; 

 профілактику та лікування хвороб і ветеринарний догляд із зазначенням дати 
лікування, діагнозу, найменування ветеринарного препарату та їх дозування, діючі 
речовини, методи лікування і рекомендації лікаря ветеринарної медицини щодо 
ветеринарного догляду, в тому числі причини і періоди виведення лікарської 
речовини. 

2. У процесі організації виробництва органічної продукції аквакультури 
виробник веде та зберігає журнал обліку, в якому повинна міститися інформація 
про: 

 походження і дату надходження, перехідний період об’єктів аквакультури, 
які доставлені у господарство з вирощування об’єктів аквакультури (далі - 

господарство); 
 номер партії, вік, кількість особин, вагу та призначення об’єктів 

аквакультури, які вибули з господарства; 
 втрачену рибу; 
 тип і кількість корму для риби, задокументовані випадки використання 

додаткових кормів для коропів; 
 цілі, дату лікування, дозування, тип застосованого лікувального засобу та 

період відвикання у разі лікування об’єктів аквакультури; 
 здійснення заходів запобігання захворюванням: чистку, висушування, водні 

процедури. 
3. При виробництві органічних морських водоростей передбачено, що у 

журналі обліку формується інформація про: 
 перелік видів, дата і кількість зібраних або вирощених органічних морських 

водоростей; 
 дата внесення, тип і кількість використаного добрива. 
У разі збору диких морських водоростей у журналі додатково зазначаються: 
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 інформація про історію діяльності із збору врожаю для кожного виду 
водоростей; 

 кількість морських органічних водоростей, зібраних за один сезон; 
 можливі джерела забруднення місця збору врожаю; 
 відомості про обсяги щорічного урожаю для кожного водного об’єкта. 
В той же час, в нормативних документах, що визначають правила виробництва 

органічної продукції рослинного походження [5] і бджільництва [4], взагалі не 
регламентується  будь-яка система обліку.  

Для забезпечення відокремлення господарської діяльності з виробництва 
органічної продукції в бухгалтерському обліку необхідно використати систему 
окремих субрахунків і аналітичних рахунків на рівні управлінського обліку щодо 
формування інформації про: 

 наявність засобів праці (основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів, МШП, тварин) спеціалізованих для органічного виробництва (рахунки 10 
«Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 16 «Довгострокові 
біологічні активи», 21 «Поточні біологічні активи». 22 «Малоцінні та 
швидкозношувані предмети»); 

 наявність і рух виробничих запасів, які забезпечують технологічний процес, 
що відповідає вимогам органічного виробництва (рахунок 20 «Виробничі запаси»). 
У виробничих підрозділах забороняється зберігання будь-яких вхідних продуктів не 
пов’язаних з органічним виробництвом [20]; 

 витрати на виробництво органічної продукції в розрізі аналітичних рахунків 
і відповідних статей калькулювання (рахунок 23 «Виробництво), а також 
незавершене виробництво; 

 оприбуткування і рух продукції від об’єктів витрат органічного виробництва 
(рахунок 26 ―Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського 
виробництва», 28 «Товари»). При зберіганні органічної продукції (сировини) на 
складах повинні забезпечуватися ідентифікація такої продукції, її партій і 
запобігання будь-якому змішуванню або обміну з неорганічною продукцією та/або 
речовинами, які не відповідають вимогам органічного виробництва, або 
забрудненню такими продуктами та/або речовинами. 

 розрахунки з покупцями та визначення валового прибутку як різниці між 
доходом в розрізі кожного покупця, видів продукції, виробництв (центрів 
відповідальності) та географічних сегментів реалізації на вітчизняних та іноземних 
ринках (рахунки 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 70 «Доходи від 
реалізації») та виробничою собівартістю реалізованої органічної продукції (рахунок 
90 «Собівартість реалізації»); 

  додаткові витрати, пов’язані із збутом органічної продукції (аналітичні 
рахунки до рахунку 93 «Витрати на збут»). Транспортування органічної продукції 
(сировини) повинно здійснюватися лише у відповідній упаковці, контейнері або 
транспортних засобах, закритих таким чином, щоб заміна вмісту була неможливою 
без маніпуляцій або пошкодження пломби. Одночасне перевезення органічної і 
неорганічної продукції можливе лише за умови вжиття відповідних заходів для 
запобігання будь-якій можливості змішування або обміну з неорганічною 
продукцією. 
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Визначена нами вище система обліку щодо господарської діяльності 
структурних підрозділів повинна бути організована і в умовах ведення органічного 
виробництва за окремими об’єктами діяльності, які обов’язково виділяються в 
окремі центри відповідальності в складі структурних підрозділів або надання їм 
статусу структурних підрозділів з органічним виробництвом. 

При паралельному виробництві суб’єкт господарювання, який здійснює 
виробництво органічної продукції, сировини, відокремлює землю, тварин та 
продукти, які використовуються або вироблені за допомогою органічних частин, та 
веде відповідний облік для підтвердження такого відокремлення. 

Висновки. Формування інформації щодо органічного виробництва в системі 
бухгалтерського і управлінського обліку товаровиробників дозволяє оперативно 
реагувати на ефективність виробництва органічної продукції та забезпечити 
контроль відповідності виробленої продукції вимогам стандартів. 

Отже, система бухгалтерського і управлінського обліку повинна стати 
важливим інструментом в інформаційному забезпеченні  процесів оцінювання і 
контролювання стану органічного виробництва продукції. Система бухгалтерського 

обліку, аудиту і оподаткування щодо органічної продукції за допомогою механізмів 
відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку і в 
управлінському обліку виконують захисну та оціночну функцію щодо створення 
належних умов для функціонування ринку якісної органічної продукції, яка 
відповідає вимогам діючих нормативів.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ В 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Савченко Р.О) 
У статті розглядаються поняття: інтелектуальний та людський капітал, 

заробітна плата. Досліджено сутність та класифікацію соціальних гарантій як 
об’єкта та елемента соціально-трудових відносин. Проведено аналіз нормативно-

правового регулювання обліку виплат працівникам, в результаті запропоновано 
удосконалення виплат працівникам за рівнями: мега-, макро-, мезо- та 
мікроекономічний.  

Ключові слова: виплати працівникам, людський капітал, заробітна плата, 
соціальні гарантії, облік. 

 

Постановка проблеми. Важливим засобом забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах економіки ринкового 
типу є механізм виплат працівникам як процес реалізації положень соціальної 
політики відносно суб’єктів соціально-трудових відносин. Методика обліку 
відображення виплат працівникам з відокремленням соціальної компоненти не має 
достатнього наукового обґрунтування, недостатня увага приділена створенню 
забезпечень виплат працівникам як основи оптимізації суперечних інтересів 
суб’єктів праці, що негативно впливає на відтворення трудових ресурсів як 
елементу національного багатства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичне обґрунтування і 
практична реалізація формування джерел та відповідне проведення виплат 
працівникам здійснено вітчизняними вченими, зокрема, В.В. Болюбахом, О.М. 
Брадулом, Ф.Ф. Бутинцем, М.Д. Ведерніковим, Т.В. Головко, І.В. Жиглей, 

Л.Є. Момотюк, М.С. Пушкарем, Т.О. Стрибулевичем, В.О. Шевчуком, 

А.П. Добриніним, С.А. Дятловим, Б.Б. Леонтьєвим, Я.В. Соколовим; вченими 
інших зарубіжних країн: Д. Добією (D. Dobijа), В. Персем (Van Peursem K.A.), 
Р.С. Капланом (Robert S. Kaplan), Д.П. Нортоном (D.P. Norton). 

Питання виплат працівникам досліджувалися у дисертаціях таких 
вітчизняних вчених: М.Д. Ведернікова, В.А. Домбровського, О.А.Дороніної, Т.Г. 
Мельник, В.Б. Люткевич, Н.В. Шульги. Вказані дослідження проведені в контексті 
розгляду проблем формування ефективного механізму регулювання оплати праці 
робітників за сучасних умов господарювання; розробки теоретичних і методичних 
аспектів організації оплати праці найманих працівників; недосконалості 
автоматизованих облікових систем розрахунків з оплати праці тощо. Окреслені 
дослідження теоретично не обґрунтовують напрями удосконалення обліку виплат 
працівникам з урахуванням соціальної компоненти [1].  

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень та розробка 
практичних рекомендацій з удосконалення організації і методики обліку виплат 
працівникам, спрямованих на усунення суперечливих інтересів суб’єктів соціально-
трудових відносин. 
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Викладення основного матеріалу. Ринкова система господарювання 
передбачає необхідність чіткої регламентації її соціальної складової, зокрема, в 
частині облікового відображення виплат працівникам як форми прояву соціальних 
гарантій для суб’єктів соціально-трудових відносин. Вирішення даного 
проблемного питання спричинить прирощення національного багатства країни 
через відповідне відтворення людського капіталу як елементу його структури. 

Можливим є окреслити місце людського капіталу в структурі національного 
багатства та виділити такі шляхи його відтворення за рівнями: індивідуальне та 
розширене відтворення. Індивідуальне відтворення відбувається за рахунок 
нарахування та виплати заробітної плати в межах мінімально встановленого рівня 
(гарантування державою) та понад мінімально встановлений рівень (на розсуд 
власника з врахуванням попиту та пропозиції на ринку праці). Розширене 
відтворення реалізується через забезпечення додаткових соціальних виплат на 
основі сформованого соціального пакету і виходячи з основних положень 
колективного договору та інших розпорядчих документів [2]. 

Під соціальними гарантіями слід розуміти гарантований державою в частині 
мінімально допустимого рівня, з одного боку, та власником суб’єкта 
господарювання в частині гарантування рівня, що відтворює основні якості 
працівників як суб’єктів соціально-трудових відносин через розмір заробітної плати 
та інших видів соціальної допомоги. 

Виходячи з необхідності переосмислення підходів до реалізації соціальних 
гарантій власниками підприємств за рахунок їх власного капіталу як основи підвищення 
мотиваційних стимулів для суб’єктів праці можна запропонувати підхід до їх класифікації:  

 1) виходячи із суб’єктів гарантування: державні (складові визначені ЗУ «Про 
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії») та підприємницькі (складові 
визначені умовами колективного договору, соціального пакету та інших документів, що 
регламентують взаємовідносини працівник – роботодавець);  

2) за базою нарахування виходячи з продуктивності виконання трудових 
обов’язків: продуктивні та непродуктивні;  

3) за джерелом фінансування: за джерелом використання майна підприємства 
та за джерелом використання коштів бюджетів різних рівнів.  

Розділяємо думку авторів [3], які вважають, що запропонована класифікація 

дозволить оптимізувати інформаційні потоки між державою, суб’єктом 
господарювання та працівниками як учасниками соціально-трудових відносин, а 
також сформувати підґрунтя до науково-обґрунтованої мотиваційної політики з 
боку власника підприємства по відношенню до працівників.  

 З метою досягнення максимальної ефективності соціальної діяльності на 
мікрорівні визначено напрями діяльності суб’єкта господарювання із 
структуруванням за напрямами вилучення високоліквідних активів, витрат 
операційної діяльності та за рахунок розподілу чистого прибутку підприємства  
(рис. 1). Дане структурування сприятиме чіткій організації системи аналітичних 
рахунків обліку, що підвищить інформативність облікової системи, та створить 
засади для ухвали обґрунтованих управлінських рішень в частині узгодження 
інтересів суб’єктів праці.  

Одним із важелів управління виплатами працівникам є облікова політика, яка 
дозволяє поєднати державне регулювання з ініціативою окремого підприємства. 
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 Формування чіткої облікової політики та раціональної організації обліку виплат 
працівникам зумовлено тим, що дана ділянка бухгалтерського обліку формує 
інформаційну базу як для прийняття управлінських рішень щодо зобов’язань та 
забезпечень підприємства, так і для надання фінансової звітності зовнішнім користувачам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Формування виплат працівникам за способом використання  
майна підприємства 

 

Враховуючи неповноцінну урегульованість питань стосовно виплат 
працівникам з боку держави та можливість альтернативного обліку суб’єктами 
господарювання, запропоновано організувати облік  виплат працівникам виходячи з 
нормативного регулювання за такими рівнями: мега- (ратифіковані міжнародні угоди, 
міжнародні стандарти фінансової звітності та інші стандарти професійних 
організацій), макро- (Генеральна угода, Кодекси України, Закони України, інструкції, 
постанови стосовно виплат працівникам, Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку), мезо- (галузеві та регіональні тарифні угоди) і мікроекономічний (установчі 
документи, Колективний договір, Положення про соціальний пакет, Наказ про 
облікову політику в частині виплат працівникам). Виділені рівні обумовлюють 
можливість вибору власниками оптимального альтернативного варіанту обліку 
виплат працівникам, враховуючи специфіку діяльності суб’єкта господарювання.  

