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СЛОВО ВІД ЗАСНОВНИКА 

 

 
 

Шановний читачу! 
 

 

Перед Вами перший номер нового   
видання – «Економіка, облік, податки в 
суспільстві», яке орієнтоване на підвищення 
рівня розвитку економічної освіти, культури і 
духовності. 

Цей журнал є частиною науково-творчого 
доробку викладачів кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту та студентів 
спеціальності «Облік і оподаткування» 

Житомирського національного агроекологічного університету. Започатковуючи 
його, ми керувалися важливістю актуальних завдань підготовки 
висококваліфікованих фахівців, вдосконалення методики викладання у вищій школі 
та культурного і духовного зростання молоді. 

На сторінках журналу розміщуватимуться результати науково-практичних 
досліджень з проблем економіки, обліку, оподаткування, аудиту, публікуватимуться 
історичні нотатки та найважливіші зміни у законодавстві і первинному обліку, 
висвітлюватимуться події та здобутки професорсько-викладацького складу і 
студентів спеціальності «Облік і оподаткування», а також організація дозвілля та 
всебічний розвиток творчих інтересів. 

З кожним новим випуском докладатимемо усіх зусиль для підвищення 
наукового рівня, актуальності й затребуваності опублікованих у ньому результатів 
досліджень і цікавих фактів з життя і творчості викладачів та студентів. 

Маємо надію, що за спрямуванням та в міру наповнення тематичних рубрик, 
журнал буде цікавим і корисним як для представників економічної сфери, зокрема 
спеціалістів, викладачів, аспірантів, студентів, так і для широкого загалу. 

Висловлюємо щиру вдячність усім, хто долучився до формування матеріалів 
даного видання. Сподіваємось на плідну співпрацю у подальшому. 

 

 

З повагою,  Світлана Вітер 
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СЛОВО ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

 
 Український бізнес завдяки реформам 

наближується до світових стандартів 
управління. Бухгалтер рухається у професії з 
розвитком економіки світу, орієнтується в 
тонкощах податкового законодавства, аудиту, 
знається на інформаційних комп’ютерних 
системах управління та уміє здійснювати 
операції з іноземною і криптовалютами. 
Допоки розвиватиметься економіка,  світу 
потрібні  будуть бухгалтери. 

Важливу роль у формуванні творчого 
потенціалу майбутніх бухгалтерів відіграє 
участь студентів у науково-дослідній роботі, 
яка дозволить у подальшій професійній 
діяльності розв’язувати виробничі завдання на 
науковому рівні. Сучасний бухгалтер 
консервативний лише щодо відповідального 

підходу до роботи. В усьому іншому — це професія, що постійно трансформується 
та вимагає максимальної уваги до змін. При підготовці магістрів значна увага 
приділяється активізації проведення фундаментальних та пошукових досліджень, 
результатом яких є опублікування наукової статті, як одного із основних видів 
наукової роботи. Вона містить виклад проміжних або кінцевих результатів 

наукового дослідження, висвітлює окреме питання за темою дослідження, фіксує 
науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців. 

Випускова кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

здійснює облік рукописів статей студентів, проводить їх наукове рецензування, 
узгоджує із керівником відповідної магістерської програми та подає до редакційної 
колегії журналу для включення до відповідного номера студентських наукових 
статей. 

Робота спрямована й на те, що сучасні підприємства ведуть облік за 
допомогою спеціальних IT-рішень, і вміння працювати з ними — одна зі 
стандартних вимог. Гнучкість у навчанні, новаторство в підходах, методи обробки 
даних обліку за допомогою програмних продуктів — нова вимога до компетенції 
бухгалтера-професіонала, від якого буде залежати розвиток підприємства. У даному 
напрямку проводяться навчальні курси та практичні тренінги для студентів 
спеціальності «Облік і оподаткування». 

Також особливої уваги заслуговує посилення зв’язків між культурою і 
освітою. Наші студенти – креативні, талановиті і наполегливі. Тому ми ставимо за 
мету створення умов для самореалізації особистості кожного студента, розвитку 

творчої діяльності, поліпшення умов відпочинку, створення клубів за інтересами, 

проведення дозвіллєвих заходів. Усе це та багато іншого Ви знайдете на сторінках 
даного журналу.  

З повагою,  Юлія Мороз 
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ЦІКАВИНКИ З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

При слові бухгалтерія багато людей починають позіхати, тому що 
вважається, що ведення бухгалтерського обліку - це вкрай нудне і рутинне заняття. 
Однак бухгалтерія може бути цікавою, дивлячись хто нею займається і навіщо.  

Історичні факти говорять, що людство зіткнулося з проблемою обліку 
"господарсько-економічної діяльності" близько 6 тисяч років тому. Як же ця 
проблема вирішувалася в той час? Зав'язуванням вузликів, зарубками на кістках, на 
дереві. Стародавній Єгипет, який вважається родоначальником бухгалтерії, 
застосовував для цих цілей папірус і глину, спеціально обпалену для 
бухгалтерських записів. 

За часів античного світу облік робить крок вперед. У Стародавній Греції 
облік ведеться на дощечках, вибілених гіпсом, або на папірусі. Греція стала 
батьківщиною  першого рахункового приладу – абака, дошки з жолобками, по яких 
пересувалися камінчики. Кожен з жолобків призначався для відділення цілого ряду. 
У Стародавній Греції вівся облік матеріальних цінностей, і лише багаті люди 
призначалися на посади з матеріальною відповідальністю. Державі були вигідні 
недостачі: якщо хтось вкрав 5 драхм, він віддавав 50, тобто покривав недостачу в 
10-кратному розмірі. Для доказу достовірності звітів проводилися інвентаризації. 

У Афінах звітність носила публічний характер, дані представлялися на 
народних зібраннях. Розмежовувалися облікові і контрольні функції системи 
обліку. Ревізор мав рівні права з ―головним бухгалтером‖ і в той же час не залежав 
від нього. У давньоримській бухгалтерії перша книга призначалася для щоденного 
запису чинників господарського життя, цю книгу надалі почали називати 
меморіалом. При реєстрації боргів вперше виникають терміни ―дебет‖ і ―кредит‖ 

Хоча за статистикою майже 90% бухгалтерських послуг надають жінки, 
але придумали бухгалтерію чоловіки. Систему бухгалтерського обліку, звичну для 
нас, придумав  італійський математик Лука Пачолі в 15 столітті. 

 

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, другий – куди вони поділися). Свою 

ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ 
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працю Лука Пачолі опублікував у далекому 1494 році. У своїй роботі автор 
спеціально виділяє розділ IX, присвячений питанням застосування математики в 
комерційній справі. Бухгалтерський облік Пачолі трактує як прикладну 
математичну дисципліну. Друкарська робота приносить йому славу, трактат 
перекладають на безліч мов. Не дивно, що ця людина отримала титул «батька 
сучасної бухгалтерії». А відомий німецький філософ Освальд Шпенглер назвав 
Пачолі в числі трьох чоловіків, які змінили світ (поряд з Коперником і Колумбом). 

 У той же час з'явився і термін бухгалтер. Слово «бухгалтер» походить від 
німецьких слів «Buch» – книга і «Halter» – тримач. Найменування професії дуже 
точно відображає специфіку роботи бухгалтерів в епоху Середньовіччя, адже в ті 
часи дані про надходження і витрати матеріальних цінностей та грошових коштів 
заносилися в спеціальну книгу. 

Професійні бухгалтери мають свій герб. Автором герба бухгалтерів є  

 

французький вчений Жан Батіст Дюмарше (1874 - 1946). 
На цьому гербі зображені три предмети - сонце, ваги та 
крива Бернуллі - і девіз: 

«SCIENCE-CONSCIENCE-INDEPENDANCE». 
Предмети на гербі символізують наступне: сонце - 

бухгалтерський облік освітлює господарську діяльність; 
ваги – символізують баланс; крива Бернуллі – символ того, 

що облік, один раз виникнувши, буде існувати вічно. 
Оскільки автор герба француз, ясно, що слова девізу написані 

французькою мовою. Але ось що цікаво, в англійській мові присутні всі ці три 
слова в тому ж написанні. Мало того, на українську мову ці слова і з французького, 
і з англійської переводяться однаково. У 1946 р. Же.-Б. Дюмарше помер, а 
Міжнародний конгрес бухгалтерів в тому ж році затвердив цей герб як 
інтернаціональну емблему рахункових працівників. 

Йшли роки, століття змінялося століттям, з'являються нові визначення 
бухгалтерського обліку. Німецький бухгалтер В. Швайкер писав: ―Бухгалтерія є не 
що інше, як майстерний запис, або опис торгових і інших операцій, домашнього 
господарства, доходів, ренти і тому подібних операцій при отриманні, покупці, 
відсиланні, продажі і інших явищах, яка, правильним і майстерним способом 
застосована, могла б безпомилково, негайно і без утруднень привести до кінцевого 
результату‖. Великим досягненням В. Швайкера було те, що він спробував 
згрупувати всі факти господарського життя торгового підприємства і звести їх до 
150 стандартних проводок. 

У Франції Ф. Кене писав, що облік ―є однією з галузей управління, 
відмінною крайньою складністю і найбільш схильної до непристроїв‖. Ф. Менігр 
вперше ввів складну проводку. Ж. Саварі наполягав на необхідності ведення як 
основних, так і допоміжних книг. Таким чином, він ділив рахунки на синтетичні і 
аналітичні. Питання необхідності вивчення історії облікової науки не викликає 
жодного сумніву. Адже краще працює той бухгалтер, який добре володіє досвідом 
попередників. Він не витрачає часу, намагаючись винайти те, що вже було 
винайдено раніше. Вивчаючи історію, бухгалтер не може її переробити, але 
спроможний глибоко переосмислити минуле та краще усвідомити майбутнє. 
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У ЖНАЕУ ВПЕРШЕ ВПРОВЕЛИ КОНКУРС «ЮНИЙ 
ПОДАТКІВЕЦЬ» 

 

 У Житомирському національному агроекологічному університеті відбувся  І 
обласний конкурс «Юний податківець», проведення якого ініціювала кафедра 
бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту ЖНАЕУ. 

Співзасновниками та співорганізаторами конкурсу виступили управління освіти і 
науки Житомирської  ОДА, Головне управління  ДФС в Житомирській області і 
Житомирський національний агроекологічний університет.  

Конкурс «Юний податківець» спрямований на розвиток талантів та здібностей 
учнівської молоді, формування у підростаючого покоління розуміння ролі та 
значення податків у житті держави та суспільства. 

Участь у конкурсі передбачала виконання завдань за різними номінаціями. 
Зокрема, учасники могли виконати творчі роботи та проявити свої здібності у 
віршованій формі, в прозі, у фарбах, за допомогою комп’ютерної графіки.  Захід 
викликав неабиякий інтерес серед учнів різних вікових груп і охопив майже всі 
регіони Житомирщини. 

Оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців відбулося на 
урочистому засіданні в конференц-залі Житомирського національного 
агроекологічного університету. 

З привітальними словами до переможців звернулися організатори конкурсу – 

заступник начальника Головного управління ДФС у Житомирській області Ірина 
Свєтяш, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту Юлія 
Мороз, директор Житомирського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді Юрій Коцюба. 

 

 

НОВИНИ, ФАКТИ, ПОДІЇ КАФЕДРИ 
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Конкурсній комісії не легко прийшлось попрацювати, щоб визначити 
переможців, хоча, як відзначила завідувач сектору комунікацій ГУ ДФС у 
Житомирській області Ірина Дембіцька : «Схвально, що кожен учасник – це вже 
переможець! Ми готові допомогти учням реалізувати свої творчі здібності, та 
оцінити глибоке розуміння про податки, патріотизм, фантазію, креатив та 
майстерність». 

Розкриття податкової тематики було представлено у 8 номінаціях, серед них такі 
змістовні, як «Три кроки покращення роботи Державної фіскальної служби і три 
кроки ДФС назустріч бізнесу», «Податки - це гроші, які повертаються кожному 
громадянину України». Але найбільшу творчість учасники виявили про податки - 

фарбами у малюнках. 

 
 

Найкращих «Юних податківців» Житомирщини  відзначили дипломами та 
грамотами, призами, подарунками та солодощами.  
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ПРОВЕДЕНО НАВЧАЛЬНИЙ КУРС РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ 
«М.Е.DOC» 

 

Сертифікований викладач по програмному забезпеченню M.E.Doc і СОТА 
Савицький Віталій Володимирович компанії Сервіс Електронної Звітності вже двічі 
провів безкоштовне навчання для студентів Житомирського національного 
агроекологічного університету спеціальності "Облік і оподаткування" Після 
завершення курсів студенти отримали сертифікати від розробника програми та 
знижки на користування продуктами M.E.Doc.  Переконані, що результати 
навчання допоможуть майбутнім бухгалтерам у подальшому працевлаштуванні! А 
також навчання по роботі з програмним забезпеченням M.E.Doc пройшли викладачі 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту і отримали сертифікати 
викладачів програмного продукту M.E.Doc. Колектив кафедри бухгалтерського 
обліку, оподаткування і аудиту ЖНАЕУ висловлює щиру вдячність компанії Сервіс 
Електронної Звітності.   

 
 

 

https://www.facebook.com/UKR.SEZ/?fref=mentions
https://www.facebook.com/znau.edu.ua/?fref=mentions
https://www.facebook.com/znau.edu.ua/?fref=mentions
https://www.facebook.com/S.E.Zvit?fref=mentions
https://www.facebook.com/S.E.Zvit?fref=mentions
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НАВЧАЛЬНИЙ КУРС "ШВИДКИЙ СТАРТ У 
МASTER:БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ" 

 

Студенти четвертого курсу спеціальності "Облік і оподаткування" 
Житомирського національного агроекологічного університету разом з викладачами 
прийняли участь в семінарі-презентації програмного продукту 
MASTER:Бухгалтерія, де ознайомилися з його функціональними можливостями. 
Приємним бонусом відвідування семінару були виграні безкоштовні ліцензії 
програми MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ. Дякуємо організаторам за 
цікавий і змістовний семінар. 
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Також викладачі кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
пройшли навчальний курс "Швидкий старт у МASTER:Бухгалтерія для малого та 
середнього бізнесу" та отримали сертифікати спеціаліста.  

Метою курсу є надання практичних навичок щодо встановлення програми і 
особливостей конфігурації її модулів, вивчення базових інструментів 
програмування, налаштування для вирішення облікових завдань. 

Після проходження курсу формуються навички самостійного встановлення 
індивідуальної версії або версії для кількох користувачів та їх права, виконання 
первинних налаштувань програми, наповнення інформацією довідників в програмі. 
Крім того, курс навчає створювати нові типи документів, створювати і 
налаштовувати форми звітності, налаштовувати бізнес-процеси, інтеграцію з 
системою «Клієнт-банк» та багато іншого.  

MASTER:Бухгалтерія — програма, яка розроблена українською компанією  
з урахуванням вимог до організації ведення бухгалтерського обліку на 
підприємствах різних галузей. У програмі максимально автоматизовано всі процеси 
формування звітності, передбачено можливість ведення обліку для необмеженого 
числа юридичних осіб, а також введено безліч інших результативних інструментів. 
У цій програмі реалізовано механізм перенесення даних і залишків з інших програм 
для ведення бухгалтерського обліку, включаючи програми, що знаходяться під 
санкціями. Завдяки цьому, процес переходу бухгалтерії з іншого продукту на цей 

займає не надто багато часу.  
(Джерело: http://www.buhgalteria.com.ua/Hit_ua.html?id=5471) 

 

 
 

Щиро дякуємо організаторам за змістовне викладання матеріалу та надану 
можливість набути практичного досвіду. 

 

 

  

http://www.buhgalteria.com.ua/Hit_ua.html?id=5471
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ПРАКТИЧНІ ТРЕНІНГИ 

 
Для студентів всіх курсів спеціальності "Облік і оподаткування" ЖНАЕУ 

було проведено ряд навчальних практичних тренінгів на базі ПАТ "Житомирський 
маслозавод" - компанія "Рудь". Студенти змогли побачити весь технологічний 
процес виробництва морозива, розпочинаючи з надходження сировини на 
підприємство та закінчуючи зберіганням готової продукції на складах. 
Від імені викладачів кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту та 
студентів висловлюємо вдячність за організацію практичних тренінгів керівництву 
та всьому колективу компанії «Рудь». 
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ВИКЛАДАЧ ЖНАЕУ ПРЕЗЕНТУВАЛА ПОЕТИЧНУ ЗБІРКУ «НА 
БЕРЕГАХ ДУШІ» 

 
У Житомирському національному агроекологічному університеті відбулася 

зустріч шанувальників поетичного слова, свою творчість для них представила 
викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Світлана Вітер. 
Нещодавно світ побачила її збірка віршів «На берегах душі». Познайомитися із 
виданням, почути вірші у виконанні авторки та отримати автограф до ЖНАЕУ 
завітали колеги та студенти поетеси, друзі та представники культурної сфери міста. 

 

  
 

 
 

  



 

ДІЮЧІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» 

для захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук 

№ 

п/п 
Навчальний заклад Номер ради Голова ради Термін дії Наказ МОН 

про відкриття 

1 
ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 

Д 26.006.06 
д.е.н., проф. Кіндрацька 
Любомира Максимівна 

22.12.2016 - 

22.12.2019 

22.12.2016 р. 
№ 1604 

2 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

К 27.053.06 
д.е.н., проф. Лисецький 
Анатолій Степанович 

10.05.2017 - 

31.12.2019 

10.05.2017 р. 
№ 693 

3 
Державна навчально-наукова установа «Академія 
фінансового управління» 

К 26.853.03 
д.е.н., проф. Ловінська 
Людмила Геннадіївна 

22.12.2016 - 

22.12.2019 

22.12.2016 р. 
№ 1604 

4 
Житомирський державний технологічний університет Д 14.052.01 

д.е.н., проф. Петрук Олександр 
Михайлович 

21.12.2015 - 

21.12.2018 

21.12.2015 р. 
№ 1328 

5 
Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Д 26.055.01 
д.е.н., проф. Мазаракі Анатолій 

Антонович 

11.07.2016 - 

11.07.2019 

11.07.2016  р. 
№ 820 

6 Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

Д 26.001.12 
д.е.н., проф. Старостіна Алла 

Олексіївна 

13.03.2017 - 

31.12.2019 

13.03.2017 р. 
№ 374 

7 
Львівський торговельно-економічний університет 

Центральної спілки споживчих товариств України 
К 35.840.03 

д.е.н., проф. Куцик Петро 
Олексійович 

11.07.2016 - 

11.07.2019 

11.07.2016 р. 
№ 820 

8 
Національна академія статистики, обліку та аудиту Д 26.870.01 

д.е.н., проф. Осауленко 
Олександр Григорович 

13.03.2017 - 

31.12.2019 

13.03.2017 р. 
№ 374 

9 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

К 26.004.17 
д.е.н., проф. Савчук Василь 

Кирилович 

10.05.2017 - 

31.12.2019 

10.05.2017 р. 
№ 693 

10 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН Д 26.350.02 

д.е.н., проф. Саблук Петро 
Трохимович 

07.10.2016 - 

07.10.2019 

07.10.2016 р. 
№ 1222 

11 
Одеський національний економічний університет Д 41.055.03 

д.е.н., проф. Ковальов 
Анатолій Іванович 

10.05.2017 - 

31.12.2019 

10.05.2017 р. 
№ 693 

12 
Тернопільський національний економічний університет Д 58.082.03 

д.е.н., проф. Задорожний 
Зеновій-Михайло Васильович 

11.07.2016 - 

11.07.2019 

11.07.2016 р. 
№ 820 

13 
Харківський державний університет харчування та 
торгівлі Д 64.088.02 

д.е.н., проф. Крутова Анжеліка 
Сергіївна 

13.03.2017 - 

31.12.2019 

13.03.2017 р. 
№ 374 

 

1
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http://nasoa.edu.ua/spivrobitnyky/osaulenko/
http://nasoa.edu.ua/spivrobitnyky/osaulenko/
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Суспільство не повинно бути байдужим до того, чим заповнюється життя 

молодих людей. Дозвілля молоді – важлива сфера розвитку особистості.  Саме тому 
організація дозвілля студентів є одним з пріоритетних напрямів діяльності в 
Житомирському національному агроекологічному університеті загалом та на 
кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту зокрема. 

Як відпочиває сучасна молодь? Звичайно, у кожного свій погляд на 
відпочинок і розваги. Проте завжди варто пам’ятати, що кожна хвилина повинна 
бути дорогоцінною, і не варто її марнувати.  

З давніх-давен люди намагались кращі моменти свого життя зобразити 
якимось чином. Це намагання вплинуло на появу такого мистецтва як 
ФОТОГРАФІЯ. На сьогодні для багатьох це заняття є улюбленим. 12 липня у світі 
відзначають День фотографа. Ми вітаємо всіх майстрів, які уміло фіксують та 
передають красу на знімках, і пропонуємо познайомитися з тим, хто вперше взявши 

у свої руки фотокамеру, відчув, що це його покликання з непереборним бажанням 
дивитися на навколишній світ через об’єктив фотокамери. 

Загадковий світ фотографії від Черниша Вадима, студента 2 курсу 
спеціальності «Облік і оподаткування», який вільний від занять час присвячує 
фотографуванню та вже зараз мріє відкрити власну фотостудію. 

Давайте разом з Вами поміркуємо над тим, що хотів сказати юний фотограф 
своїм творінням. 
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НАШ УНІВЕРСИТЕТ 

 
По вулиці, що звуть Старий бульвар, 

У зелені Житомирського парку 

Є славний вуз, який душею став 

Для тих, кому судився шлях аграрний. 
Хто засіває на добро лани 

І величає хліборобську працю, 
У світ виходять дочки і сини, 

Вони є наша гордість і багатство. 
 

Хай славиться наш університет, 
На всі простори ближні і далекі. 
Всі, хто віддав йому пріоритет, 

Любіть його, як рідний край лелеки. 
Які б дороги не судились вам, 
Його поріг ніколи не минайте. 
Шануйте, бережіть науки храм 

І працею своє прикрашайте. 
 

Несе від поколінь до поколінь 

Наш славний вуз аграрної науки 

Всю силу знань і вкладення умінь 

В натружені, святі, селянські руки. 
Нехай багатства рідної землі 

Дають наснаги жити й працювати, 
Хай буде хліб на кожному столі 

І щоб гордились дітьми батько й мати. 
 

Хай славиться наш університет, 
Примножує здобутки і визнання. 
Всі, хто віддав йому пріоритет, 

Любіть його всім серцем, без вагання. 
А я щаслива бути серед вас, 

Студенти, співробітники, колеги, 
Хай вибрана дорога в добрий час 

             На все життя вам буде оберегом. 
 

 

(автор Світлана Вітер,  

зі збірки «На берегах душі») 
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ДО МЕНЕ ТЕЖ ПРИЙШЛА МАЛЕНЬКА МУЗА 

 

А знаєте, до мене теж прийшла маленька муза 

І надихнули саме Ви мене. 
Вірші, які написані з любов’ю  
Розповідають нам про головне: 

Що вже живе і є безцінним, 
Що матір й батько в нас одні, 

Що жити треба кожною хвилиною 

І насолоджуватись цим. 
Що час іде, життя минає 

І жити треба поспішить. 
І пам’ятати, що душею 

Повинні бути чисті ми завжди. 
Адже добро перемагає 

І точно знаю ще одне, 
Що люди всі повинні пам’ятати  
Про людяність, а це є головне. 

Що посмішка і добре слово 

Здолає все на світі зло, 
Що все, що створено з любов’ю 

Найголовніше ремесло. 
Так ось, що вийшло в мене написати, 

Я вдячна тільки Вам за це, 
Що вітерець дмухнув в мою кімнату 

Нагадуючи про головне. 
 

 

(автор Інна Горопашина,  

студентка 2 курсу 

спеціальності «Облік і оподаткування) 
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Узагальнено особливості аналізу виробництва продукції у галузі сільського 

господарства. Проведено аналіз динаміки виробничої собівартості продукції 
рослинництва та тваринництва на прикладі ПСП «Саверці».  
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Постановка проблеми. Обсяги виробництва сільськогосподарської 
продукції є одним з основних показників, який характеризує діяльність 
підприємства. Від його величини залежить об’єм реалізації продукції, рівень її 
собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства, 
його платоспроможність та інші економічні показники. Тому аналіз діяльності 
сільськогосподарського підприємства розпочинають з вивчення обсягів його 
виробництва, що визначає актуальність досліджуваного питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу виробництва 
сільськогосподарської продукції присвячені праці таких науковців: В.Г. Андрійчук, 
В. В. Білоножко, П.М. Макаренко, О.Ю. Єрмаков, В.В. Юрчишин та ін. 

Метою статті є визначення основних засад аналізу сільськогосподарської 
продукції агарних підприємств.  

Викладення основного матеріалу. Основним завданням у сільському 
господарстві є забезпечення більш повного задоволення зростаючих потреб 
населення в продуктах споживання і промисловості — в сировині. Серед 
вирішальних умов виконання цього завдання є зміцнення матеріально-технічної 
бази, послідовна інтенсифікація виробництва, покращення його розміщення і 
спеціалізації, удосконалення орендних відносин, підвищення рівня використання 
сільськогосподарських угідь та інших виробничих ресурсів [1]. 

Від обсягу виробництва продукції залежать також рівень її собівартості, 
сума прибутку, рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства, його 
платоспроможність та інші економічні показники. Тому аналіз діяльності 
підприємства необхідно розпочати з вивчення об’єму виробництва продукції 
рослинництва. Завдання аналізу виробництва продукції рослинництва: виявлення 
додаткових можливостей збільшення виробництва продукції, поліпшення її 
асортименту і якості; зменшення втрат. 

НАУКА ОЧИМА СТУДЕНТІВ 
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За допомогою аналізу оцінюють: досягнутий рівень виробництва продукції; 
виконання контрактів і замовлень, договорів з покупцями і забезпечення 
продукцією потреб підприємства; виконання плану валового виробництва і 
фактори, які його зумовили; причини зміни розміру посівної площі та урожайності 
культур,  передовий світовий досвід щодо виробництва екологічно чистої продукції, 
резерви збільшення виробництва продукції, шляхи поліпшення її якості та 
оптимізації витрат на виробництво, шляхи нарощування обсягу 
конкурентоспроможної продукції тощо. 

Необхідно відмітити, що випуск сільськогосподарської продукції 
аналізується у сфері тваринництва і рослинництва. Початковим етапом аналізу є 
оцінка структури, динаміки та виконання плану як в цілому за випуском продукції, 
так і окремо за продукцією рослинництва і тваринництва. Аналіз виконання плану 
випуску продукції здійснюється у формі аналітичної таблиці [2].  

За даними Державної служби статистики у 2017 р. падіння обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції, за попередніми даними, становило 
2,7% порівняно зі зростанням на 6,3% у 2016 р. У 2017 р. обсяги виробництва 
продукції рослинництва скоротилися на 3,6% (- 3,8% у січні-листопаді 2017р. та + 
9,9% у 2016 р.). Основною причиною цього стало зниження врожайності більшості 
сільськогосподарських культур внаслідок несприятливих погодних умов у період їх 
вегетації, дозрівання та проведення збору, незважаючи навіть на більші посівні 
площі (на 1,5% порівняно з 2016р.). За даними Державної служби статистики за 
підсумками 2017 р. виробництво продукції тваринництва скоротилося на 0,4% (-
0,3% у січні-листопаді 2017 р. та - 2% у 2016 р.). Основною причиною зниження 
показників є складна епізоотична ситуація у свинарстві та висока витратність 
виробництва, в першу чергу, у господарств населення [3]. 

Проаналізувавши загальну ситуацію у процесі формування витрат основного 
виробництва, доцільно провести аналіз рівня виробництва продукції рослинництва 
у співставленні з виробничою собівартістю (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка виробництва та собівартості продукції рослинництва у  
ПСП «Саверці» за 2015-2017 рр. 

Показник 

Роки Відхилення, 
2017 р. до 2015 р., 

2015 2016 2017 

ти
с.

 гр
н.

 

ц %
 

ти
с.

 

гр
н.

 

ц ти
с.

 
гр

н.
. 

ц ти
с.

 
гр

н.
 

ц 

Зернові та 
зернобобові 11276,2 120758 12420,9 126877 15153,4 124249 3877,2 3491 134,4 

з них          

Пшениця 
озима 

1426,5 7239 463,3 10008 1633,3 7843 206,8 604 114,5 

Гречка  69,8 - 7,5 81 - - - - - 

Кукурудза на 
зерно 

8281,9 111624 10586,8 100404 12248,9 111313 3967 -311 147,9 

Ячмінь ярий 1387,1 76 1228,5 16335 1108,5 4961 -278,6 4885 79,9 
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Продовження таблиці 1 
Овес  110,9 1128 134,8 49 162,7 82 51,8 -1046 146,7 

Соняшник  1228,8 10166 5194,7 19778 4762,0 13746 3533,2 3580 у 4,9 р. 
Ріпак озимий  -  1778,8 9720 1662,7 8742  - - 

Цукрові 
буряки 
(фабричні) 

3424,9 101135 2035,4 57242 - -  - - 

Силос  1293,9 Х 1462,0 Х 1414,0 Х 120,1 - - 

Сінаж 690,9 Х 593,2 Х 396,9 Х -294 - - 

Інша 
продукція 
рослинництва 

420,0 Х 1441,9 Х 1291,7 Х 871,7 - - 

Продукція 
рослинництва 
всього 

18334,7 Х 24926,9 Х 24680,7 Х 6346 - - 

Аналізуючи динаміку виробництва продукції рослинництва в 
ПСП «Саверці» у 2017 р. необхідно відмітити, що виробництво продукції зернових 
та зернобобових культур збільшилось на 3491 ц. Це відбулося за рахунок 
збільшення виробництва пшениці озимої на 604 ц., ячменю ярого на 4885 ц. та 
соняшнику на 3580 ц. Водночас, спостерігається скорочення виробництва 
кукурудзи на зерно на 311 ц та овесу на 1046 ц. Щодо аналізу виробничої 
собівартості продукції рослинництва, то необхідно відмітити, що собівартість 
виробництва 1 ц. соняшнику у 2017 р. склала 346,43 грн, тоді як у 2015 р. - 120,87 

грн., тобто спостерігається збільшення виробничої собівартості 1 ц соняшнику. 
Також у 2017 р. виробнича собівартість 1 ц. пшениці озимої склала 208,25 грн., а у 
2015 р. – 197,06 грн., таким чином собівартість виробництва 1 ц пшениці озимої 
зросла. 

Аналіз рівня виробництва продукції тваринництва у співставленні з 
виробничою собівартістю в ПСП «Саверці» представлено у вигляді табл. 2.  

Таблиця 2 

Динаміка виробництва та собівартості продукції тваринництва в  
ПСП «Саверці» за 2015-2017 рр. 

Показник 

Роки Відхилення, 
2017 р. до 2015 р., 

2015 2016 2017 тис. 
грн. ц % тис.грн. ц тис.грн. ц тис.грн. ц 

Вирощування великої 
рогатої худоби 

4719,3 2963 4543,4 2618 4700,2 2241 -19,1 -722 99,6 

Молоко  5497,4 28250 7576,7 27967 8349,7 24888 2852,3 -3362 151,9 

Інша продукція 
тваринництва 

1668,4 Х 1486,6 Х 105,6 Х -1562,8 Х 6,3 

Продукція 
тваринництва всього  11885,1  13606,7  13155,5 Х 1270,4  110,7 

Аналізуючи динаміку виробництва продукції тваринництва в ПСП 
«Саверці» у 2017 р. необхідно відмітити, що виробництво молока скоротилося на 
3362 ц. Це відбулося за рахунок скорочення поголів’я ВРХ. Аналіз виробничої 
собівартості продукції тваринництва показав, що собівартість виробництва 1 ц 
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молока у 2017 р. склала 335,49 грн., тоді як у 2015 р. вона становила 194,60 грн. До 
зростання собівартості виробництва 1 ц молока на 140,89 грн. призвело підвищення 
ціни на енергоносії, зокрема паливно-мастильні матеріали, газ та електроенергію. 