У сучасних умовах господарювання установи мають право обрання методів 
організації та ведення обліку, що визначається обліковою політикою. При розробці 
положень облікової політики за виплатами працівникам слід враховувати різні 
інтереси користувачів, зокрема, щодо соціальних пільг, заробітної плати, 
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відпускних, матеріальних допомог та інших виплат. Одним з найсуттєвіших 
елементів облікової політики є моменти визнання поточних виплат працівникам, 
виплат при звільненні, по закінченні трудової діяльності тощо.  

З метою удосконалення обліку виплат працівникам пропонуємо створити у 
системі обліку фонд виплат соціальних гарантій, які є способом для мотивації 
підвищення продуктивності праці трудових ресурсів та прибутковості діяльності 
суб’єкта господарювання.  

Висновки. Задля формування виваженої мотиваційної політики підприємства по 
відношенню до робітників як суб’єктів праці з одного боку, та джерела формування 
національного багатства країни з іншого, досягнення партнерства між учасниками 
соціально-трудових відносин (робітників, власника, держави) ідентифіковано напрями 
використання майна суб’єкта господарювання в розрізі вилучення високоліквідних 
активів, витрат операційної діяльності, використання чистого прибутку підприємства. 
Виділені напрями є основою для розробки соціально-економічної політики держави, 
стимулом роботодавців до оптимального управління підприємством та трудовими 
ресурсами, мотивуючим базисом для  працівників до високопродуктивної праці.  

Аналіз існуючих підходів до класифікації соціальних гарантій дає можливість 
констатувати їх неточність, що зумовлює недоцільність їх застосування для обліку, 
аналізу і внутрішньогосподарського контролю. Виходячи із економічної сутності 
соціальних гарантій запропоновано підхід до їх класифікації, виділено класифікаційні 
ознаки: за суб’єктами, базою нарахування виходячи з продуктивності виконання 
трудових обов’язків та джерелом фінансування. Застосування розробленої класифікації 
дозволяє раціонально деталізувати об’єкти обліку, що, в свою чергу, підвищує 
інформативність облікової системи.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНОКІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОГРАМІ «КОМПЛЕКСНИЙ ОБЛІК 
ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ» НА ПЛАТФОРМІ 

«1С:ПІДПРИЄМСТВО 8» 

 

(Представлено доц. Савченко Н.М.) 
 

Стаття присвячена основним особливостям розрахунку заробітної плати 
науково-педагогічних працівників в програмі «Комплексний облік для бюджетних 
установ України» на платформі «1С:підприємство 8». 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: автоматизація оплати праці, заробітна плата, 
інформаційні системи, організація обліку оплати праці. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах ведення економічної діяльності 
підприємства, установи та організації стикаються з однією серед багатьох проблем 
– наявність великого обсягу інформації, яку необхідно вимірювати, реєструвати, 
накопичувати, узагальнювати, зберігати та передавати зовнішнім та внутрішнім 
користувачам для прийняття рішень. Все це створює велике навантаження на 
працівників. В зв’язку з цим, необхідність наявності комп’ютерної техніки, 
відповідного програмного забезпечення та належних знань являють собою основу 
для роботи в будь-яких підприємствах, установах та організаціях Автоматизовані 
інформаційні системи обліку являють собою один зі шляхів удосконалення 
діяльності установ і організацій. Їх використання дозволяє полегшити роботу 
облікових працівників та підвищити точність та достовірність бухгалтерської 
інформації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань автоматизації 
бухгалтерського обліку присвячували свої роботи такі вчені як М.М., Бутинець 
Ф.Ф., Клименко О.В., Писаревська Т.А., Терещенко Л.О., Шквір В.Д. та інші, Всі 
вони розглядають як теоретичні, так і практичні питання застосування найбільш 
розповсюджених автоматизованих інформаційних систем обліку. Проте, інновації  
систем обліку  для  різних  сфер  діяльності, змушують вносити зміни в існуючі 
інформаційні системи з метою їх удосконалення.   

Метою статті є визначення складу і налаштувань показників і нарахувань 
для розрахунку заробітної плати педагогічних працівників, оплата праці яких 
здійснюється відповідно до їх педагогічного навантаження, у новій редакції 
програми «Комплексний облік для бюджетних установ України». 

Виклад основного матеріалу. Нині є велика кількість автоматизованих 
інформаційних систем обліку, але найбільш широкого розповсюдження набули 
інформаційні системи (програми) на платформі «1С:Підприємство 8». Зокрема, для 
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комплексної автоматизації, тобто автоматизації усіх ділянок обліку для бюджетних 
установ використовується програма «Комплексний облік для бюджетних установ 
України». У лютому 2017 року вийшла нова редакція програми «Комплексний 
облік для бюджетних установ України» [1], в якій втілилося удосконалено ведення 
обліку та запроваджено новий план рахунків і нові стандарти бухгалтерського 
обліку в державному секторі, що вступили в дію з 1 січня 2017 року. Оскільки нова 
редакція програми має відмінності від першої редакції програми, зокрема: не має 
спеціалізованого контуру педагогічного обліку для автоматизації ділянки обліку 
праці та заробітної плати педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється 
відповідно до їх педагогічного навантаження, то визначення особливостей роботи 
за цією ділянкою в новій редакції програми є актуальним. 

Використання комп'ютерно-інформаційної техніки для автоматизації обліку 
на підприємствах має свої недоліки та переваги. До основного недоліку (особливо 
для невеликих підприємств) можна віднести високу вартість комп'ютерної техніки 
та програмного забезпечення. Підприємство з невеликими обсягами діяльності не 
завжди може дозволити собі такі затрати. Слід відмітити, що головною перевагою 
комп'ютерних програм є те, що значно зменшується час на обробку облікової 
інформації працівниками бухгалтерії, також скорочується кількість помилок при 
формуванні документів та зведених облікових регістрів, і необхідна інформація 
отримується в короткі терміни 

Основним законодавчим документом щодо оплати праці  є  Закон  України  
«Про  оплату  праці» від 24.03.1995 р. № 108/95 ВР [2], згідно з яким заробітна 
плата педагогічних працівників включає:  

– основну заробітну плату, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок 
(окладів); 

– додаткову заробітну плату, яка включає доплати,  надбавки,  передбачені  
чинним  законодавством гарантійні і компенсаційні виплати, премії за виконання 
виробничих завдань і функцій; 

–   інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які включають премії за 
підсумками роботи за рік, виплати в рамках грантів, не передбачені законодавством 
компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати. 

Для розрахунку оплати праці необхідно користуватися встановленим 
посадовим окладом на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери [3], коефіцієнтом педагогічного навантаження, розміром 
відповідних надбавок і доплат пропорційно кількості відпрацьованого часу. 

Для розрахунку заробітної плати викладачів пропонуємо перелік наступних 
дій в програмі «Комплексний облік для бюджетних установ України»: 

1. У розділі «Нормативно-довідкова інформації» налаштувати всі 
елементи (або додати до вже існуючих нові, які не заведені у стандартних 
налаштуваннях), які використовуватимуться для розрахунків, а саме: фізичні особи, 
співробітники, підрозділи, посади, тарифні розряди, нарахування, податки, 
утримання, графіки роботи, виробничі календарі, показники розрахунку заробітної 
плати, пільги ПДФО (за наявності) тощо. 

2. Створити  документ «Прийом співробітника», в якому відповідно до  
кадрових документів при прийомі викладачів на роботу вказати всі параметри та 
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оклад відповідно до педагогічного навантаження та спосіб виплати заробітної 
плати. 

3. Увести інформацію про пільги щодо податку на доходи фізичних осіб 
(ПДФО) для викладачів, які  мають  право  на  їх  отримання,  за  допомогою 
документів «Заява на призначення пільги ПДФО». 

4. Створити документ «Табель обліку робочого часу» викладачів за 
період розрахунку заробітної плати. 

5. Розрахувати аванс або заробітну плату викладачів за першу половину 
місяця або весь місяць за допомогою документів «Розрахунок авансу» або обробок 
«Розрахунок заробітної плати» відповідно. 

6. Первинними документами «Відомість перерахувань на рахунки» або 
«Відомість в касу» створити список працівників, яким виплачується заробітна 

плата. 
Усі показники, які використовуються для розрахунку заробітної плати 

викладачів, але не наведені в стандартних настройках програми, необхідно 
створити. До них, для прикладу, належать проценти надбавок за: складність, 
напруженість у роботі; науковий ступінь; вчене звання; вислугу років; суміщення 
посад; збільшення обсягу виконуваних робіт; престижність праці тощо. План видів 
розрахунку «Податки» містить наперед визначені податки програми: ПДФО, 
військовий збір, єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці, які необхідно 
налаштувати, додавши створені нарахування заробітної плати до їх бази 
розрахунку. Табель обліку робочого часу викладачів необхідно вводити за 
допомогою документів «Табель обліку робочого часу» два рази на місяць: за першу 
та за другу половину місяця. 

Для розрахунку авансу заробітної плати за першу половину місяця 
використовується документ «Розрахунок авансу», а для розрахунку заробітної 
плати за весь місяць використовується обробка «Розрахунок заробітної плати». При 
цьому до першого розрахунку авансу заробітної плати необхідно за допомогою 
документа «Зміна авансу» встановити режим розрахунку авансу за першу половину 
місяця. Нарахований аванс або заробітна плата викладачів можуть бути виплачені 
через касу або банківські рахунки працівників за допомогою документів «Відомість 
в касу» або «Відомість перерахувань на рахунки» відповідно. 

Для відображення нарахування заробітної плати та пов’язаних з нею 
податків і утримань у бухгалтерському обліку, тобто формування відповідного 
складу бухгалтерських проводок, необхідно в кінці кожного місяця сформувати 
документ «Відображення зарплати в регламентованому обліку». 

Автоматизовані системи бухгалтерського обліку повинні відповідати ряду 
вимог, які на основі аналізу досліджень згруповано наступним чином: 

—  забезпечувати  комплексну  автоматизацію  всіх процесів облікової 
діяльності, максимально гнучко налаштовуватися під прийняту в установі 
методологію, стандарти  документування господарських операцій та  правила  
складання звітності; 

— отримання повної, точної, достовірної та оперативної інформації про 
господарські операції, чітке розмежування прав доступу всіх користувачів системи; 

— можливість отримання результатів одразу ж після введення даних і 
проведення розрахунків; 
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— мати зручний інтерфейс, доступну ціну та якісний супровід, бути 
функціонально наповненою, відповідати вимогам діючого законодавства. 

Висновки. Автоматизація завжди допомагає досягти найбільшої 
керованості установи, відчувати зміни і швидко на них реагувати. Застосування 
підприємствами програмних продуктів з комп’ютеризації бухгалтерського обліку 
суттєво змінює процес ведення обліку. Використання комп’ютерних технологій 
спрощує не тільки ведення обліку, а і позбавляє необхідності постійно 

контролювати вихідні показники регістрів і звітності. 
Таким чином, програма «Комплексний облік для бюджетних установ 

України» дозволяє автоматизувати оформлення основної частини документів із 
кадрового складу, ведення штатного розкладу, особистих рахунків і карток 
працівників та складання звітів. Спеціальні засоби адміністрування дозволяють за 
необхідності обмежити доступ до даних відповідно до обов'язків працівників-

користувачів програми. 
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

(Представлено проф. Суліменко Л.А.) 
Визначено суть та основні завдання внутрішнього контролю основних 

засобів підприємства. Розглянуто основні етапи здійснення контролю основних 
засобів. Розроблено шляхи удосконалення контролю основних засобів підприємства.  

Ключові слова: основні засоби, внутрішньогосподарський контроль, 
інформаційні джерела контролю. 

 

Постановка проблеми. Для здійснення виробничої діяльності підприємству 
необхідні основні засоби, які у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну 
базу і визначають виробничу мету господарства. Тому від раціональної організації 
внутрішнього контролю основних засобів на підприємстві значною мірою залежить 
ефективність управління, адже прийняття управлінських рішень здійснюється в 
умовах невизначеності, зміни потенціалу економічного розвитку підприємства, дії 
дестабілізуючих чинників і ризику. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 
проблем обліку та контролю основних засобів зробили: М. Білуха, М. Білик, 
Ф. Бутинець, В. Гавриленко, С. Голов, Л. Городянська, А. Герасимович, Н. Дорош, 
В. Казмирчук, Л. Кіндрацька, Д. Костюка, Л. Нападовська, Г. Нашкерска, 
А. Озеран, О. Петрик, Т. Писаревська, В. Рудницький, Я. Савченко, В. Сопко, 
Н. Ткаченко, В. Усач, Г. Чумаченко, та інші.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних та організаційних аспектів 
здійснення внутрішньогосподарського контролю основних засобів підприємств. 