Висновки. Отже, аналіз виробництва сільськогосподарської продукції за 
даними таблиць 1 та 2 показав, що виробництво продукції рослинництва в ПСП 
«Саверці» підвищилось. Зокрема, на підприємстві виявлена чітка тенденція щодо 
підвищення обсягів виробництва таких сільськогосподарських культур: пшениці 
озимої, ячменю ярого, кукурудзи на зерно та соняшнику. Встановлено, що одним з 
основних факторів, що забезпечують найбільший вплив на економічну 
ефективність виробництва продукції рослинництва, є собівартість реалізованої 
продукції. Оскільки, рівень собівартості тісно пов’язаний із урожайністю цих 
культур, тому підвищення урожайності сприяє зменшенню собівартості на одиницю 
продукції. 

За даними таблиці 2 видно, що ефективність виробництва продукції 
тваринництва знизилася, оскільки зросла виробнича собівартість молока та 
скоротилось поголів’я великої рогатої худоби. За даних виробничих умов 
підприємству слід запроваджувати прогресивні технології в галузі тваринництва, 
які б забезпечували зниження витратомісткості продукції на тлі відповідності її 
якісних характеристик міжнародним стандартам.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
У статті розглянуто методику аналізу кошторису доходів та видатків 

бюджетної установи. Представлено основні методи та прийоми аналізу 
кошторису бюджетної установи. Внесено пропозиції щодо вдосконалення системи 
аналізу кошторису бюджетної установи з метою формування достовірної 
інформації про ефективності діяльності бюджетної установи з метою 
прийняття у правлінських рішень. 

Ключові слова: аналіз, доходи, видатки, кошторис, бюджетна установа. 
 

Постановка проблеми. Становлення та розвиток ринкових відносин в 
Україні зумовлює удосконалення механізмів управління всіма суб’єктами 
господарювання, в тому числі і бюджетними установами. Бюджетні установи та 
організації забезпечують виконання покладених на державу функцій, а основними 
завданнями є задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства. 
Діяльність даних установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів, які надаються їм на безповоротній основі. 

Враховуючи всю специфіку їх діяльності і те, що бухгалтерський облік та 
аналіз виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ суттєво 
відрізняється від обліку та аналізу господарської діяльності підприємств 
виробничої сфери, тому питання всебічного вивчення та детального аналізу 
діяльності таких організацій на сьогоднішній день є досить актуальним явищем. 

Кошторис бюджетних установ є складовою місцевого бюджету бюджетної 
системи країни. Тому актуальним завданням бюджетної системи є аналіз системи 
формування та реалізації кошторису бюджетних установ. Важливу роль в 
управлінні діяльністю бюджетних установ відіграють раціональна організація 
аналізу результатів виконання кошторису. 

Метою статті є дослідження системи аналізу кошторису доходів і видатків в 
бюджетних установах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам фінансового аналізу 
кошторису доходів і видатків бюджетних установ  у своїх працях приділяли увагу 
такі фахівці, як А. Поддєрьогін, М. Білик, К. Ізмайлова, О. Кононенко, Н. Шморгун, 
С. Салига, Н. Нестеренко, О. Яришко, Є. Ткаченко, Ю. Горбатовська та ін. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Реалії сьогодення свідчать, 
що аналіз діяльності бюджетних установ – це процес дослідження стану розвитку та 
діяльності бюджетних установ, який включає в себе аналіз фінансового стану та 
відповідно виконання кошторису установи. Також необхідно відмітити, що потреба 
в проведенні аналізу діяльності бюджетних установ зумовлена тим, що їх керівному 
складу необхідно мати в своєму розпорядженні правдиву, точну та своєчасну 

аналітичну інформацію про діяльність суб'єктів господарювання для прийняття 
відповідних управлінських рішень. 



29 

Фінансовий стан бюджетної організації – це комплексне поняття, яке є 
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин бюджетної 
організації, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 
характеризується системою показників, що відображають надходження, наявність, 
розміщення і використання фінансових ресурсів спеціального і загального фонду 
[5]. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України кошторис бюджетної установи - 
основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний 
період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл 
бюджетних асигнувань, на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів 
для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, 
визначених згідно бюджетних призначень [1]. 

Бюджетне призначення являє собою повноваження, яке надається головному 
розпоряднику бюджетних коштів Законом України «Про Державний бюджет», 
рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, яке має кількісні та часові обмеження, 
яке дозволяє Міністерству фінансів, Державній казначейській службі або місцевому 
фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на 
конкретні заходи за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів [3]. 

Необхідно відмітити, що кошторис є важливим інструментом формування, 
управління, контролю й аналізу фінансової політики бюджетної установи. 

Одним зі способів вивчення діяльності підприємства є аналіз. Необхідність 
проведення аналізу у бюджетних установах насамперед зумовлена тим, що їх 
керівникам потрібна аналітична інформація про діяльність суб'єктів 
господарювання для прийняття відповідних управлінських рішень. Серед складових 
елементів цього аналізу важливу роль в управлінні діяльністю бюджетних установ 
відіграють раціональна організація та методика аналізу доходів і видатків[4]. 

Даними для проведення аналізу кошторису є планові фінансові документи 
установи, до яких входять кошторис, план асигнувань загального фонду, план 
використання бюджетних коштів, зведення показників спеціального фонду 
кошторису, фінансова, бюджетна, податкова та статистична звітність. 

В процесі проведеного дослідження визначено, що аналіз бюджетних 

установ доцільно проводити в чотири етапи (рис. 1). 
В своїх дослідженнях Скоромохова С.Ю. та Бондарчук С.А. визначають, що 

в процесі аналізу господарської діяльності бюджетних установ використовують 
сукупність наукових методів пізнання соціально-економічних процесів і явищ: 

1)  методи наукового узагальнення, порівняння, системного аналізу – 

застосовуються при обґрунтуванні необхідності поєднання соціальних, 
специфічних і економічних заходів із метою ефективної організації державної 
системи й підвищення якості послуг, що надаються організаціями); 

2)  економіко-математичні методи – застосовуються при розробці моделей 
аналізу кошторисних видатків установи аналізу надання послуг, аналізу накладних 
витрат на одиницю послуги);  

3)  методи технічного, графічного, порівняльного, статистичного аналізу – 

використовуються при розробці пропозицій щодо планування послуг та при 
обґрунтуванні стратегії ефективного управління організацією [2].  

Проведення аналізу передбачається у такій послідовності: 
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- аналіз джерел фінансування установи (тобто за рахунок коштів яких 
фондів воно здійснюється: загального чи спеціального);  

- аналіз затверджених кошторисом видатків загального та спеціального 
фондів, прогнозний аналіз затверджених кошторисом видатків;  

- аналіз структури і динаміки доходів і видатків бюджетної установи;  
- проведення аналізу виконання кошторису установи; 
- проведення прогнозного аналізу виконання кошторису та вказати шляхи 

оптимізації доходів і видатків бюджетної установи. 
При проведенні аналізу передбачається визначення причин, що призвели до 

відхилень по певних статтях та показниках. 
 

 
Рис. 1.Етапи проведення аналізу бюджетних установ  

 

В процесі дослідження визначено, що одним із головних напрямків 
удосконалення аналізу кошторису бюджетної установи є вирішення проблеми 
оптимізації складу та структури видатків та економії бюджетних коштів. Важлике 
значення для вирішення цієї проблеми має раціональна організація бухгалтерського 
обліку, звітності та контролю за господарською діяльністю установ бюджетної 
сфери. Контрольні функції обліку мають бути безпосередньо пов'язані з усією 
обліковою роботою – оформленням, прийманням і обробкою документів. Тому, 
можна зробити висновок, що результатом такого аналізу має стати підвищення 
ефективності діяльності бюджетної установи. 

Висновки. Отже, в процесі дослідження визначено, що для забезпечення 
цільового та ефективного використання бюджетних коштів особливе значення має 
аналіз виконання кошторису загального та спеціального фондів бюджетної 
установи, як основи для прийняття ефективних рішень та зменшення фінансових 
ризиків, а також вдосконалення нормативно-правової бази при складанні і 
виконанні кошторису. 

 

Етапи проведення аналізу бюджетних установ  

Етап 1 Загальний аналіз діяльності бюджетних установ та 
визначення її особливостей 

Етап 3  

аналіз джерел фінансування бюджетних установ, 
визначення величини дефіциту або профіциту та 
факторів, що його викликали 

характеристика та систематизація показників балансу 
визначення структурних зрушень 

аналіз результатів використання кошторису доходів та 
витрат бюджетних установ 

Етап 2 

Етап 4  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

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

Досліджено та охарактеризовано основні етапи аналізу витрат на 
підприємствах лісового господарства. Проведено аналіз складу та структури 
витрат на рубку, формування та оздоровлення лісів на прикладі ДП «Житомирське 
лісове господарство». Визначено особливості ведення обліку та аналізу витрат на 
підприємствах лісового господарства. 

Ключові слова: витрати, аналіз, лісове господарство, калькуляція, 
собівартість.  

 

Постановка проблеми. Реалії сьогодення свідчать, що ефективне 
функціонування підприємств лісової галузі збільшує вимоги не тільки до контролю 
за раціональним та цільовим використанням наявного ресурсного потенціалу, а й до 
системи прийняття правильних управлінських рішень. Інформаційною базою для 
формування управлінської стратегії служить обліково-аналітичне забезпечення 
діяльності підприємств. Створення ефективної системи бухгалтерського обліку та 
аналізу, а також приведення їх у відповідність до вимог часу і національних 
стандартів з врахуванням галузевих особливостей є одним із основних завдань 
сьогодення. Відсутність аналізу або формальне його проведення на підприємствах, 
пов’язані, у першу чергу, зі зниженням зацікавленості у його результатах 
управлінського персоналу [4]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання щодо організації та 
проведення економічного аналізу на підприємствах піднімають у своїх роботах 
вчені-економісти, зокрема, Білик М. С., Бутко А. Д., Івахненко В.М., Попович П. Я., 

Самборський В. І., Чумаченко М. Г. та ін. 
Метою статті є дослідження питання аналізу витрат на підприємствах 

лісового господарства.  
Викладення основного матеріалу. Організація аналізу на підприємствах 

лісового господарства охоплює велике коло питань, які включають в себе 
організацію аналітичної служби; організацію технології аналітичного процесу; 
розробку загальних засад та порядку проведення аналізу; організаційне, методичне, 
матеріально-технічне забезпечення; загальне керівництво та прийом виконаних 
аналітичних робіт; розвиток та удосконалення економічного аналізу на 
підприємстві з метою поліпшення якості управління тощо [3].  