Викладення основного матеріалу.  
У сучасних ринкових умовах головним чинником підвищення ефективності 

діяльності підприємств України є зміна системи управління шляхом широкого 
використання економічних методів на базі удосконалення обліку й контролю. 
Основне завдання системи управління – опрацювання й виконання управлінських 
рішень. Тут важливим є принцип оптимальності, який означає, що при розробленні 
кожного управлінського рішення необхідно враховувати максимум можливих 
варіантів його виконання та вибрати ті з них, які найбільш повно забезпечували б 
досягнення поставлених цілей [2]. 

Для прийняття управлінських рішень з оптимізації виробництва, планів, 
програм, рішень інших питань, наприклад щодо підвищення ефективності 
використання основних засобів підприємства, важливим стає змістовна 
(інтерпретована) інформація контролю – результат контрольно-аудиторської 
діяльності на будь-якому підприємстві.  

Контроль є обов’язковою функцією в управлінні підприємством. Він дає 
змогу з’ясувати, як підрозділи всіх рівнів управління своєю діяльністю 
відповідають внутрішньому регламенту, установленим завданням підприємства і 
наскільки така діяльність ефективна. 
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Внутрішній контроль спрямований на збереження грошових та матеріальних 
цінностей, підвищення ефективності господарювання, відповідність системи 
внутрішнього контролю вимогам законодавчих та нормативно-правових актів і 
норм, зменшення витрат на проведення зовнішнього аудиту. Завдання 
внутрішньогосподарського контролю основних засобів наведено на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Завдання внутрішнього контролю основних засобів [1] 
 

Об'єктами контролю основних засобів є стан їх бухгалтерського та 
податкового обліку, внутрішній аудит, аналіз, а також організація, мотивація і 
планування забезпеченості та використання об'єктів на підприємстві.  

Вивчення діючої практики, спеціальної зарубіжної літератури, міжнародних 
нормативів контролю, а також практичного досвіду діяльності вітчизняних 
підприємств, дозволило виділити такі основні категорії методів і прийомів для 
ведення контролю основних засобів: інспекція, спостереження, опитування і 
підтвердження, підрахунки і аналітичний огляд [3, с.428].  

Основними інформаційними джерелами для контролю  основних засобів є 
дані синтетичного і аналітичного обліку по рахунках 10, 13, 15, які формуються у 
журнал-ордері  4, відомості аналітичного обліку 4.1, 4.2, 4.3; інвентарні картки, 
картки обліку руху основних засобів, інвентарні списки основних засобів; книги чи 
картки складського обліку; первинна документація по оприбуткуванню основних 
засобів (акти приймання-передачі основних засобів, товарно-транспортні накладні, 
рахунки-фактури, акти на вибуття основних  засобів та ін.), розрахунки нарахування 
амортизації основних засобів; технічні паспорти,  інвентаризаційні описи, акти 
інвентаризації, порівняльні відомості; фінансова статистична звітність: Баланс (Звіт 
про фінансовий стан) (ф. № 1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

Завдання внутрішнього контролю основних засобів 

оцінка доцільності придбання основних засобів 

встановлення правильності застосування норм експлуатації основних 
засобів у процесі виробництва, достовірність методик визначення їх 

зносу (амортизації) 

забезпечення належної якості та дотримання термінів проведення робіт 
з оновлення основних засобів 

дотримання законності та документальної обґрунтованості операцій, 
пов’язаних з рухом основних засобів та використання методів їх обліку 

забезпечення дотримання кошторису витрат на придбання 
(виготовлення) основних засобів і виконання ремонтів таких засобів 

визначення сум матеріальних збитків від недостач і крадіжок основних 
засобів 
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дохід) (ф. № 2); Звіт про власний капітал (ф. № 4); Примітки до річної фінансової 
звітності (ф. № 5). 

Здійснення контролю основних засобів забезпечується поєднанням 
різноманітних методів, прийомів та способів його здійснення. Таким чином, 
виділяють три основні групи методів і прийомів контролю: 

1) прийоми документального контролю; 
2) прийоми фактичного контролю; 
3) розрахунково-аналітичні методи контролю. 
Бондаренко Н.М. і Шачаніна Ю.К. [1] виділяють шість основних етапів в 

процесі контролю основних засобів підприємства, які наведено на рис. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Етапи контролю основних засобів [1] 

 

Рис. 2. Етапи контролю основних засобів 
 

Контроль основних засобів повинен здійснюватися спеціально створеним на 
підприємстві підрозділом, який має підпорядковуватися власнику. Особи, які 
здійснюють контроль проводять як планові, так і позапланові перевірки за 
вказівкою керівника. За результатами складають звіт про проведену роботу, 
звітують перед керівництвом, дають оцінку, рекомендації та поради [4].  

Права, обов'язки і відповідальність спеціалістів з контролю, а також 
кваліфікаційні вимоги до цих посад регламентуються посадовими інструкціями. З 
метою забезпечення якісного проведення перевірок службою контролю на 
підприємстві необхідно розробити Методичні рекомендації з питань перевірок. 
Робота служби контролю організовується у відповідності з календарними та 
індивідуальними планами робіт, які затверджує керівник підприємства.  

По закінченні будь-якого виду робіт особа, яка здійснює контроль подає 
керівникові підприємства звіт із зазначенням виявлених або можливих порушень 

Основні етапи контролю основних засобів 

1. Організаційно-правовий 

2. Документально-аналітична перевірка надходження основних засобів 

3. Документально-аналітична перевірка використання основних засобів 
та їх відтворення 

4. Документально-аналітична перевірка операцій реалізації, вибуття 
основних засобів 

5. Перевірка достовірності даних про основні засоби, що відображені у 
звітності 

6. Узагальнення результатів перевірки 
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операцій з основними засобами. Робота вважається завершеною тоді, коли 
проблеми, поставлені у звіті, розглянуто керівником підприємства і видано 
офіційне розпорядження про прийняття (неприйняття) певних рекомендацій. 

Висновки. Отже, система внутрішньогосподарського контролю основних 
засобів на підприємствах є комплексом методик і процедур, прийнятих 
керівництвом підприємства з метою досягнення оптимальних умов ефективності їх 
використання та виконання управлінських рішень. Для досягнення мети контроль 
повинен здійснюватися спеціальною службою підприємства. Права, обов'язки і 
відповідальність спеціалістів з контролю, а також порядок здійснення контролю 
основних засобів на підприємстві  доцільно закріпити у Методичних рекомендаціях 
з питань перевірок. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ДОХОДАМИ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ  

 

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

У статті розглянуто фактори, що сприяють автоматизації обліку 
доходів. Розкрито основні етапи роботи з розробки програмного забезпечення 
обліку та контролю доходів бюджетних установ. Запропоновані шляхи 
модернізації обліку доходів в бюджетних установах.  

Ключові слова: бюджетні установи, бухгалтерський облік, стратегія 
модернізації, міжнародні стандарти. 

 

Постановка проблеми. Кожна бюджетна установа потребує модернізації 
та вдосконалення організації обліку. До цього приводить постійне формування 
звітів, співпраця з казначейською службою, банками, з іншими підрозділами. Кожна 
ділянка обліку тісно пов’язана одна з одною. Тож удосконалюючи одну ділянку не 
можливо не удосконалити іншу. Щодо доходів, то для чіткого обліку існує теж 
багато програм, які забазпечують правильне і раціональне ведення бухгалтерського 
обліку даного розділу.   

Наразі у сучасному світі існує безліч програм та установок для 
полегшення ведення діяльності. Винятком не є і бюджетна установа, для 
удосконалення діяльності бюджетної установи існує багато програмного 

забезпечення, яке спрощує ведення бухгалтерського обліку.       
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дану проблематику 

розглядали такі науковці як: Береза С.Л. Бутинець, Т.А. Грабова Н.В., Р. Джога, С. 
Замазій., Я Кавторєв, Я. Криженко, М.В. Кружальний, В.І. Лемішовський, 

М.Р.Лучко, С. Ляшенко, В. Матвєєва, С.В. Свірко, Н. Синько, В.В. Сопко, 

Л.В.Чижевська, М.Н. Хорунжак. Проте можна сказати, що на сьогодні ця проблема 
є недостатньо дослідженою. Актуальним залишається питання взаємозв’язку 
внутрішнього та зовнішнього контролю за виконанням кошторису бюджетної 
установи, що й зумовлює необхідність його дослідження [1]. 

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. 

У зв’язку з цим постає питання щодо необхідності дослідження 
особливостей здійснення внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю за 

виконанням кошторису доходів і видатків установ, їх взаємозв’язку. [1] 

Метою статті є дослідження проблеми управління доходами в бюджетній 
установі та запропонування шляхів удосконалення інформаційного забезпечення.   
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Викладення основного матеріалу Причини відставання суб'єктів 
бюджетної сфери від технічного прогресу і розвитку сучасних інформаційних 
технологій пов'язані, в першу чергу, з наявністю проблем економічного, 
інформаційного-правового та організаційно-технічного характеру. Інформаційні 
проблеми пов'язані з вибором інструментарію обліку, контролю та аналізу. Їх 
вирішення вимагає обґрунтованого вибору системи та застосування необхідного і 
достатнього набору інформаційних технологій. В якості уточнюючої 
характеристики щодо програмного забезпечення вважаємо за доцільне враховувати 
таке: програма повинна бути гнучка в налаштуванні при незначних змінах, таких, як 
зміна норм видатків, мінімальної заробітної плати, розмірів відрахувань та 
нарахувань на фонд оплати праці, зміна тарифів на платні послуги, введення нових і 
вилучення окремих недоцільних рахунків з Плану рахунків. 

Проте слід зауважити, що автоматизації обліку сприяє низка факторів, 
зокрема, таких, як прискорена комп'ютеризація суспільства, розвиток нових 
інформаційних технологій, наукові підходи щодо організації праці. Все це є 
основою для розробки і впровадження як відносно простих автоматизованих 
робочих місць (АРМ), спрямованих на вирішення конкретних локальних задач, так і 
комплексних автоматизованих систем управління (АСУ), які діють у великих 
підрозділах закладів, установ і організацій бюджетної сфери, де розв'язуються 
задачі різного спрямування [2, ст. 284]. 

Ринок програмного забезпечення в Україні недостатньо наповнений 
програмами, що спрямовані на забезпечення системи управління бюджетними 
установами і ведення обліку в них. З найбільш відомих та популярних продуктів з 
автоматизації обліку є "1С: Бухгалтерія для бюджетних установ ", "Парус-Бюджет" 

для підприємств та організацій, що знаходяться на бюджеті, та "Казна". Проте 
вказані програмні продукти цілком адаптовані до внесення додаткових рахунків. 

Сучасні вимоги щодо забезпечення потреб управління необхідною 
інформацією ставлять нові задачі перед інформаційною системою. У зв'язку з цим 
постановка задачі з розробки програмного забезпечення для обліку та контролю 
повинна охоплювати такі етапи робіт: 

1) формулювання основних принципів обліку для конкретної бюджетної 
установи з урахуванням вимог діючого законодавства та внутрішніх потреб. Тому 
можна рекомендувати включити у перелік принципів внутрішнього характеру такі 
позиції: 

- підпорядкування інформаційної системи єдиній меті - забезпеченню 
зростання ефективності функціонування бюджетної установи; 

- об'єднання різних джерел облікової документації в одну 
повнофункціональну систему (на вході - планова та облікова інформація, на виході 
- інформація, адаптована для потреб управління); 

- організація облікових документів з різноманітними носіями на основі 
загальної класифікаційної системи; 

- вилучення дублювання інформаційних і документаційних потоків; 
- уніфікація прийомів роботи з обліковими документами [3, ст. 244]; 

2) на основі розроблених принципів сформувати мету розв'язання задачі; 
3) враховуючи мету задачі та принципи, дотримання яких необхідно 

досягти у розроблюваній інформаційній системі, сформувати критерії, які має 
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задовольняти автоматизована система. Доцільними є такі критерії: повнота набору 
функцій; модульність; інтегрованість; гнучкість; надійність; інтуїтивно зрозумілий 
інтерфейс користувача; відкритість; авторизований доступ до інформації. 