Аналіз витрат підприємств лісового господарства здійснюється за такими 
основними напрямками: 

– аналіз структури витрат, її динаміки та оптимальності для отримання 
прибутку; 

– аналіз динаміки витрат за узагальненими показниками та факторів їх змін, 
пошук можливостей усунення факторів зростання витрат; 



33 

– аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції; 
– виявлення резервів зниження собівартості. 
В основі аналізу витрат на підприємствах лісового господарства  лежить 

спроба забезпечити всебічною інформацією про фінансово-економічні результати, 

які підприємство досягнуло протягом певного часу з метою оптимізації 
управлінських процесів та подальшого впровадження раціоналізаторських рішень, з 
метою пошуку резервів економії витрат. Загальну модель аналізу витрат 
підприємств лісового господарства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Загальна модель аналізу витрат підприємств лісового господарства 

Джерело: власне дослідження 

 

Однією з особливостей обліку у лісовому господарстві є те, що результати 
виробничої діяльності його підприємств і калькулювання собівартості продукції 
всіх виробництв обліковуються у держлісгоспі, а інформація про витрати 
формується у підрозділах (лісництвах), де здійснюються виробничі роботи. 
Оскільки підставою для обліку є документ, тому правильне оформлення робіт, 
розподіл витрат за видами виробничої діяльності стають основними завданнями 
бухгалтерів та організаторів виробництва [1]. 

З метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення 
захисних властивостей, лісогосподарськими підприємствами (постійними 
лісокористувачами) проводяться лісогосподарські заходи (рубки догляду за лісом, 
санітарні рубки, лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, 
водоохоронні та інші корисні властивості, рубки, пов’язані з реконструкцією 
малоцінних молодняків і похідних деревостанів, рубки переформування, 
ландшафтні рубки тощо) [2]. 

Етапи аналізу витрат на підприємствах лісового господарства 

Етап 1. Узагальнюючий аналіз витрат операційної діяльності підприємств 
лісового господарства 

Етап 2. Аналіз нормативно-правової бази формування витрат виробництва 
витрат підприємств лісового господарства 

Етап 3. Аналіз витрат за статтями калькуляції витрат підприємств лісового 
господарства 

Етап 4. Аналіз витрат за центрами відповідальності підприємств лісового 
господарства 

Етап 5. Аналіз зміни витрат операційної діяльності та фінансових 
результатів господарської діяльності підприємств лісового господарства 
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Рубки формування і оздоровлення лісів проводяться способами, що не 
викликають ерозії ґрунтів, пошкодження дерев, які залишаються для подальшого 
росту, виключають можливість негативного впливу на стан лісів та водоймищ, 
забезпечують поступове відтворення і формування лісів, близьких до природних, 
постійне підтримання стійкості деревостанів. Рубки догляду проводяться шляхом 
періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень 
недоцільне. Рубки догляду можуть бути таких видів: 

1) рубки освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, 
забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним 
лісорослинним умовам та призначенню створюваного деревостану; 

2) рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев 
головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього 
деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід; 

3) рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони 
кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану, 
формується другий ярус у складних деревостанах); 

4) прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, 
підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно 
стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення стійкості 
деревостану [2]. 

Проаналізуємо склад та структуру на рубку формування та оздоровлення 
лісів витрат ДП «Житомирське лісове господарство» (табл. 1).  

Таблиця 1 

Аналіз складу та структури витрат ДП «Житомирське лісове господарство»  
на рубку формування та оздоровлення лісів, тис. грн 

Показники 

Роки Відхилення 
2017 р. до 

2015 р. 2015 2016 2017 

+/- % 

Рубки догляду 
за лісом 

721 100 789,4 100 858,1 100 
137,1 119,0 

Освітлення  68,6 9,5 79,5 10,1 87,3 10,2 18,7 127,3 

Прочищення  65,7 9,1 70,4 8,9 75,2 8,8 9,5 114,5 

Проріджування  154,8 21,5 160,5 20,3 175,2 20,4 20,4 113,2 

Прохідні рубки 431,9 59,9 479,0 60,7 520,4 60,6 88,5 120,5 

Джерело: власне дослідження 
 

З даних таблиці видно, що складові витрат ДП «Житомирське лісове 
господарство» на  рубку формування та оздоровлення лісів, за аналізований період, 

змінилися. Так, вартість освітлення зросла на 18,7 тис. грн. або на 27,3 %, вартість 
прочищення зросла на 9,5 тис. грн., або на14,5 %, вартість проріджування  на 20,4 
тис. грн., або на 13,2 % та прохідних рубок  на 88,5 тис. грн., або на 20,5 %.  

У 2015 році структурно найбільша частка витрат припадала на прохідні 
рубки  (59,9 %) та проріджування  (21,5 %), найменше – на прочищення (9,1%), а у 
2017 році ці показники дещо змінилися, на прохідні рубки – 60,6%, на 
проріджування – 20,4 %, на прочищення – 8,8 % відповідно. 
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Висновки. В процесі проведеного дослідження визначено, що важливим 
принципом аналізу витрат виробництва підприємств лісового господарства є 

комплексний підхід для пов'язання мети з ресурсами та можливостями 
підприємства, виробітку шляхів досягнення мети, що є реальною тільки в результаті 
розробки програм аналізу по видах продукції і по кожному господарському 
підрозділі підприємства. Методи розробки таких програм вимагають орієнтування 
на максимальне використання потенційних можливостей підприємства та резервів 
виробництва.  

 

Список використаної літератури: 
1. Кисіль Н. М., Яворська О. М. Особливості обліку витрат у підприємствах 

лісової галузі. URL: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2003/13_1/196_Kysil_13_1.pdf 

2. Правила поліпшення якісного складу лісів Постанова Кабінет Міністрів 
України від 12.05.2007 № 724 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/724-2007-

%D0%BF 

3. Собко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю 
та аналізу: підруч.. К.: КНЕУ, 2004. 412 с. 

4. Стецюк Л. С. Організація аналітичної роботи на сільськогосподарських 
підприємствах. URL: http://magazine.faaf.org.ua/organizaciya-analitichnoi-roboti-na-

silskogospodarskih-pidpriemstvah.html 

 

References:  

1. Kysil' N. M., Yavors'ka O. M. Osoblyvosti obliku vytrat u pidpryyemstvakh 

lisovoyi haluzi [Features of cost accounting in forestry enterprises]. Retrieved from 

http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2003/13_1/196_Kysil_13_1.pdf 

2. Verkhovna Rada Ukrainy. (2007) Pravyla polipshennya yakisnoho skladu lisiv 

Postanova Kabinet Ministriv Ukrayiny [Rules for improving the qualitative composition 

of forests Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Retrieved from 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/724-2007-%D0%BF 

3. Sobko V. V. (2004). Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku, ekonomichnoho 

kontrolyu ta analizu [Organization of accounting, economic control and analysis]. Kyiv: 

KNEU. 

4. Stetsyuk L. S. Orhanizatsiya analitychnoyi roboty na sil's'kohospodars'kykh 

pidpryyemstvakh [Organization of analytical work at agricultural enterprises.]. Retrieved 

from http://magazine.faaf.org.ua/organizatsiya-analitichnoi-roboti-na-silskogospodarskih-

pidpriemstvah.html 

 

ВОЄВУЦЬКИЙ Ярослав Віталійович – магістр Житомирського 
національного агроекологічного університету, спеціальність «Облік і 
оподаткування».  

Наукові інтереси: 
– обліково-методичні аспекти бухгалтерського обліку та аналізу витрат на 

підприємствах лісового господарства 

 

 

 

http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2003/13_1/196_Kysil_13_1.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/go/724-2007-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/724-2007-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/724-2007-%D0%BF
http://magazine.faaf.org.ua/organizaciya-analitichnoi-roboti-na-silskogospodarskih-pidpriemstvah.html
http://magazine.faaf.org.ua/organizaciya-analitichnoi-roboti-na-silskogospodarskih-pidpriemstvah.html


36 

О.С. Грановська, магістр  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 

АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено к.е.н., ст. викл. Дмитренко О.М.) 
 

У статті досліджено окремі аспекти аналізу витрат виробництва 
продукції аграрних підприємств. Проведено аналіз структури формування витрат 
на виробництво сільськогосподарської продукції та визначено основні причини їх 
зміни. Окреслено основні джерела та показники аналізу виробничих витрат, а 
також обґрунтовано важливість бюджетування в системі аналізу та управління 
виробничими втратами сільськогосподарських підприємств.     

Ключові слова: аналіз, витрати виробництва, сільськогосподарська 
продукція, структура витрат, управління витратами, бюджетування. 

 

Постановка проблеми.  Ефективність діяльності аграрних підприємств 
значно залежить від системи управління витратами підприємства, що є сукупністю 
взаємопов’язаних елементів, методів і механізмів, за допомогою яких 
узагальнюються процеси постачання, використання ресурсів, вирішуються 
стратегічні і тактичні завдання. Управління витратами – це процес 
цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями та носіями та 
постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання економії. Щоб 
забезпечити ефективне управління витратами на підприємстві, слід сформувати 
відповідну систему аналізу витрат.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам аналізу витрат 
виробництва продукції у сільському господарстві присвячені праці багатьох 
українських вчених-економістів: Ю.П. Воскобойніка, М.В. Зубця, Г.Г. Кірейцева, 
М.Ф. Кропивка, О.Є. Лугідіна, Ю.О. Лупенка, А.Г. Мармози, Є.В. Мниха та ін. 

Метою статті є дослідження системи аналізу витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції в аграрних підприємствах 

Викладення основного матеріалу. Аналіз витрат на виробництво продукції 
полягає у всебічній оцінці рівня, динаміки та структури витрат та обґрунтуванні 
управлінських рішень щодо подальшої їх оптимізації. Головним завданням 
періодичного аналізу витрат є виявлення основних напрямків раціонального 
використання виробничих ресурсів, внутрішньовиробничих резервів зниження витрат.  

Синтетичним показником, що формується з усіх видів витрат, пов’язаних з 
процесом виробництва сільськогосподарської продукції є виробнича собівартість. 
Цей показник дає можливість проаналізувати ефективність виробництва і виявити 
резерви її підвищення. Так, підприємство тим більше отримуватиме прибутку на 
одиницю продукції, чим нижча її собівартість і навпаки. Зниження собівартості 
впливає на зростання цінової конкурентоспроможності продукції на ринку. 

Аналіз витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в аграрних 
підприємствах здійснюється за такими основними напрямками: 

 аналіз динаміки загальної суми собівартості продукції (вивчення динаміки 
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загальної суми операційних витрат в цілому і за основними елементами); 
 аналіз собівартості окремих видів продукції; 
 аналіз собівартості одиниці продукції з метою їх здешевлення (без 

зниження якісних параметрів) та підвищення конкурентоспроможності; 
 факторний аналіз зміни собівартості; 
 аналіз структури собівартості продукції за статтями калькуляції та 

елементами витрат; 
 виявлення резервів зниження собівартості. 
Аналіз структури виробничих витрат є найбільш інформативним для оцінки 

ефективності діяльності підприємства та розроблення перспективних планів його 
розвитку, оскільки дає змогу виявити резерви зниження собівартості і відповідно 
підвищення рентабельності компанії. Розглянемо структуру витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах України в 
динаміці, що представлено в табл. 1 [3]. 

Таблиця 1  
Динаміка структури витрат на виробництво продукції сільського 
господарства у сільськогосподарських підприємствах України, % 

Елементи витрат 
Роки  Відхилення 2016 

до 2014 рр., +/- 2014 2015 2016 

Усього витрат  100 100 100 0 

Витрати на оплату праці  7,2 5,5 5,5 -1,7 

Відрахування на соціальні заходи 2,7 1,9 1,2 -1,5 

Матеріальні витрати – всього 70,4 

100 

73,6 

100 

71,9 

100 
1,5 

у тому числі     

насіння і посадковий матеріал  12,9 12,0 12,0 -0,9 

корми 20,7 20,7 20,0 -0,7 

інша продукція сільського 
господарства  1,8 2,0 1,8 0 

мінеральні добрива 14,1 19,0 20,0 5,9 

пальне і мастильні матеріали  15,4 12,9 11,3 -4,1 

електроенергія 1,9 1,5 1,6 -0,3 

паливо і енергія  1,6 1,5 1,1 -0,5 

запасні частини, ремонтні і 
будівельні матеріали для ремонту  7,4 8,0 8,3 0,9 

оплата послуг і робіт виконаних 
сторонніми організаціями та інші 
матеріальні витрати 

24,2 22,4 23,9 -0,3 

Амортизація 5,4 4,4 4,9 -0,5 

Інші операційні витрати  14,3 

100 

14,6 

100 

16,5 

100,0 
2,2 

З них орендна плата за земельні 
частки (паї) 57,8 60,2 62,4 4,6 

Майнові паї 0,5 0,7 0,4 -0,1 

 

Як видно з таблиці, основна частина витрат припадає на матеріальні витрати, 
оплату праці та амортизацію основних засобів. За період з 2014 по 2016 рр. у 
структурі витрат сільськогосподарських підприємств України відбулися деякі 
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зміни. В умовах агарної нестабільності збільшилась частка матеріальних витрат ( з 
70,4 % у 2014 р. до 71,9 % у 2016 р.), мінеральних добрив ( з 14,1 % у 2014 р. до 20,0 
% у 2016 р.). За цей час зменшились витрати на оплату праці на 1,7 %, пальне і 
мастильні матеріали на 4,1 %, оплату послуг (0,3 %), амортизацію основних засобів 
(0,5%) і деякі інші витрати.  

Збільшення питомої ваги матеріальних витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції значною мірою пояснюється зростанням цін на 
оборотні засоби промислового характеру (добрива, отрутохімікати, нафтопродукти 
та ін.) і на виробничі послуги. Що стосується самої структури матеріальних витрат 
(без амортизації основних засобів), то її динаміка свідчить про зростаючий 
диспаритет цін на продукцію промисловості та сільського господарства. За 2014-

2016 рр. частка витрат сільгосппідприємств на мінеральні добрива зросла на 5,9 %, 
а на запчастини – на 0,9 %. 

Найбільш повно дані про витрати виробництва продукції рослинництва і 
тваринництва відображаються у формі № 50-сг «Звіт про основні економічні 
показники  роботи  сільськогосподарських підприємств» (містить узагальнені 
відомості про структуру витрат за видами продукції, елементами витрат та статтями 
калькуляції, купівлю матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб тощо). 
Більш деталізована інформація міститься в первинних документах бухгалтерського 
обліку сільськогосподарських підприємств. Зокрема, у них формуються первинні 
записи про трудові, матеріальні та фінансові витрати на виробництво, проводиться 
їх групування і систематизація за калькуляційними статтями й елементами витрат, 
здійснюється первинне статистичне спостереження і контроль за виконанням норм 
витрат на продукцію. Також інформаційною базою для здійснення аналізу витрат 
виробництва є форма фінансової звітності 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт по 
сукупний дохід)» та статистична форма №2-ферм (річна) «Звіт про витрати на 
виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)»  

При аналізі загальної оцінки ефективності використання витрат до складу 
об’єкта аналізу необхідно ввести всі види витрат відповідно до нормативних 
документів підприємства, а також кінцевий результат діяльності підприємства. У 
цьому випадку використовують класичну схему формування витрат (за 
економічними елементами та статтями калькуляції) і показники прибутку від 
виробництва і реалізації продукції. 

Важливим напрямом аналізу в системі управління витратами є 
обґрунтування системи показників для оцінки ефективності управління витратами з 
метою зниження собівартості продукції. Узагальнюючим показником ефективності 
раціоналізації витрат операційної діяльності є коефіцієнт дієздатності (або рівень 
витрат на 1 грн доходу). Цей показник має три різновиди: – виробнича собівартість 
на 1 грн вартості товарної продукції; – собівартість реалізованої продукції на 1 грн 
доходу; – загальні операційні витрати на 1 грн. доходу [2]. Також в системі 
управління витратами важливе значення має аналіз таких показників ефективності 
господарської діяльності, як: рентабельність продукції, валова рентабельність 
основної діяльності, коефіцієнт покриття і окупності виробничих витрат тощо.  

Одним із шляхів покращення системи аналізу витрат аграрного підприємства 
є бюджетування витрат на виробництво продукції. Бюджет собівартості продукції 
складають на підставі бюджетів використання матеріалів, прямої оплати праці та 
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виробничих накладних витрат з урахуванням запланованих залишків незавершеного 
виробництва. Складання бюджету забезпечує порівнянність кошторисних і 
фактичних показників, можливість використання управління витратами за 
відхиленнями для швидкого реагування на зміну ринкових умов і пошуку вигідних 
комбінацій ціни й обсягу виробництва. 

Висновки. Діяльність підприємств аграрної сфери відрізняється від інших 
галузей народного господарства, що й зумовлює особливості формування системи 
управління витратами. Особлива увага з боку керівництва сільськогосподарських 
підприємств повинна приділятися системі аналізу витрат.  Основною метою аналізу 
витрат підприємств є пошук резервів для збільшення доходності й 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.  

 В процесі аналізу вивчають ступінь виконання плану витрат, виявляють та 
вимірюють вплив основних факторів. Аналіз витрат проводять у взаємодії з 
дослідженням інших показників виробничої діяльності підприємства. Все це 
дозволяє дати глибоку оцінку дотриманню кошторису витрат, їх динаміки і виявити 
резерви підвищення ефективності господарювання сільськогосподарських 
підприємств. 
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(Представлено д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.) 
 

Здійснено упорядкування обліку доходів на рахунках бухгалтерського обліку в 
хлібопекарських підприємствах. Проведено аналіз існуючих підходів до 
відображення господарських операцій з формування доходів від реалізації 
хлібобулочних виробів покупцям. Наведено методику відображення господарських 
операцій з реалізації хлібобулочних виробів на рахунках бухгалтерського обліку та 
формування доходів хлібопекарських підприємств 

Ключові слова: хлібопекарські підприємства, доходи, рахунки бухгалтерського 
обліку, ціна, податкове зобов’язання  

 

Постановка проблеми. Метою діяльності будь-якого суб’єкта 
господарювання, що працює за принципами самофінансування, є отримання 
доходів в обсязі, достатньому для подальшого розвитку. Дохід є якісним 
узагальнюючим показником роботи підприємства, в якому концентрується 
ефективність усіх видів його діяльності.  

В умовах інтенсивного розвитку хлібопекарських підприємств, як пріоритетної 
галузі економіки, особливої ваги набувають питання забезпечення рентабельного 
функціонування підприємств, у зв’язку з чим зростає значення обліку та контролю 
формування і використання доходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у теоретичні 
дослідження проблем обліку і контролю доходів підприємств зробили провідні 
вітчизняні вчені-економісти М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, 
З.В. Гуцайлюк, Л.В. Нападовська, В.О. Озеран, В.М. Пархоменко, І.І. Пилипенко, 
М.С. Пушкар, Л.К. Сук, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук. 

Безпосередньо обліку і контролю доходів на хлібопекарських підприємствах 

присвятили свої праці М. С. Кузів [1], Н. П. Михайлишин [1], Н. В. Гудзь [1], О. М. 
Берестецька [1], Ж.С. Труфіна [2]. Однак низка організаційно-методичних проблем 
обліку і контролю доходів підприємств хлібопекарської галузі в умовах формування 
нових підходів до управління потребує подальших наукових досліджень і, 
особливо, практичних розробок. 

Метою статті є розробка практичної методики відображення доходів 
хлібопекарських підприємств в системі рахунків бухгалтерського обліку. Реалізація 
окресленої мети передбачає послідовне вирішення таких завдань: 

 встановлення порядку можливих варіантів реалізації продукції 
хлібопекарськими підприємствами; 

 аналіз існуючих підходів до вибору оптимальної методики обліку доходів в 
хлібопекарських підприємствах розроблених фахівцями з обліку; 

 формування оптимальної методики обліку доходів від реалізації 
хлібобулочних виробів на рахунках бухгалтерського обліку. 
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Виклад основного матеріалу. Доходи хлібопекарських підприємств 
формуються від реалізації хлібобулочних виробів покупцям, якими можуть бути як 
юридичні особи, так і фізичні особи. Процес реалізації може здійснюватися іншим 
суб’єктам господарювання, а також через фірмову торгівлю безпосередньо 
хлібопекарських підприємств. Реалізація готової продукції іншим суб’єктам 
господарювання здійснюється через укладання договорів між підприємствами-

виробниками (постачальниками) і покупцями. 
Фірмова торгівля на хлібопекарських підприємствах може здійснюватися через 

окремі структурні підрозділи (фірмові магазини), яким надається право здійснювати 
торгівлю.  

Важливим моментом відносин між хлібопекарськими підприємствами і 
покупцями є встановлення цін, які після скасування державного регулювання цін на 
продукти харчування носять вільний характер. 

Якщо реалізація хлібобулочних виробів здійснюється через інші торгівельні 
суб’єкти господарювання, то ціна продукції хлібопекарських підприємств залежить 
від уміння домовлятися з безпосередніми продавцями, а також від розташування 
місця постачання (наприклад, у певному радіусі знаходження покупців, у межах 
міста, за межами міста на певній відстані тощо – варіантів може бути безліч). 

Кореспонденцію рахунків (фрагмент) для відображення реалізація 
хлібобулочних виробів хлібопекарськими підприємствами на прикладі виробу Хліб 
«Обідній», подовий, маса 700 г із борошна пшеничного вищого ґатунку (85 %) і 
першого ґатунку (15 %) наведемо в табл. 1.  

Таблиця 1  
Відображення господарських операцій з реалізації  хлібобулочних виробів на 

рахунках бухгалтерського обліку та формування доходів хлібопекарських 
підприємств (грн.) 