Модернізація системи бухгалтерського обліку сприятиме удосконаленню: 
1) управління державними фінансами; 
2) системи стратегічного бюджетного планування; 
3) порядку складання і виконання бюджету на основі програмно-цільового 

методу; 
4) системи контролю за процесом виконання бюджету; 
5) інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами. 
Основними напрямами реалізації стратегії є: 
а) удосконалення системи бухгалтерського обліку: 
– розподіл між суб’єктами бухгалтерського обліку повноважень щодо 

ведення обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат; 
– розроблення та запровадження єдиних національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та єдиного плану рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією; 

б) удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання 
бюджетів шляхом: 

– удосконалення методології складання форм звітності; 
– розроблення та запровадження нових форм фінансової звітності та 

звітності про виконання бюджетів; 
– удосконалення методів складення та консолідації фінансової звітності та 

звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних інформаційних 

технологій;  
в) створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової 

системи, що передбачатиме: 
– модернізацію фінансово-бухгалтерських служб; 
– забезпечення казначейського обслуговування усіх суб’єктів державного 

сектору; 
– посилення контролю з боку органів Державного казначейства за 

дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складення звітності; 
– удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фінансово 

бухгалтерських служб; 

– уніфікацію програмного забезпечення, що використовується суб’єктами 
державного сектору, з метою забезпечення обміну інформацією між Міністерством 

фінансів, органами Державного казначейства і суб’єктами державного сектору з 

використанням баз даних та інформаційних систем. 
Реалізація стратегії дасть змогу забезпечити створення інтегрованої 

інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами. У результаті 
реалізації стратегії очікується досягнення таких результатів: 

– адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності до 
міжнародних стандартів; 

– розроблення та запровадження єдиного плану рахунків бухгалтерського 

обліку з виконання бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних коштів, що 

дасть змогу забезпечити прозорість облікових процесів, складення звітності та 
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отримання інформації про фінансові операції, які здійснюються у державному 

секторі; 
– установлення уніфікованих вимог до вибору програмного забезпечення 

для обміну інформацією між Мінфіном, органами Державного казначейства і 
суб’єктів державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем; 

– підвищення відповідальності, а також статусу керівників фінансово 

бухгалтерських служб суб’єктів державного сектору, запровадження інституту 
державних бухгалтерів; 

– удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань 
бухгалтерського обліку в державному секторі; 

– підвищення рівня прозорості та відкритості ведення бухгалтерського 
обліку. 

Висновки. Формування автоматизованої інформаційної системи, яка б 
базувалася на рекомендованих принципах і позиціях, забезпечить оперативне 
вирішення задач обліку, контролю та аналізу, сприятиме якісному контролю за 
формуванням доходів і видатків бюджетних установ, забезпеченню ефективності 
використання фінансування та економії грошових і матеріальних ресурсів. В 
кінцевому підсумку це забезпечить зростання обсягів і якості наданих бюджетними 

установами послуг. 
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АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СПОРТУ, ОРГАНІЗУВАННЯ 

ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ 
 

(представлено проф., д.е.н. Ю.С. Цаль-Цалко) 
Стаття присвячена аналізу основних засобів та їх стану в підприємствах 

України. Проаналізовано показники зносу та наявності основних засобів 
підприємств у сфері спорту, та організування відпочинку та розваг. розглянуто 
натуральні і вартісні показники, що характеризують кількісні та якісні зміни 
основних засобів. 

Ключові слова: аналіз, основні засоби, вартість на кінець року, вартість на 
початок року, знос основних засобів, діяльність у сфері спорту. 
 

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах однією з основних 
умов ефективного функціонування підприємств є їх забезпеченість основними 
засобами. Тому, що саме основні засоби є головною рушійною силою за допомогою 
якої починає свою діяльність підприємство, а в подальшому зможе розширювати 
свою діяльність. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що основні 
засоби є невід’ємною і особливо важливою частиною підприємств, що здійснюють 
діяльність у сфері спорту, без яких неможливо надання якісних послуг. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Великий внесок у розвиток 
теорії та практики аналізу основних засобів підприємства внесли відомі вітчизняні 
науковці, серед яких Ю.А. Бабаєв, Н.Д. Баняк, М.Я. Дем’яненко, Н.О. Ковальчук, 

Н.В. Кружельний, Ю.С. Цаль-Цалько, А.В. Щербина та ін. Однак, слід відмітити, 
що окремі питання щодо аналізу основних засобів підприємств, що здійснюють 
діяльність у сфері спорту  залишаються відкритими. 

Метою статті є провести аналіз наявності основних засобів підприємств, що 
здійснюють діяльність у сфері спорту. 

Викладення основного матеріалу. Основні засоби відіграють вирішальну 
роль у виробничій діяльності підприємств. Забезпеченість підприємств основними 
засобами виробництва є важливим фактором, від якого залежать якість, повнота та 
своєчасність виконання робіт, обсяг виробництва продукції і фінансовий стан 
підприємства в цілому. Тому актуальним стає дослідження стану основних засобів 
на підприємствах [2, с. 912].  

Основним завданням економічного аналізу основних засобів є  визначення 
ступеня забезпеченості підприємства основними засобами за умови 
найінтенсивнішого їх використання та пошуку резервів підвищення віддачі 
основних засобів [3, с. 511]. 

Наявність, кількісні та якісні зміни основних засобів характеризують за 
допомогою натуральних і вартісних показників. Натуральні показники 
використовують при аналізі наявності та рівня забезпеченості підприємств 
окремими видами основних засобів, їх технічного стану та функціональної 
придатності. Вартісні показники дають змогу визначити загальний обсяг основних 
засобів, їх структуру, динаміку та відтворення [1, с. 80]. 
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В.В. Шкромида, В.П. Терлецький стверджують, що аналіз основних засобів 
необхідно проводити за такими напрямами: наявність і структура основних засобів; 
забезпеченість основними засобами; рух основних засобів у динаміці; ефективність 
використання основних засобів. 

Кожен із наведених напрямів, як вважають автори, характеризує вагомість 
основних засобів у фінансово-господарській діяльності підприємства. 
В.В. Шкромида, В.П. Терлецький установили, що для аналізу основних засобів на 
підприємстві використовують різні системи аналітичних показників, виходячи з 
поставленої мети дослідження, доступу до обліково-аналітичної інформації та кола 
користувачів результатів аналізу [4, c. 108]. 

Для проведення власних досліджень мною було відібрано окремі аналітичні 
показники, які характеризують основні засоби на підприємстві за вищезгаданими 
напрямами, що дає можливість оцінити їх стан (табл. 1).  

Об’єктами дослідження за КВЕД 2010 обрано підприємства, що здійснюють:  
93.1 Діяльність у сфері спорту (ця група включає діяльність спортивних 

об'єктів із проведення спортивних заходів, діяльність спортивних команд і клубів, 
які в основному беруть участь у живих спортивних заходах; незалежних атлетів, 
задіяних у живих спортивних заходах перед глядачами; власників машин, собак, 
коней тощо, в основному задіяних у перегонах та інших показових спортивних 
заходах; спортивних тренерів, які надають спеціалізовані послуги з підтримки 
учасників спортивних заходів і змагань; операторів арен і стадіонів; іншу діяльність 
з організації, сприяння проведення й управління спортивними заходами): 

- 93.11 Функціювання спортивних споруд; 
- 93.12 Діяльність спортивних клубів; 
- 93.13 Діяльність фітнес-центрів; 
- 93.19 Інша діяльність у сфері спорту; 
93.2 Організування відпочинку та розваг (ця група включає управління 

установами та надання послуг для задоволення різноманітних розважальних 
інтересів клієнтів. Також включає види діяльності з організування відпочинку та 
розваг, такі як діяльність парків відпочинку з атракціонами, діяльність, пов'язану з 
організацією ярмарків і майданчиків для пікніків): 

- 93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків; 
- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг. 

Таблиця 1.  
Аналіз основних засобів підприємств України у сфері спорту, та організування 

відпочинку та розваг 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Відхилення 2016 р. до 

2014 р. 
+, - в % 

1 2 3 4 5 6 

Вартість основних засобів 
на початок року, млн.грн 

     

без індексації та 
переоцінки 

18185 18468 18960 775 4,3 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 

з урахуванням індексації 
та переоцінки 

18203 18480 18912 709 3,9 

Надійшло основних 
засобів, млн.грн 

427 942 620 193 45,2 

з них введено в дію 
нових основних засобів, 
млн.грн 

271 281 335 64 23,6 

Вибуло основних 
засобів, млн.грн 

184 500 3976 3792 
> в 

21,6 р. 
з них ліквідовано 
основних засобів, 
млн.грн 

18 19 30 12 66,7 

Вартість основних 
засобів на кінець року 

     

млн.грн 18446 18922 15556 -2890 -15,7 

у % до загального обсягу 0,1 0,3 0,2 0,1 - 

Амортизація (знос) 
основних засобів за рік, 
млн.грн 

534 518 615 81 15,2 

Вартість основних 
засобів, на які повністю 
нараховано 
амортизацію, млн.грн 

321 444 518 197 61,4 

Залишкова вартість 
основних засобів, 
млн.грн 

     

на початок року 14080 13727 13531 -549 -3,9 

на кінець року 13782 13741 10201 -3581 -26,0 

Коефіцієнт індексації 
(переоцінки) основних 
засобів, % 

100,1 100,1 99,7 -0,4 - 

Ступінь зносу основних 
засобів, % 

25,3 27,4 34,4 9,1 36,0 

Темп зростання 
(зниження) основних 
засобів, % 

102,2 101,1 101,7 -0,5 - 

Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики 

 

Залишкова вартість основних засобів на кінець 2016 року у досліджуваних 
підприємств рівна 102016 млн.грн, що менше 2014 року на 3581 млн.грн чи на 
26,0%. Надійшло основних засобів 2016 році на суму 620 млн.грн що більше ніж в 
2014 році на 193 млн.грн чи на 45,2%. Вибуло основних засобів 2016 році на суму 
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3976 млн.грн що більше ніж в 2014 році на 3792 млн.грн чи в 21,6 разів. Ступінь 
зносу основних засобів в 2016 році 34,4%, що гірше від 2012 року 9,1%. 

Отже, при аналізі наявності та руху основних засобів особливу увагу 
необхідно приділяти їх оцінці та забезпеченню порівнянності у часі.  

Для встановлення єдиної оцінки основних засобів потрібно періодично 
проводити їх переоцінку (інвентаризацію), під якою розуміємо зміну вартості 
основних засобів з метою проведення їх у відповідність з сучасними умовами 
відтворення. 

Висновки. Дані про наявність, знос основних засобів служать основним 
джерелом інформації для оцінки потенціалу організації. Розрахунки показали, що 
залишкова вартість основних засобів підприємств України у сфері спорту, та 
організування відпочинку та розваг зменшилася, а їх знос зріс. 
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В статті досліджено суть внутрішньогосподарського контролю та 
внутрішнього аудиту доходів підприємств торгівлі. Визначено об’єкти та 
завдання внутрішнього аудиту доходів підприємств торгівлі. Запропоновано 
напрямки удосконалення внутрішньогосподарського контролю доходів 
підприємств. 

Ключові слова: торгівельні підприємства, контроль, внутрішній аудит, 
бюджетування. 

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та інтеграції до світового 
економічного простору, поглиблення ринкових перетворень та подолання наслідків 
фінансово-економічної кризи  розвиток економіки України  вимагає підвищення 
якості інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств. Важливість  
удосконалення  управління господарськими процесами  зумовлює критичний  
перегляд інструментів підготовки комплексної інформації. Ці фактори посилюють 
значення внутрішньогосподарського контролю.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Розглядом питання контролю на 
торгівельних підприємствах займалися такі вчені, як Андрєєв В.Д., Бутинець Т.А., 
Бутинець Ф.Ф., Верига Ю.А., Петрик О.А., Серебрякова Т.Ю., Фірсова Н.В. та ін. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів внутрішнього 
контролю та розробка напрямків його удосконалення на торгівельних 
підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Процеси розробки та діагностики 
альтернативних рішень, а також добору оптимальних з них для практичної 
реалізації базуються на оцінці істотної економіко-управлінської інформації, основна 
частина якої формується в системі бухгалтерського обліку та уніфікується в 
бухгалтерській (фінансовій) звітності. Якість системи бухгалтерського обліку, 
правдивість бухгалтерської звітності та первинної документації, необхідної для 
прийняття ефективних управлінських рішень лежать в основі методології 
внутрішньогосподарського контролю, однією з форм якого є внутрішній аудиту.  