№ 

з/п 

 

Зміст операції 

Бухгалтерський 
облік за 

рахунками Сума 

дебет  кредит  

1 2 3 4 5 

Реалізація хлібобулочних виробів через торгівельні суб’єкти господарювання 

1 Реалізовано хліб (1 000 од. х 9,50) 361 701 9 500,00 

2 
Відображено суму податкового зобов’язання з 
ПДВ (9 500 х 20 : 120) 

701 641 1 583,00 

3 
Списано виробничу собівартість реалізованого 
хліба (1 000 х 5,02) 

901 26 5 020,00 

4 
Списано на фінрезультат чистий дохід від 
реалізації хліба (9 500 – 1 583) 

701 791 7 917,00 

5 
Списано виробничу собівартість реалізованого 
хліба на фінрезультат 

791 901 5 020,00 
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6 

Повернуто хлібозаводу від покупця черствий 
хліб 50 од. за договірною ціною 4 грн. за 
одиницю (50 х 4,0) 

202 631 200,00 

7 Відображено податковий кредит з ПДВ  641 631 40,00 

8 

Проведено взаємозалік розрахунків між 
хлібозаводом і торгівельним підприємством на 
вартість черствого хліба (200 + 40) 

631 361 240,00 

9 
Отримано оплату за реалізований хліб від 
покупця (9 500 – 240) 

311 361 9 260,00 

Реалізація хлібобулочних виробів через фірмовий магазин 

10 
Передано хліб на реалізацію в торгівельний 
структурний підрозділ підприємства (500 х 5,02) 

282 26 2 510,00 

11 

Відображено суму торгової націнки з 
податковим зобов’язанням з ПДВ на переданий 
для продажу хліб  
[(12,42 – 5,02) х 500] 

282 285 3 700,00 

12 Реалізовано хліб за готівку (480 х 12,42) 301 702 5 961,60 

13 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у 
сумі одержаного доходу від реалізації (5 961,60 
х 0,20 : 120) 

702 641 993,60 

14 

Передано черствий хліб з торгівельного 
підрозділу на склад в оцінці можливого його 
використання – 3 грн. за одиницю (20 х 3) 

202 282 60,00 

15 

Списано втрати від черствого хліба як різниця 
між виробничою собівартістю та ціною 
можливого використання  
[20 х (5,02 – 3,00)] 

946 282 40,40 

16 Списано торгівельну націнку на хліб 285 282 3 700,00 

17 
Списано виробничу собівартість реалізованого 
хліба [5 961,60 – (480,00 х 5,02)] 

902 282 2 409,60 

18 

Списано на фінансові результати: 
– виробничу собівартість реалізованого хліба 

 

791 

 

902 

 

2 409,60 

– дохід від реалізації хліба 702 791 5 961,60 

 

При формуванні доходів від реалізації хлібобулочних виробів господарські 
операції оформляються наступними первинними документами:  

- Товарно-транспортна накладна (форма № 1-ТТН (хліб)); 
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- Товарна накладна (форма № ВЗСГ-7); 

- Рахунок-фактура (форма не затверджена, однак використовується для 
підтвердження фактичних операцій); 

- Податкова накладна (форма та порядок її заповнення затверджений ДФСУ); 

- Акт приймання-передачі продукції (довільна форма); 
- Платіжне доручення (форма № 0410001); 

- Лімітно-забірна картка (типові форми № М-8, № М-9); 

- Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова 
форма № М-11); 

- Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (типова форма № М-

20); 

- Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (форма № ФКЧ-1); 

- Бухгалтерська довідка (довільна форма). 
На підставі цих документів формуються записи на рахунках бухгалтерського 

обліку. 
Висновки. Хлібопекарські підприємства можуть здійснювати реалізацію 

продукції через інші суб’єкти господарювання або у фірмових магазинах за 
вільними цінами. Визначаючи ціни на хлібобулочні вироби, слід брати до уваги 
необхідність покриття їх виробничої собівартості, адміністративних витрат, витрат 
на збут, фінансових витрат, створення необхідного прибутку та сплату податкового 
зобов’язання з ПДВ. 
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СУТНІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ДОХОДАМИ ПЕРСОНАЛУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

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

У статті узагальнено поняття та сутність облікового-аналітичного 
забезпечення управління доходами бюджетної установи. Розглянуто основні 
наукові дослідження українських вчених щодо значення та ролі обліково-

аналітичного забезпечення. В процесі дослідження було розроблено загальну схему 
організації обліково-аналітичного забезпечення управління доходами персоналу 
бюджетної установи. 
 

Ключові слова: доходи персоналу, обліково-аналітичне забезпечення, 
інформація, бюджетні установи. 

 
Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкової економіки постає 

необхідність у вирішенні проблеми формування доходів персоналу бюджетних 
установ, так як їхній склад та розмір визначають ефективність діяльності установи 
шляхом продуктивного залучення працівників. Необхідно відмітити, що отримані 
доходи стимулюють високопродуктивну працю працівника, тим самим визначаючи 
місце бюджетної установи в економічній та соціальній системі країни. Доходи 
персоналу не тільки визначають його матеріальне положення, але й в значній мірі 
відображають стан і ефективність економіки і економічних відносин у суспільстві.  

Реалії сьогодення свідчать, що формування обліково-аналітичної системи 
щодо управління доходами персоналу є однією з найбільш важливих соціально-

економічних проблем, оскільки реальні доходи характеризують можливість 
задоволення матеріальних та духовних потреб, рівень добробуту кожного 
працівника.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання формування доходів 
працівників підприємств розглядаються як в працях вітчизняних вчених: А. 
Баланди, С.Ю. Бірюченко, Д.П. Богині, О.М. Бородіної, О.А. Бугуцького, В.С. 
Дієсперова,  
Г.А. Дмитренка, А.В. Калини, А.М. Колота, М.Й. Маліка, Ю.Ю. Мороз, 
О.В. Назаренка, Т.І. Олійник, С. Полякова, В.І. Перебийніса, Л.П. Червінської та ін. 

Метою статті є дослідження обґрунтування сутності обліково-аналітичного 
забезпечення управління доходами працівників бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. Доходи відіграють важливу роль в житті 
персоналу підприємства, виконуючи роль джерела задоволення його потреб. Крім 
цього, від величини доходу персоналу залежать: конкурентоспроможність 
підприємств, їх економічний розвиток, імідж держави на світовій арені, величина 
доходної частини бюджету і т .д [2]. 

Основою обліково-аналітичного забезпечення управління доходами 
персоналу є інформація, тобто сукупність відомостей про внутрішнє і зовнішнє 
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середовище підприємства, яку використовують для оцінки й аналізу доходів 
персоналу для розроблення і прийняття управлінських рішень.  

На думку Голянчук Н. суть обліково-аналітичного забезпечення полягає в 
здійснені облікових та аналітичних процедур у режимі реального часу, виявлення 
відхилень від запланованих показників і використання отриманих результатів для 
прийняття управлінських рішень [3]. Водночас, Вольська В. стверджує, що 
обліково-аналітичне забезпечення являє собою сукупність процесу збору, 
підготовки, реєстрації та зведення облікової інформації підприємств залежно від 
законодавчо встановленої системи ведення обліку, і проведеного на основі цієї 
інформації глибокого аналізу із застосуванням певних методів і прийомів [1].  

На думку Юзви Р. обліково-аналітичне забезпечення  – це сукупність 
облікових і аналітичних процесів, об’єднаних у обліково-аналітичну систему та 
спрямованих на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом 
перетворення первинної інформації в узагальнюючу згідно з визначеними цілями, а 
також нормативно-правовим, методичним, організаційним, програмним, 
математичним, технічним та ергономічним забезпеченнями» [4]. 

Основними завданнями для формування обліково-аналітичної системи 
управління доходами працівників є: 

- аналіз діяльності бюджетної установ; 
- облік господарських операцій щодо доходів персоналу на базі 

бухгалтерського обліку; 
- контроль за цільовим використанням коштів, за правильним відображенням 

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

- планування діяльності бюджетної установи; 
- формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, 

облікової та аналітичної інформації щодо доходів персоналу.  
В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що джерелом 

інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо формування та 
контролю доходів працівників бюджетної установи є:  

1. Інформація про умови праці, встановлені оклади, тарифи, розцінки.  
2. Облікова інформація про нарахування заробітної плати та про утримання 

із заробітної плати.  
3. Фінансова, статистична та податкова звітність по заробітній платі.  
Загальна схема організації обліково-аналітичного забезпечення управління 

доходами персоналу представлено на рис. 1. 
Отже, на наш погляд, обліково-аналітичне забезпечення управління 

доходами персоналу бюджетної установи складається з таких видів забезпечення:  
– нормативно-законодавче забезпечення;  
– документальне забезпечення;  
– облікова інформація;  
– аналітична інформація;  
– формування фінансової звітності. 
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління доходами 

персоналу бюджетної установи, яке базується на надійній та достовірній обліковій 
інформації та даних аналізу, що дозволяє оперативно контролювати ефективність 
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використання персоналу та рівень оплати праці, виявляти негативні тенденції і 
перспективні напрямки розвитку, стає вирішальною умовою формування якісної 
кадрової політики та забезпечення кадрової безпеки підприємства. 

 

 
 

Рис. 1. Загальна схема організації обліково-аналітичного забезпечення 
управління доходами персоналу в бюджетних установах  

 

Висновки. Отже, в умовах сьогодення персонал стає ключовим ресурсом, 
який забезпечує ефективність функціонування бюджетної установи, тому його 
розвиток є невід’ємною складовою загальної стратегії установи.  

В процесі проведеного дослідження можна зробити висновок, що обліково-

аналітичне забезпечення управління доходами персоналу представляє собою 
систему збору і передачі комплексної інформації, яка формується в результаті 
поєднання й взаємодії бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, а 

Колективний договір, трудовий договір 

Нормативно-правові акти що регулюють питання доходів персоналу 
бюджетних установ 

Система та форма оплати праці 
бюджетної установи 

Статут бюджетної організації 

Штатний розпис бюджетної 
організації 

Структурні підрозділи бюджетної організації – первинний облік виконаних 
робіт, а також нарахування заробітної плати  

Бухгалтерія бюджетної установи – формування зведених документів з 
нарахування оплати праці та проведення утримань із заробітної плати 

Регістри обліку 

Головна книга 

Фінансова, статистична та податкова звітність бюджетної установи  
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також економічного аналізу, що надає можливість для прийняття управлінських 
рішень, спрямованих на ефективне використання персоналу підприємства.  
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КОНТРОЛЬ  РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА 
ПІДРЯДНИКАМИ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

(Представлено доц. Киян А.В.) 