Внутрішній аудит повинен сприяти вирішенню проблем, пов’язаних з 
розробкою науково обґрунтованої, відповідної динамічним сучасним вимогам, 
системи формування первинної інформації та своєчасних оптимальних 
управлінських пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень з 
розвитку суб’єктів господарювання не тільки в даний момент, але й в 
довгостроковій перспективі. Кваліфікована служба внутрішнього аудиту здатна за 
допомогою інструментів, властивих ексклюзивно аудиту, не тільки перевіряти та 
діагностувати проблемні ситуації, але й прогнозувати їхню майбутню динаміку, а 
також формувати управлінські рекомендації, відповідні до змін середовища [1]. 
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Проте, дієвий внутрішній аудит  сфери торгівлі  для здійснення таких 
функцій повинен бути не структурним елементом, що тільки констатує, контролює 
та підтверджує інформацію, що вже відбулась (історичні факти), але –  органом, що 
проводить різновекторні дослідження, надає консультації та  є орієнтованим на 
перспективу. 

На нашу думку, функціонування системи внутрішнього аудиту торгівлі 
повинно відповідати таким критеріям: оптимальності складу (не порушувати  
налагоджену управлінську та  організаційну структуру суб’єкта господарювання  
через створення нових заплутаних вертикалей чи механізмів управління); 
ефективності (не лише виконувати покладені функції оперативно, але й не 
переобтяжувати адміністративні витрати шляхом залучення надмірної кількості 
працівників як внутрішніх, так і зовнішніх, нівелюючи отримані фінансові 
напрацювання (збільшення доходів чи зниження витрат) суттєвим зростанням 
вартості таких результатів); фаховості (включати компетентних працівників або 
залучати організації, що характеризуються належною репутацією, оскільки залежно 
від ситуації може бути економічно обгрунтованіше скористатися послугами 
зовнішніх фірм, ніж підбирати чи навчати власний персонал); синергетики (системи 
внутрішнього аудиту є елементом підприємства, тому лише у співпраці з іншими 
структурами суб’єкта господарювання можливе досягнення бажаного ефекту 
діяльності, особливо уважно варто слідкувати за внутрішньо корпоративними 
конфліктами, які можуть виникнути у зв’язку з перерозподілом деяких 
контролюючих повноважень на користь системи внутрішнього аудиту). 

Об’єктом внутрішнього аудиту  доходів від основної діяльності  є 
господарюючий суб’єкт та його окремі структурні елементи, господарські, в тому 
числі технологічні, процеси, що здійснюються на підприємстві та спрямовані на 
отримання доходу. При цьому увага може акцентуватися на окремих сегментах 
роботи суб’єкта господарювання, наприклад, його основній діяльності, залежно від 
ключових завдань, які ставляться перед аудиторами [3].  

Функції внутрішнього аудитора (суб’єкта) можуть виконувати як фахівці 
внутрішнього аудиту, що є працівниками підприємства торгівлі, так і ревізійні 
комісії, сторонні організації чи зовнішні аудитори. Приймаючи рішення про 
організацію внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності необхідно 
врахувати напрям і специфіку діяльності, обсяги фінансово-економічної діяльності 
та сформованість системи управління суб’єкта господарювання, стан внутрішнього 
контролю тощо. 

Служба внутрішнього аудиту підприємств торгівлі повинна реалізовувати 
різноманітні та масштабні завдання, які включають такі елементи:  1) моніторинг 
ефективності заходів внутрішнього контролю (розробка дієвих систем 
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю є прямим обов’язком 
керівництва; на службу внутрішнього аудиту у зв’язку з цим кладуть 
відповідальність за перевірку цих систем, діагностику ефективності їхнього 
функціонування та розробку рекомендацій із вдосконалення);  2) дослідження 
управлінської та бухгалтерської інформації (перевірка засобів і способів збору, 
класифікації, виміру такої інформації та складання звітності на її основі, специфічні 
запити щодо окремих її складових частин);  3)  контроль результативності та 
ефективності, в тому числі контроль нефінансовими засобами;  4)  контроль за 



62 

 

дотриманням вітчизняного законодавства, нормативно-правових актів та інших 
зовнішніх вимог, а також директив, політик та інших внутрішніх вимог керівництва 
[1].  

Одним із напрямків удосконалення внутрішнього контролю є впровадження 
на торгівельному підприємстві системи бюджетування, що дасть змогу керівництву 
виявити недоліки в управлінні, проаналізувати специфічні фактори впливу та 
виділити відхилення від досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Загалом бюджетування торговельного підприємства надає значні переваги:   
1)  бюджети складаються для всіх структурних підрозділів у розрізі функцій 

(продаж, купівля, складування, транспортування). Кожен бюджет пов’язаний з 
іншим бюджетом і тією чи іншою мірою взаємодіє  з ним, що гарантує координацію 
дій колективу підприємства;   

2) бюджетування значною мірою забезпечує порядок та об’єктивність 
комунікацій між різними рівнями менеджерів підприємства;   

3) менеджеру дають чітко визначену роботу із властивими їй 
повноваженнями та обов’язками. Коли дії менеджерів не збігаються з планом 
(закладеним до бюджету), тоді розбіжності повідомляються вищому керівництву, 
яке, в свою чергу, концентрує свою увагу на цих відхиленнях;    

4) участь у бюджетуванні нижчого та середнього рівнів менеджменту, а 
також прозорість адресатів сприяє виникненню мотиваційних факторів.  

Працівники позитивно реагують на те, що до їхньої думки прислухаються і 
вони знають, до якого результату наближається підприємство;   

5) менеджмент всіх рівнів вчиться думати наперед, передбачати результати, 
вживати заходів для того, щоб попередити негативні результати [2].   

Бюджетування спрямоване на узгодження цілей та інтересів різних членів 
організації, передбачення майбутніх проблем та визначення найкращих шляхів для 
досягнення стратегічної мети. У процесі бюджетування менеджери мають 
можливість визначити вартісну оцінку своїх рішень. Бюджетування змушує їх 
краще уявити, чого варті певні дії, та знайти узгоджене рішення при оцінці 
запропонованих проектів, порівняти вигоди альтернативних варіантів дій, 
визначити найефективніший спосіб використання ресурсів. 

Бюджетне планування на підприємстві складається з двох етапів:  
1) підготовка до планування (дослідження зовнішнього та внутрішнього 

середовища; визначення стратегічних цілей діяльності);  
2) планування  -  розроблення бюджетів (коригування організаційної 

структури; формування ієрархічної системи бюджетів; побудова або коригування 
управлінського обліку; обґрунтування бюджетного регламенту розробка 
методичного інструментарію; розробка програмного забезпечення). 

Вимогами до мети формування бюджету доходів торговельного 
підприємства є:   

1) конкретність мети (має мати місце набір характеристик, які деталізують 
мету і дозволяють точно її визначити (групи товарів, торговельні точки, відділи 
торговельного залу, продавці, що приносять або формують найбільшу частину від 
продажу товарів);  

2) реалістичність (існування об’єктивної можливості досягнення мети);  
3) відповідність одиниць виміру;  
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4) досяжність (застосування правомірних способів досягнення кінцевого 
результату). 

Сам по собі бюджет не буде давати можливість аналізувати та контролювати 
заплановані параметри доходів. Тому необхідним є також складання звіту про 
виконання бюджету доходів. 

Висновки. Складання бюджету доходів та звітів про їх виконання 
забезпечать здійснення таких завдань в процесі управління доходами: планування 
необхідної кількості доходів для здійснення фінансово-господарської діяльності; 
забезпечення управлінців  необхідною оперативною інформацією для прийняття 
адекватних рішень; контроль та аналіз господарських операцій з метою кількісного 
та якісного кінцевого результату щодо отримання доходів; вчасне виявлення 
недоліків в операціях пов’язаних з отриманням доходів; оцінка та контроль 
діяльності господарських сегментів (виробничих підрозділів); пошук кращих 
варіантів управління. 
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ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО 
ІНФОРМАЦІЇ 

 

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

Розглянуто теоретичні основи та практика формування інформації у звіті 
про управління. Здійснено аналіз суб’єктів господарської діяльності щодо звіту про 
управління. Доведено можливість формування складових доданої вартості в 
системі рахунків бухгалтерського обліку  

Ключові слова: облік, звіт про управління, суспільний інтерес, додана 
вартість, рахунки бухгалтерського обліку 

 

Постановка проблеми. Склад фінансової звітності підприємств України 
починаючи з 2018 року доповнюється звітом про управління. Новації обумовлені 
вимогами Директиви 2013/34/ЄС у напрямі імплементації вітчизняного 
законодавства до нормативів ЄС та положеннями Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням звіту про управління та 

наповнення його фінансовими показниками присвячені праці авторів: Безверхий К. 
В. [1], Пантелеєв В. П. [1], Голов С. [2], Малишкін О.І. [3], Мороз Ю .Ю. [5, 6], Цал-

Цалко Ю. [6], Озеран А. [7, 8], Орлова В. К. [9], Кафка С. М. [9], Панков Д.А. [10, 
11], Кухто Ю.Ю. [10, 11]. Не зменшуючи вагомості наукових напрацювань 
провідних авторів, зауважимо, що питання звіту про управління не знайшли 
достатнього опрацювання в їх дослідженнях. 

Мета дослідження є обґрунтування методики формування і відображення в 
звіті про управління показників фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу. Звіт про управління повинні складати 
підприємства великого і середнього бізнесу як основні підприємницькі структури 
суспільного інтересу, які забезпечують значну роль в благополуччі, стабільності, 
безпеці та сталому розвитку держави. 

Звідси походить потреба передбачити наслідки дій чи бездіяльності 
підприємства, узгоджувати задоволення потреб власниками із суспільними 
інтересами. 

Найбільший суспільний інтерес мають великі підприємства. Водночас, слід 
зазначити, що кількість великих підприємств впродовж п’яти останніх років значно 
зменшилась: з 659 одиниць у 2013 році, 497 – 2014 році, 423 –  2015 році, до 399 у 
2017 році, тобто за цей період відбулося їх зменшення на 260 одиниць або 39,5 %. В 
першу чергу, це є наслідком військових дій на території східних регіонів, де 
здебільшого розміщувалися великі промислові підприємства, та впливу 
загальноекономічної кризи. 

На великих підприємствах в 2017 році було зайнято 1,6 млн. працівників (біля 
20 % зайнятих на суб’єктах господарювання) в розрахунку на 1 підприємство 3912 
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працівників, а в цілому за 5 останніх років чисельність працюючих на цих 
підприємствах зменшилась на 822,8 тис. осіб або 34,5 %. 

Негативний аспект в оцінюванні суспільної відповідальності великих 
підприємств вносять різні критерії щодо віднесення підприємств до суб’єктів 
великого бізнесу. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» до великих підприємств – суб’єктів суспільного інтересу 
віднесено підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств, а 
їх показники господарської діяльності на дату складання річної фінансової звітності 
за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 
балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро; середня кількість 
працівників – понад 250 осіб. 

Водночас, в Господарському кодексі України визначено, що суб’єктами 
великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід 
від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Тобто, в даний час виникло ряд розбіжностей між бухгалтерським і правовим 
трактуванням поняття великих підприємств: по-перше, щодо кількості критеріїв 
(три і два); по друге, за назвою показника, що характеризує обсяги господарювання 
(чистий дохід і дохід); по-третє, визначенням періоду для оцінювання (рік, що 
передує звітному, та звітний період). 

Щодо звіту про управління великого підприємства як документа, що містить 
фінансову і не фінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку 
підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності, то 
необхідно зауважити, що його зміст повинен розкривати підприємство як складову 
національного багатства, джерело робочих місць, податкових надходжень і 
соціальних платежів. 

Суспільна відповідальність, у цьому розумінні, це діяльність підприємства, яка 
здійснюється у площинах: суспільство, персонал, ринок. Суспільний інтерес 
найбільш доцільно оцінювати та оприлюднювати показником доданої вартості, що 
створюється суб’єктом господарювання за інформаційними ресурсами рахунків 
бухгалтерського обліку. 

Додана вартість – це валова продукція підприємства (або ринкова ціна 
випущеної продукції) за мінусом поточних матеріальних витрат, але з включенням 
неї відрахувань на амортизацію (тому що основні засоби підприємства беруть 
участь у створенні нової вартості виробленої продукції). Додана вартість за 
витратами виробництва по всіх галузях дає підсумкові показники ВВП. Зауважимо, 
що частка великого бізнесу за цим показником становить більше 40 %. 

Для формування складових доданої вартості за витратами виробництва, які 
відображаються в системі бухгалтерського обліку підприємства, можливо 
використати рахунки-екрани класу 8 «Витрати за елементами», зокрема: 81 
«Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 
«Амортизація», а щодо податкових платежів, чистого прибутку підприємства та 
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зміни корисності активів і вартості ділової репутації (гудвілу) підприємства 
доцільно ввести додаткові синтетичні рахунки в складі 8 класу рахунків. 

Виходячи з цього, підприємство буде розглядатися як складова частина 
суспільства, яка функціонує для задоволення його потреб. 

Висновки. Формування інформації щодо органічного виробництва в системі 
бухгалтерського і управлінського обліку товаровиробників дозволяє оперативно 
реагувати на ефективність виробництва органічної продукції та забезпечити 
контроль відповідності виробленої продукції вимогам стандартів. 

Отже, система бухгалтерського і управлінського обліку повинна стати 
важливим інструментом в інформаційному забезпеченні  процесів оцінювання і 
контролювання стану органічного виробництва продукції. Система бухгалтерського 
обліку, аудиту і оподаткування щодо органічної продукції за допомогою механізмів 
відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку і в 
управлінському обліку виконують захисну та оціночну функцію щодо створення 
належних умов для функціонування ринку якісної органічної продукції, яка 
відповідає вимогам діючих нормативів.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

 

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

Обґрунтовано необхідність автоматизації системи обліку бюджетних 
установ за для забезпечення їх ефективної діяльності. Розглянуто основні 
характеристики програмних продуктів автоматизації обліку в бюджетних 
організаціях, а також визначено основні переваги використання даних програм для 
оптимізації та адаптації облікової системи вітчизняних установ до сучасник 
викликів інформаційного суспільства і міжнародної практики бюджетного обліку. 
Проаналізовано особливості використання “1С: Підприємство 8 Бухгалтерія для 
бюджетних установ України”, обґрунтовано ключові вимоги до компаній-

виробників програмних продуктів автоматизації бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах України. 

Ключові слова: автоматизація бухгалтерського обліку, програмне 
забезпечення, програмний продукт, бюджетні установи. 

 

Постановка проблеми. За сучасних ринкових умов бюджетні установи в 
Україні стали своєрідними суб'єктами господарювання, чия діяльність 
характеризується різноманітними напрямками. У результаті впровадження в 
ринкових відносин, функціонування бюджетних установ характеризується 
розширенням сфер діяльності, що не може не обходитися без використання заходів 
і методів впливу на забезпечення оптимального функціонування та життєдіяльності 
бюджетної установи державою. Однак внаслідок нестабільної політичної ситуації та 
суперечливої законодавчої бази правильне і раціональне ведення бухгалтерського 
обліку стає просто необхідним. Бухгалтерський облік є своєрідною системою 
управління, який на сьогоднішній день також має свої невідповідності та потребує 
вдосконалення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам розвитку, 
адаптації та використання інформаційних систем у сфері бюджетного обліку 
присвячена значна кількість наукових праць, зокрема таких вчених: А. М. Береза, А. 
М. Желєзняк, С. В. Івахненков, О. С. Масюк, І. Г. Пахомова, Т. А. Писаревська, Р. 
С. Свірко, Л. О. Терещенко, Т. Б. Тимейчук, Н. М. Хорунжак, Т. В. Шабельник, О. І. 
Шара та ін. 

Метою статті є вивчення сучасного стану бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах та внесення пропозицій та рекомендацій щодо його 
вдосконалення в частині автоматизації облікового процесу. 

Викладення основного матеріалу. Не дивлячись на стрімкий розвиток 
ринкових відносин з їх приватною власністю і комерційними інтересами, навряд чи 

можна уявити сучасне суспільство без бюджетних установ і організацій. Облік у 
бюджетних установах ведеться майже в 100 тисячах установах і організаціях 
різного профілю – освіти, науки, медицини, органів законодавчої чи виконавчої 
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влади. Ці установи утримуються за рахунок коштів державного або місцевого 
бюджетів і тому називаються бюджетними [1, с.34]. На даний час бухгалтерський 
облік у бюджетній сфері України складається з обліку виконання державного і 
місцевого бюджетів та бухгалтерського обліку бюджетних установ. У бюджетних 
установах бухгалтерський облік покликаний забезпечити систематичний облік 
виконання кошторисів, стану розрахунків з підприємствами, організаціями та 
працівниками цих установ, використання матеріальних і грошових ресурсів та їх 
збереження.  

Для організації своєї господарської діяльності бюджетні установи за 
рахунок отриманих із бюджету та власних коштів придбають і використовують 
матеріальні цінності, наймають обслуговуючий та управлінський персонал, 
нараховують йому заробітну плату, здійснюють інші господарські операції, які 
підлягають обліку.  

Процес автоматизації бюджетного обліку спрямований на удосконалення 
технологій бухгалтерського обліку й обробки економічної інформації у бюджетних 
організаціях. Ефективне застосування сучасних технологій автоматизації обліку в 
бюджетних установах дає змогу забезпечити раціональне використання наявних 
ресурсів бюджетної сфери. В умовах застосування комп’ютерних технологій та 
програмних продуктів для автоматизації бюджетного обліку відбувається 
трансформація системи бухгалтерського обліку й облікових процедур, що 

супроводжується підвищенням якості та рівня ефективності процесу управління в 
бюджетних установах. 

У сучасних умовах переважна більшість бюджетних установ використовує 
для ведення електронного обліку програмні додатки Microsoft Excel, Word, що 
негативно впливає на якість облікового процесу, оскільки використання жодної із 
вказаних програм, не дає змоги забезпечити ведення бюджетного обліку як цілісної, 
комплексної системи. 

Так, на основі використання додатків Microsoft Excel та Word можна 
забезпечити не більше, як виконання окремих функцій, зокрема: формування 
аналітичних показників, документів, відображення господарських операцій, 
планування доходів і видатків, як окремих облікових операцій, а не як цілісної 
системи бухгалтерського обліку бюджетної установи. 

На підставі проведеного критичного аналізу спеціальної літератури 
вважаємо, що основними перевагами застосування сучасних інформаційних 
технологій для автоматизації облікових процедур у бюджетних установах є такі: 1) 

обробка та збереження великої кількості однакових у структурному плані одиниць 
облікової інформації; 2) можливість здійснення вибірки необхідної інформації з 
великої кількості даних; 3) достовірне і безпомилкове здійснення математичних 
розрахунків; 4) оперативне отримання даних, необхідних для ухвалення 
обґрунтованих управлінських рішень; 5) багаторазове відтворення дій. 

Більше того, використання засобів автоматизації дає змогу повністю 
вирішити проблему точності формування й оперативності забезпечення обліковою 
інформацією державних службовців бюджетних установ для обґрунтованого 
ухвалення та реалізації ефективних управлінських рішень [3, с. 353]. 

На наш погляд, для здійснення раціонального вибору, ефективного 
впровадження та використання програмного забезпечення автоматизації системи 
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бухгалтерського обліку бюджетної установи необхідно враховувати низку 
важливих характеристик: 1) специфіку діяльності установи (галузь, обсяг робіт 
тощо); 2) характеристику матеріально-технічної бази (наявність достатньої 
кількості комп’ютерної техніки і необхідного програмного забезпечення); 3) 
наявність кваліфікованих фахівців з бюджетного обліку, які мають досвід роботи з 
програмними продуктами автоматизованого ведення бухгалтерського обліку в 
бюджетній установі. 

Варто зауважити, що функціональні можливості вітчизняного програмного 
забезпечення є недостатніми для забезпечення повноцінного процесу автоматизації 
системи бюджетного обліку установи на належному рівні. Відповідно, закордонна 
компанія ―1С‖ займає домінуючу позицію на ринку програмних продуктів для 
автоматизації системи бухгалтерського обліку бюджетних установ України. 
Характеризуючи особливості програми ―1С: Підприємство 8 Бухгалтерія для 
бюджетних установ України‖, варто відзначити, що це сучасний програмний 
продукт для автоматизації бюджетного обліку, в якому враховані вимоги 

законодавства і реальна практика діяльності бюджетних установ різної відомчої 
приналежності. 

Зазначимо, що однією з переваг впровадження програмного продукту ―1С: 
Підприємство 8 Бухгалтерія для бюджетних установ України‖ є те, що для 
забезпечення зручності роботи користувачів у програмі передбачено можливість 
використання таких функціональних опцій: 1) режим очікування підключення до 
інформаційної бази; 2) формування списків загальних інформаційних баз; 3) 
широка інтеграція з Microsoft Office; 4) інтерактивне перепроведення документа 
(користувач може стежити за процесом виконання проведення документа та 
оцінювати час, який залишився до завершення операції, завдяки інформації про 
дату і час документа, що обробляється, яка виводиться на панель стану); 5) 
взаємодія з програмними продуктами ―Мережа‖ та ―Кур’єр‖ Державного 
казначейства України. Використання програми ―1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних 
установ України‖ дає змогу формувати реєстри, здійснювати друк і запис на 
зовнішні носії інформації у форматі тієї версії програмного забезпечення 
Державного казначейства України, яка використовується в установі; 6) перезапуск 
та збереження змін у програмі при завершенні роботи системи [5, с. 231–232]. 

Використання цього програмного продукту дає змогу більш повно задовольнити 

професійні потреби персоналу бюджетних установ у сфері методології обліку, 
технологічних і програмних рішень та забезпечити зручну можливість обміну 

інформацією шляхом якісного переходу між різними програмами. 
На наш погляд, забезпечення раціонального вибору, впровадження і 

ефективного використання програмних продуктів для автоматизації процедур 
бухгалтерського обліку є пріоритетним шляхом для забезпечення раціоналізації 
системи бухгалтерського обліку, удосконалення процесу управління та підвищення 
ефективності діяльності вітчизняних організацій бюджетної сфери загалом. 

Висновки. В сучасних умовах процесів трансформації системи 
бухгалтерської обліку вітчизняних організації бюджетного сектору до міжнародної 
практики та стрімкого розвитку інформаційних облікових технологій проблема 
забезпечення ефективного процесу автоматизації облікових процедур бюджетних 
установ України потребує реалізації обґрунтованого наукового підходу для її 
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успішного вирішення. На сьогоднішній день основну увагу потрібно направити на: 
стимулюванні українських фахівців ІТ-індустрії створювати якісні продукти, 

пристосовані до вимог українського законодавства і які б задовольняли потреби 
розпорядників бюджетних коштів. 

Список використаної літератури: 
1. Беззубець Л. Л. Удосконалення та модернізація організації обліку в 

бюджетних установах Экономический вестник университета. Сборник научных 
трудов ученых и аспирантов. 2012. №. 19-1. 

2. Волковська Я.В. Удосконалення організації бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах як засіб підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів. Управління розвитком. 2011. №20. с. 125-127. 

3. Желєзняк А. М. Проблеми та перспективи комп’ютеризації 
бухгалтерського обліку бюджетних установ. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. 

Вип. 22.7. с. 350–354.  

4. Терещенко Л. О., Матвієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і 
технології в обліку : навч. посіб. Вид. КНЕУ, Київ, 2004. 187 с.  

5. Тимейчук Т. Б. Аналіз можливостей програмного забезпечення 
автоматизації обліку в бюджетних установах. Вісник національного університету 
водного господарства та природокористування. 2010. Вип. 1 (49). с. 228–234. 

 

References 

1. Bezzubets L. L. (2012) Udoskonalennia ta modernizatsiia orhanizatsii obliku 

v biudzhetnykh ustanovakh [Improvement and modernization of accounting organization 

in budgetary institutions] Эkonomycheskyi vestnyk unyversyteta. Sbornyk nauchnыkh 
trudov uchenыkh y aspyrantov. 19-1. 

2. Volkovska Ya.V.(2011) Udoskonalennia orhanizatsii bukhhalterskoho obliku 

v biudzhetnykh ustanovakh yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia 

biudzhetnykh koshtiv [Improving the organization of accounting in budgetary institutions 

as a means to increase the efficiency of using budget funds]. Upravlinnia rozvytkom.20, 

125-127. 

3. Zheliezniak A. M. (2012) Problemy ta perspektyvy kompiuteryzatsii 

bukhhalterskoho obliku biudzhetnykh ustanov [Problems and perspectives of 

computerization of accounting of budgetary institutions]. Naukovyi visnyk NLTU 

Ukrainy.  22.7, 350–354.  

4. Tereshchenko L. O., Matviienko-Zubenko I.I. (2004) Informatsiini systemy i 

tekhnolohii v obliku [Information systems and technologies in accounting].Kyiv, 187.  

5. Tymeichuk T. B. (2010) Analiz mozhlyvostei prohramnoho zabezpechennia 

avtomatyzatsii obliku v biudzhetnykh ustanovakh [Analysis of the possibilities of 

accounting automation software in budgetary institutions]. Rivne: Visnyk natsionalnoho 

universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. 1 (49), 228–234. 

 

РОМАНЧУК Яна Олегівна – магістр Житомирського національного 
агроекологічного університету, спеціальність «Облік і оподаткування».  

Наукові інтереси: 
- обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку активів в бюджетних 

установах. 



72 

 

І. С. Прокопчук, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

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

У статті визначено оцінку як критерій визнання основних засобів. Наведено 
відмінності формування первісної вартості основних засобів за національними та 
міжнародними стандартами. Виокремлено переваги та недоліки методу оцінки 
первісного придбання основних засобів 

Ключові слова: основні засоби, актив, облік,  оцінка, первісна вартість 
 

Постановка проблеми. Основні засоби є основою господарської діяльності 
підприємства, одним із ключових елементів процесу виробництва продукції, а отже, 
одним із найважливіших об’єктів обліку і звітності, що характеризує загальний 
майновий стан підприємства, його економічний потенціал та інвестиційну 
привабливість. У системі теоретичних основ формування та руху основних засобів 
визначальну роль відіграє концепція їх оцінки, яка повинна забезпечувати 
виконання принципу об’єктивності та відповідно правильне формування фінансової 
звітності підприємства [2]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основні засоби, є одним із 
ключових елементів процесу виробництва продукції, а отже, одним із 
найважливіших об’єктів обліку і звітності, що характеризує загальний майновий 
стан підприємства, його економічний потенціал та інвестиційну привабливість. 
Дослідженням оцінки основних засобів займалися вітчизняні та зарубіжні науковці. 
В.В. Качалин, Ф.Ч. Эванс у своїх працях приділили увагу класифікації видів оцінки 
основних засобів. В той час Л.М. Руденко, І.М. Іващенко, А.С. Воронцова біль 
детально досліджували засади формування первісної вартості основних засобів.  

Метою дослідження є визначення критеріїв визнання основних засобів та 
вивчення методики оцінки вартості залежно від способу їх надходження. 

Викладення основного матеріалу. Питання оцінки є ключовими у 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. У такому контексті оцінка виступає 
як складова методу бухгалтерського обліку, за допомогою якої здійснюється 
вимірювання вартості його об’єктів. 

Оцінка необоротних активів – це грошове вираження первісної (облікової, 
інвентарної) вартості об’єктів, які згодом будуть прийняті в бухгалтерському обліку 
в якості основних засобів, в тому числі земельних ділянок і об’єктів 
природокористування, продуктивної і робочої худоби, а також нематеріальних 
активів [6]. 

Оцінка основних засобів – це грошове вираження вартості основних засобів, 
за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку. В бухгалтерському обліку 
застосовують наступні види оцінок основних засобів: первісна вартість, 
відновлювальна вартість, залишкова вартість, а також балансова вартість, 
справедлива вартість тощо. Одним з критеріїв визнання основних засобів є 
достовірна їх оцінка. Навіть за наявності імовірності отримання майбутніх вигод від 
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активу його не відображають в балансі, якщо неможна здійснити його достовірну 
(обґрунтовану) оцінку. 

Розглядаючи проблему оцінки основних засобів, слід вирішити два основних 
питань: на який момент її встановлювати і на якому рівні. Оцінка може бути 
встановлена: на дату придбання (первісна вартість), на поточний момент 
(відновлювальна вартість) і на майбутнє.  

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у 
сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених 
(переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів [5]. 

Первісна вартість основних засобів залежить від способу їх надходження. 
Розглядаючи події, внаслідок яких виникають основні засоби, можна 

простежити відмінності формування первісної вартості основних засобів за 
національними та міжнародними стандартами (табл. 1) [4]. 

Таблиця 1 

Формування первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7 
МСБО 16 [3] П(С)БО 7 [5] 

1 2 

придбання в кредит 

У разі якщо об’єкт надходить за допомогою 
залучення кредитів, то облік витрат на виплату 
відсотків здійснюється відповідно до МСБО 23 
«Витрати на позики», залежно від того, чи є цей 

об’єкт кваліфікованим активом, а також від умов і 
обставин сплати таких відсотків. 

Витрати на виплату відсотків за кредит не 
включаються до первісної вартості об’єкта. 

обмін або не грошові операції 
Собівартість такого об’єкта основних засобів 
оцінюється за справедливою вартістю, якщо 

операція обміну має    комерційну сутність та  
справедливу вартість отриманого активу або 
відданого активу можна достовірно оцінити. 

Якщо придбаний об’єкт не оцінюється за справед-

ливою вартістю, його собівартість оцінюють за 
балансовою вартістю відданого активу. 

Справедлива вартість основних засобів на 
дату отримання (при обміні на неподібний 

об’єкт). Залишкова вартість переданого 
основного засобу (при обміні на подібний   

об’єкт), але якщо вона вища за справедливу 
вартість отриманого об’єкту, визнається 

справедлива вартість, а різниця відноситься 
до витрат звітного періоду 

за рахунок грантів 

Балансова вартість об’єкта основних засобів може 
бути зменшена на суму отриманих державних 
грантів (п.28), якщо таке фінансування було 

пов’язане з придбанням саме цього об’єкта. Облік 
отримуваних грантів регулюється МСБО 20 

«Облік державних грантів і розкриття інформації 
про державну допомогу». Метод зменшення 
вартості активів не називається МСБО 20 як 

єдиний, а висувається лише як альтернативний 
іншому методу –визнання грантів у доходах 

При первісному визнанні придбаних за 
рахунок урядових грантів (коштів цільового 
фінансування) об’єктів вартість цих активів 
на суму отриманих коштів зменшувати не 

дозволяється. 

за рахунок пайових інструментів 

Якщо за отримані активи компанія розраховується 
пайовими інструментами, в обліку така операція 
відображається за дебетом рахунка відповідних 

Методики обліку будь-яких операцій, в 
яких брали б участь пайові інструменти або 
їх (інструментів) вартість, у національному   
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Продовження табл. 1 
1 2 

активів і за кредитом рахунка акціонерного 
капіталу; якщо ж грошовими коштами (сума яких 

еквівалентна вартості запропонованих пайових 
інструментів) – дебетується також рахунок 

відповідних активів, але кредитується у такому 
разі рахунок зобов’язань. 

обліку не опрацьовано. 
Розрахунки з використанням пайових 

інструментів (або вартості таких) 
розглядаються тільки у контексті виплат 

працівникам 

як внесок до статутного капіталу 

Не передбачено Погоджена засновниками (учасниками) 
підприємства справедлива вартість об’єктів 

основних засобів 
 

Під час первісного придбання основні засоби оцінюватися за собівартістю, 
справедливою та залишковою вартістю, залежно від способу надходження об'єкта.  

На практиці українськими підприємствами для оцінки використовується 
історична (фактичної) собівартість, який є пріоритетною для цілей бухгалтерського 
обліку. Справедливої вартості застосовується досить рідко, що спричинено 
відсутністю чіткого алгоритму її розрахунку. Обираючи метод оцінки основних 
засобів суб'єкт господарювання повинен враховувати як переваги так і недоліки в їх 
застосуванні (рис. 1 та рис. 2).  

 
Рис. 1. Переваги методів оцінки первісного придбання основних засобів [1] 

 
Рис. 2. Недоліки методів оцінки первісного придбання основних засобів [1] 

Переваги 

Історична собівартість Справедлива вартість 

 

- простота використання;  
- високий рівень об'єктивності та 
надійності;  
- позбавляє систему обліку від 
прогнозних та ймовірних показників 

- призводить до підвищення 
надійності, змістовності та повноти 
звітної інформації;  
- є ефективнішою основою для 
оцінки майбутніх грошових потоків;  
- дозволяє порівнювати показники 
звітності різних підприємств 

Недоліки 

Історична собівартість Справедлива вартість 

- неможливість адекватного від обра-

ження прибутку та вартості активів;  
- неможливість відобразити цінність 
активу на основі понесених витрат;  
- суперечність із принципом обачності 

- має умовний характер;  
- відображає не реальні угоди, а 
певну умовну суму, що могла б бути 
отримана;  
- потребує додаткових витрат 
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Висновки. Таким чином, враховуючи преваги та недоліки оцінки за 
справедливою вартістю та історичною (фактичною) собівартістю, ми вважаємо, що 
українським підприємства слід поступове переходити на оцінку за справедливою 
вартістю. Адже саме вона забезпечує достовірність оцінки цінності активів, а саме: 
основних засобів та відображає реальну економічну ситуацію і дозволяє приймати 
управлінські рішення, навіть при високому ступені ризику. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

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

Досліджено та охарактеризовано основні напрями аналізу виробничих 
запасів в сільськогосподарських підприємствах. Розглянуто основні наукові 
дослідження українських вчених щодо значення та ролі аналізу виробничих запасів. 
Проведено аналіз виробничих запасів в Україні за 2015-2017 рр.  

Ключові слова: аналіз, виробничі запаси, сільськогосподарське 
підприємство, ефективність, матеріалоємність. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання ефективність 
функціонування сільськогосподарських підприємств залежить від якості управління 
ними і збільшення обсягів діяльності. Водночас, необхідною умовою виконання 
завдань щодо збільшення обсягів виробництва продукції, зниження її собівартості, 
зростання прибутку та рентабельності діяльності є повне і своєчасне забезпечення 
підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту та відповідної 
якості, що включаються в собівартість новоствореної продукції. Ось чому, 
вирішення проблем ефективного управління виробничими запасами 
сільськогосподарського підприємства неможливо без всебічного аналізу їх 
наявності, стану та ефективності використання.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню проблем аналізу 
забезпечення та ефективного використання виробничих запасів приділяли увагу 
такі вітчизняні науковці: К.Л. Багрій, Ф.Ф. Бутинець, О.І. Гадзевич, Л.Л. Горецька,  
М.В. Кужельний, О.Е. Кузмінська, О.В. Липчанський, Є.В. Мних, П.Я. Попович, 
П.Т. Саблук, Л.Я. Тринька, Н.В. Чабанова та ін. 

Метою статті є дослідження особливостей проведення аналізу виробничих 
запасів на підприємствах сільського господарства. 

Викладення основного матеріалу. Виробничі запаси займають домінуючу 
позицію в складі матеріальних витрат сільськогосподарських підприємств, а їхня 
вартість має великий вплив на формування собівартості виготовленої продукції.  

Метою аналізу виробничих запасів в ринкових умовах господарювання є 
виявлення тенденцій про наявність, стан, рух та ефективність використання 
виробничих запасів, виявлення реальних резервів зниження собівартості продукції 
та витрат підприємства з метою прийняття економічно обґрунтованих 
управлінських рішень. 

Об’єкти аналізу наявності, стану, руху та ефективності використання 
виробничих запасів підприємства доцільно представити на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель управління виробничими запасами на підприємствах сільського 

господарства 

Джерело: адаптовано на основі [2] 

 

Основними завданнями аналізу виробничих запасів сільськогосподарського 
підприємства є: 

1. Визначення структури асортименту виробничих запасів 
сільськогосподарського підприємства. 

2. Аналіз динаміки стану та руху виробничих запасів за центрами 
відповідальності та за відповідними групами. 

3. Оцінка динаміки витрачання виробничих запасів за напрямами здійснення 
господарських операцій. 

4. Оцінка рівня ефективності використання виробничих запасів. 
5.Виявлення резервів економії витрачання матеріальних ресурсів і розробка 

конкретних заходів щодо їх впровадження у практичну діяльність. 

Кузмінська О.Є. в своїх дослідженнях виділяє наступні напрями аналізу 
виробничих запасів: 

1. Вивчення забезпеченості підприємства виробничими запасами. 
2. Загальний аналіз обсягу і структури виробничих запасів підприємства. 
3. Оцінка ефективності використання виробничих запасів. 
4. Аналіз матеріаломісткості продукції [3]. 

Водночас, Тринька Л.Я та Липчанська О.В. вважають, що аналіз виробничих 
запасів будь-якого суб’єкта господарювання повинен здійснюватися в розрізі трьох 
ключових напрямів: аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, 
аналіз використання виробничих запасів та аналіз впливу матеріальних ресурсів на 
виробничі результати підприємства [6]. 

Основою здійснення господарської діяльності кожного підприємства є 
активи. Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи – ресурси, 
контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як 
очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому [4].  

матеріальні витрати як окремий елемент затрат; 

матеріальні витрати на 1 гривню продукції – матеріалоємність; 

Об’єкти аналізу наявності, стану, руху та ефективності використання 
виробничих запасів 

виробничі запаси в асортиментному розрізі; 

виробничі запаси за центрами відповідальності. 
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Оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 
також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом 
операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До складу 
оборотних активів належать: запаси, поточні біологічні активи, дебіторська 
заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти, витрати майбутніх 
періодів, інші оборотні активи.  

Аналіз оборотних активів підприємств галузі сільського, лісового та рибного 
господарства України за 2016-2017 рр., млн. грн. представлено в табл. 1 [5]. 

Таблиця 1 

Аналіз оборотних активів підприємств галузі сільського, лісового та рибного 
господарства України за 2016-2017 рр., млн. грн. 

Показники 

Роки 
Відхилення 2017 до 

2016 рр. 
2016 2017 

+/- % млн. грн. % млн. грн. % 

Запаси 160251,5 12,15 203408 31,83 43156,5 126,9 

Поточні біологічні 
активи 

16972,2 1,29 18448,5 2,89 1476,3 108,7 

Дебіторська 
заборгованість 

1092111,3 82,82 365703,9 57,23 -726407 33,5 

Поточні фінансові 
інвестиції 2122,9 0,16 2160,9 0,34 38 101,8 

Грошові кошти 19475,9 1,48 20093,6 3,14 617,7 103,2 

Витрати майбутніх 
періодів 

5820,8 0,44 6794,8 1,06 974 116,7 

Інші оборотні 
активи 

21912,6 1,66 22415,5 3,51 502,9 102,3 

Разом оборотних 
активів 

1318667,2 100,00 639025,2 100,00 -679642 48,5 

 

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що загальна вартість 
оборотних активів підприємств галузі сільського, лісового та рибного господарства 
України у 2017 р., в порівнянні з 2016 р. зменшилась на 679642,0 млн. грн. або на 
51,5 %. Основною причиною цього стало зменшення суми дебіторської 
заборгованості на 726407 млн. грн, або на 66,5 %. Водночас, спостерігається 
зростання суми запасів на 43156,6 млн. грн, або на 26,9 %, витрат майбутніх 
періодів на 974,0 млн. грн, або на 16,7 %, поточних біологічних активів на 1476,5 
млн. грн, або на 8,7 % та грошових коштів на 617,7 млн. грн, або на 3,25 %. 

В структурі оборотних активів найбільша частка припадає на дебіторську 
заборгованість (82,82 % у 2016 р. та 57,23 % у 2017 р.), запаси (12,15 % у 2016 р. та 
31,83 % у 2017 р.) та інші оборотні активи (1,66 % у 2016 р. та 3,51 % у 2017 р.) 

Основними показниками ефективного використання матеріальних запасів є 
матеріалоємність та матеріаловіддача. Матеріаловіддача дозволяє не лише оцінити 
зміни фактичного рівня використаних матеріальних запасів у порівнянні з 
попередніми періодами, але й виявити резерви збільшення обсягів виробництва. 
Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції відображає не тільки 
рівень використання матеріальних запасів, але й структуру виробництва продукції, 
тобто є воно матеріаломістким чи ні [1]. 
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Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна визначити, що 
ефективне управління виробничими запасами за сучасних умов ведення бізнесу 
потребує обґрунтованого підходу до їх аналізу. Застосування систематизованої 
методики аналізу виробничих запасів в управлінні ними дозволить здійснювати 
всебічну оцінку забезпеченості виробництва матеріальними ресурсами та виявляти 
потенційні можливості підвищення ефективності їх використання задля 
забезпечення безперебійного функціонування підприємства, збільшення обсягів 
виробництва та максимального задоволення потреб споживачів.  
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ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ШЛЯХИ ЙОГО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Ярмолюк О.Ф.) 
Досліджено теоретико-методичні засади обліку капітальних інвестицій 

підприємств. Проведено аналіз діючої системи обліку капітальних інвестицій на 
підприємствах та представлені шляхи його удосконалення. Розроблено форму Акту 
приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів 
та Реєстр обліку здійснення капітального інвестування. Запропоновано систему 
рахунків для обліку капітальних інвестицій. 

Ключові слова: облік, інвестиційна діяльність, капітальні інвестиції, 
документація, рахунки. 

 

Постановка проблеми. Підвищення ефективності суспільного відтворення 
завдяки зміцненню виробничої діяльності усіх підприємств реального сектора 
економіки є можливим за умов інтенсифікації відтворення та поліпшення 
використання діючих основних засобів за рахунок зростання капітальних 
інвестицій. Світова практика свідчить, що капітальні інвестиції є важливим 
каталізатором виробництва, підвалиною стабільного економічного піднесення як 
окремих господарюючих одиниць, так і держави у цілому. Облікове відображення 
капітальних інвестицій займає важливе місце у системі управління інвестиційною 
діяльністю підприємства. Адже для ефективного функціонування системи 
контролю та аналізу інвестиційної діяльності необхідна відповідна інформаційна 
база, яка формується у системі бухгалтерського обліку підприємства. Тому повне та 
об'єктивне розкриття інформації про інвестиційні процеси в бухгалтерському 
обліку є вкрай актуальним завданням сьогодення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблему обліку капітальних 
інвестицій досліджували такі вчені-економісти, як В. А. Дерій., В. М. Жук, З. В. 
Задорожний, В. С. Здреник, Т. Г. Камінська, Я. Д. Крупка, П. М. Майданевич, Ю.Ю. 
Моісєєва, С. Й. Сажанець, Щербакова К.О. та інші. Незважаючи на наявність 
значної кількості досліджень, питання обліку інвестиційної діяльності підприємств 
залишається актуальним і не вирішеним. А тому потребує теоретичного 
обґрунтування та розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесів 
документального оформлення операцій та аналітичного обліку здійснення 
капітального інвестування на підприємствах. 

Метою статті є дослідження теоретичних та методичних аспектів обліку 
капітальних інвестицій та розробка практичних рекомендацій щодо його 
вдосконалення.  

Викладення основного матеріалу. Капітальні інвестиції — це вкладення 
капіталу в господарську діяльність, наприклад, в основні фонди, оборотні кошти, 
нематеріальні активи підприємства, з метою одержання прибутку або досягнення 
інших господарських та економічних цілей. Кінцевою метою капітальних 
інвестицій є розширене суспільне виробництво.  
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Підприємство здійснює капітальні інвестиції шляхом придбання, 
виготовлення та відбудови об’єктів основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів, здійснюючи виготовлення та придбання об’єктів 
нематеріальних активів, вирощування довгострокових біологічних активів. 

Функціонування системи обліку капітальних інвестицій вимагає належного 
документального відображення процесів будівництва, модернізації, модифікації, 
реконструкції. Процес документування обліку капітальних інвестицій представимо 
в табл. 1. 

Таблиця 1 

Документування обліку капітальних інвестицій 
Необоротні активи 

Придбання 
необоротних активів 

Капітальне будівництво Капітальний 
ремонт, реко-

нструкція, 
модернізація 

Через підрядника 
Господарським 

способом 

Договір Договір підряду 
М-8 «Лімітно-

забірна картка» 
ОЗ-2 «Акт 
приймання-

здачі відре-

монтованих, 
реконструйова
них та модер-

нізованих 
об'єктів» 

Накладна Проектна документація Рапорт на 
погодинну роботу 

Товарно-транспорт-
на накладна 

КБ-2в «Акт приймання виконаних 
підрядних робіт» 

Податкова накладна 

КБ-3 «Довідка про вартість 
виконаних капітальних робіт Рахунки-фактури 

М-28 «Лімітно-забірна картка» 

ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» 

ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів» 

ОЗ-7 «Опис інвентарних карток обліку основних засобів» 

ОЗ-9 «Інвентарний список основних засобів» 

Відомість 4.1 «Формування витрат за капітальними інвестиціями» 

Головна книга 

Статистична та фінансова звітність 

Джерело: узагальнено автором 
 

Для визначення вартості будівельних робіт та проведення розрахунків між 
контрагентами використовують форми КБ-2в «Акт приймання виконаних 
підрядних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних робіт та витрати». Для 
відображення відпуску матеріалів на будівельні об'єкти, що використовуються під 
час будівництва, застосовують форми М-28 та М-28а «Лімітно-забірна картка» [2]. 
Інформацію про капітальні витрати на будівництво основних засобів накопичують у 
типових первинних документах з обліку основних засобів – формах ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-

6, ОЗ-7, ОЗ-9 [3].  

Як показав аналіз документів з обліку капітальних інвестицій, форма ОЗ-2 

«Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих 
об'єктів» є недостатньо інформативною для забезпечення облікового процессу. Для 
більшої деталізації витрат, понесених підприємством для ремонту, модернізації та 
відновлення основних засобів і контролю за ними, нами розроблено власну форму 
«Акту приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих 
об'єктів», у якому пропонуємо відображати: найменування об’єкту, що підлягає 
ремонту, модернізації або реконструкції, сума, інвентарний та зоводський номери, 
вид ремонту, термін перебування на реконструкції, найменування усіх складових 
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витрат, а саме: перелік матеріалів, затрат на заробітну плату, номенклатура 
документу, згідно якого були придбані ті чи інші комплектуючі, їх кількість та 
вартість, кошторисна та фактична вартість ремонту. Розроблений акт сприятиме 
посиленому контролю за витратами. 

Облік капітальних інвестицій здійснюють на рахунку 15 «Капітальні 
інвестиції», що має такі субрахунки: 151 «Капітальне будівництво»; 152 
«Придбання (виготовлення) основних засобів»; 153 «Придбання (виготовлення) 
інших необоротних матеріальних активів»; 154 «Придбання (створення) 
нематеріальних активів»; 155 «Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів». За дебетом рахунку відображається збільшення витрат на 
придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за 
кредитом — їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних 
або створених необоротних активів тощо). 

Проте існуюча система обліку не дозволяє здійснювати належний контроль 
та аналіз капітального інвестування. Науковці пропонують різні підходи до 
відображення інвестиційної діяльності на рахунках бухгалтерського обліку. 
Зокрема, Сажинець С. Й. запроваджує нові субрахунки до рахунку 15 ―Капітальні 
інвестиції‖: 156 ―Обладнання, конструкції та матеріали для будівництва і монтажу‖; 
157 ―Незавершені роботи по створенню необоротних активів‖; 158 ―Капітальні 
витрати на поліпшення необоротних активів‖; 159 ―Інші капітальні інвестиції‖ [4]. 
Майданевич П. М. виділяє у складі рахунку 15 окремий субрахунок 156 „Інші 
капітальні інвестиції‖, на якому накопичуватимуться витрати на поліпшення 
основних засобів, виокремлюючи за необхідністю рахунки третього порядку, 
наприклад, 156 1 „Витрати на поліпшення основних засобів‖ [1]. 

На наш погляд, до субрахунку 151 ―Капітальне будівництво‖ доцільно 
відкривати субрахунки другого порядку: 151 1 ―Капітальне інвестування в 
будівництво господарським способом‖, 151 2 ―Капітальне інвестування в 
будівництво підрядним способом‖. Такий підхід значно спростить процес контролю 
як за внутрішніми витратами підприємства, так й за розрахунками з підрядниками.  

Для узагальнення інформації щодо здійснення капітального інвестування на 
підприємствах пропонуємо запровадити «Реєстр обліку здійснення капітального 
інвестування», представлений у табл. 2.  

Таблиця 2 
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Джерело: розроблено автором 
 

Зазначений реєстр допоможе оперативно надати інформацію про обсяги 
здійснених інвестицій, матеріально-відповідальних осіб, полегшить процедуру 
складання звітності у звітах (ф. № 2-інвестиції) та надасть необхідні дані для 
контролю та аналізу інвестиційної діяльності. 
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Висновки та пропозиції. Капітальні інвестиції — це майнові цінності, що 
спрямовуються на створення або придбання основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів, нематеріальних активів, а також на їх реконструкцію і 
модернізацію, що призводять до збільшення первісно очікуваних майбутніх 
економічних вигод. З метою підвищення інформативності існуючої системи обліку 
капітальних інвестицій нами було модернізовано форму «Акту приймання-здачі 
відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів», розроблена форма 
«Реєстру обліку здійснення капітального інвестування», запропоновано субрахунки 
другого порядку за способами інвестування в будівництво. Розроблені 
удосконалення допоможуть одержати якісну та достовірну облікову інформацію 
про обсяги понесених витрат у капітальне інвестування, сприятимуть проведенню 
аналізу та контролю за інвестиційною діяльністю підприємства. 
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