 

В статті визначено поняття внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків з постачальниками та підрядниками. Обґрунтовано мету та завдання 
контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками. Наведено перелік 
основних внутрішніх документів підприємства, що регламентують порядок 
здійснення контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Ключові слова: постачальники та підрядники, розрахунки, 
внутрішньогосподарський контроль. 

 

Постановка проблеми. В умовах кризи неплатежів в Україні зростання 
кредиторської заборгованості стає поширеним явищем. Стан розрахунків на 
вітчизняних підприємствах є напруженим, що виявляється у значних сумах 
заборгованості і тривалих термінах її погашення. Надання економічним суб’єктам 
повної господарської самостійності у виборі постачальників і  підрядників та форм 
розрахунків актуалізує потребу ефективніше  управляти розрахунками з різними 
контрагентами. При цьому розміри зобов’язань за розрахунками з постачальниками 
та підрядниками потрібно ретельно контролювати, адже, з одного боку, вони є 
тимчасово вільними обіговими коштами, а з іншої, – здійснюють вплив на 
фінансову стійкість та платоспроможність суб’єкта господарювання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням обліку та контролю 
розрахунків з постачальниками та підрядниками присвячено праці таких науковців, 

як: Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Бразілій, Н.С. Брохун, Ю.А. Верига, Г.В. Власюк, Є.П. 
Гнатенко, С.Ф. Голов, О.Є. Гудзь, Л.В. Гуцаленко, Г.М. Давидов, В.М. 
Добровський, В.В. Жуковська, Н.Я. Зарудна, А.В. Киян, Л.П. Кулаковська, Г.П. 
Машталяр, Н.П. Михайлишин, М.Ф. Огійчук, О.М. Петрук, П.Л. Сук, Н.М. 
Ткаченко, О.Ф. Ярмолюк та ін. Проведені дослідження свідчать про те, що окремі 
теоретичні положення щодо трактування зобов’язань за розрахунками з 
постачальниками та підрядниками є дискусійними, а низка важливих аспектів щодо 

методики їх обліку та контролю потребує подальшого вдосконалення. 
Метою статті є обґрунтування теоретичних положень та розробка 

практичних рекомендацій щодо здійснення внутрішнього контролю розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. 

Викладення основного матеріалу. Ефективність контролю господарської 
діяльності, зокрема, операцій щодо розрахунків з постачальниками підприємства та 
фактів їх зміни залежить від раціональної його організації та чітко сформованої 
методики, яка передбачає наявність послідовного переліку етапів, методів та 
прийомів контролю та відповідного пакету розроблених робочих документів 
контролера для проведення внутрішньогосподарського контролю обраного об’єкта і 
базується на визначеному переліку систематизованих джерел інформації [3]. 
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При цьому Л.В. Гуцаленко вважає, що метою внутрішньогосподарського 
контролю розрахунків із постачальниками та підрядниками підприємства, 
здійснюваного працівниками служби обліку та ревізійною комісією підприємства, 
є:  

– забезпечення систематичного спостереження за достовірністю облікових 
та звітних даних про наявність і зміну сум кредиторської заборгованості; 

– своєчасність перерахування коштів кредиторам; 
– правильність пред’явлення претензій і вчасність їх погашення, дотримання 

розрахунково-платіжної дисципліни на рівні її впливу на платоспроможність 
підприємства, що забезпечує його нормальну фінансово-господарську діяльність 
[2]. 

Н.М. Проскуріна визначає мету контролю розрахунків із постачальниками й 
підрядниками як: перевірку наявності та правильності оформлення первинних 
документів, що є підставою для записів із кредиторської заборгованості; оцінку 
синтетичного й аналітичного обліку, правильність використання рахунків 
бухгалтерського обліку; перевірку правильності розрахунків із кредиторської 
заборгованості [4]. 

Отже, метою контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками є 
перевірка реальності розрахунків з постачальниками за товари, роботи, послуги, 
правильності складання відповідних первинних документів дотримання законності 
проведених операцій, достовірність відображення у фінансовій звітності [1]. 

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

 об'єкти - договори, укладені підприємством; розрахункові операції; 
записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності; господарські 
операції з обліку фактів зміни зобов’язань в контексті розрахунків з 
постачальниками та підрядниками; інформація про порушення та зловживання у 
веденні обліку, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, 
перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів; 

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

Контроль процесу постачання розпочинається із оцінки потенційного 
постачальника та якості сировини, матеріалів, устаткування, енергоносіїв, інших 
ресурсів і послуг, що купуються підприємством. Після підписання договорів 
контролером перевіряється факт виконання договірних відносин та розрахункової 
дисципліни. 

Серед завдань контролю за обліком розрахунків з постачальниками та 
підрядниками можна виділити: 

– наявність і правильність оформлення первинних документів, які є 
підставою для відображення в бухгалтерському обліку заборгованості з 
постачальниками та підрядниками; 

– правильність оцінки відображення заборгованості з постачальниками та 
підрядниками у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності; 

– відповідність даних синтетичного і аналітичного обліків; 
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– своєчасність розрахунків з постачальниками та підрядниками 
підприємства; 

– оцінка стану внутрішнього контролю й аудиту з постачальниками та 
підрядниками тощо. 

Одним з найважливіших завдань ефективної організації системи 
внутрішнього контролю операцій із забезпечення виконання договірних зобов'язань 
на підприємствах є регламентування його здійснення, тобто закріплення 
відповідного порядку виконання контролю у відповідних наказах або положеннях 
та формування системи внутрішніх розпорядчих документів: 

 положенні про облікову політику (в частині врегулювання особливостей 
облікового відображення виконання та зміни зобов'язань підприємства); 

 положенні про філіали, представництва, відокремлені підрозділи 
(визначення особливостей виконання та зміни зобов'язань за філіалами, 
представництвами, відокремленими підрозділами з метою оцінки їх впливу на 
фінансовий стан підприємства в цілому); 

 положенні про договірну роботу; 
 графіку документообороту (фіксація руху первинних облікових 

документів та відстеження виконання розрахунків з постачальниками та 
підрядниками підприємства); 

 положенні про службу внутрішнього контролю (розкриття та 
закріплення функціональних обов'язків обраних суб'єктів контролю за 
підконтрольним об'єктом); 

 посадових інструкціях працівників (визначення контрольних функцій та 
реалізація процедур контролю за обраним об'єктом перевірки) [3]. 

Для успішного виконання поставлених завдань використовують контрольні 
процедури методичної стадії внутрішньогосподарського контролю за виконанням 
розрахунків із постачальниками за всіма виділеними підсукупностями зі вказівкою 
на виконавців та терміни виконання. 

При проведенні контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками 
можуть бути виявлені помилки і порушення, які впливають на правильне 
відображення звітної інформації з обліку і руху кредиторської заборгованості перед 
постачальниками та підрядниками. Кожне із зазначених порушень тягне за собою 
значні економічні наслідки для підприємства. Наприклад, порушення договірних 
зобов'язань (невідповідність цін, арифметичні помилки в розрахункових 
документах, недостача понад норм природного убутку, інші порушення умов 
договору про асортимент, упаковку тощо, виявлені при отриманні цінностей, що 
надійшли, невідповідність якості таких цінностей стандартам тощо) є загрозливим 
для обох учасників договору. 

Усі сумнівні операції за розрахунками з постачальниками та підрядниками 
необхідно перевіряти суцільним способом, вивчаючи документи та факти 
відображення в обліку відповідних операцій, починаючи з договору, первинних 
документів з надходження активів, виконання робіт, отримання послуг тощо, 
порівнюючи із записами у регістрах обліку й закінчуючи з'ясуванням проведення 
остаточних розрахунків з контрагентами. При виявлені відхилень чи зловживань, 
обов'язково здійснюються записи до робочих документів із підтвердженням 
відповідними доказами (копії документів, регістрів, договорів).  
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Для документування результатів перевірок та роботи працівниками служби 

внутрішнього контролю можуть застосовуватись різні робочі документи, 

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

порівняння, спеціальні сигнальні документи. 

Висновки. Раціональна організація внутрішньогосподарського контролю 
потенційних постачальників та стану розрахунків з ними сприяє зміцненню 
договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов'язань по поставках 
продукції в заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності за 
дотримання платіжної дисципліни, скороченню дебіторської та кредиторської 
заборгованості, прискоренню оборотності обігових коштів а, відтак, поліпшенню 
фінансового стану підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

(Представлено к.е.н., доц. Золотницька Ю.В.) 
 

У статті досліджено основні завдання організації  обліку та класифікацію 
видатків бюджетних установ. Розкрито склад видатків бюджетних установ та 
порядок їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.  

 

Ключові слова: облік, бюджетні установи, видатки, поточні видатки, 
капітальні видатки. 

 

Постановка проблеми. Існування бюджетних установ життєво необхідне 
для суспільства, оскільки вони захищають економічні інтереси держави і є 
матеріальною гарантією реалізації найважливіших конституційних прав громадян. 

Установи та організації державного сектору є безпосередніми виконавцями 
державних функцій, повноцінними суб’єктами господарювання на макро- і 
мікроекономічних рівнях, учасниками процесу виконання бюджету у частині як 
його видаткової, так і дохідної складових, сталими носіями історично-культурних 
традицій благодійницького та доброчинного характеру [3].  

Видатки є одним з головних напрямів бухгалтерського обліку бюджетних 
установ, що характеризує кінцевий результат діяльності установи, який полягає в 
узагальнені інформації щодо виконання кошторису доходів та видатків.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми бухгалтерського 
обліку в бюджетних установах розглянуті в працях відомих науковців К. Мащенко, 

М. Альошина, М. Т. Білухи, О. О. Чечуліної та ін. Проте, в умовах останніх змін 
нормативного забезпечення обліку в державному секторі, питання організації 
обліку та контролю видатків потребують подальшого дослідження. 

Метою статті є дослідження обліку видатків в бюджетних установах. 
Викладення основного матеріалу. Реалії сьогодення свідчать, що для 

ефективного функціонування бюджетних установ, виконання покладених на них 
завдань та функцій, в процесі виконання їх діяльності здійснюються відповідні 
видатки на їх утримання.  

Відповідно до Бюджетного кодексу України, видатки бюджету – кошти, 
спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним 
бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з 
бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; 
повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових 
платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування 
[1].  

На думку О. Г. Лищенкота та А. І. Шпірної,  видатки бюджетної установи – 

це витрати, які здійснює установа для свого утримання та виконання своїх функцій, 
у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і 
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невиплаченою заробітною платою та стипендіями тощо. Тобто під видатками 
розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню [4].  

Основними завданнями обліку видатків бюджетної установи є:  
- своєчасне та повне відображення господарських операцій в обліку;  
- ефективне та цільове використання доходів на забезпечення проведених 

видатків;  
- цільове проведення видатків;  
- контроль за виконанням кошторису бюджетної установи шляхом порівняння 

касових і фактичних видатків з кошторисними призначеннями;  
- відображення видатків у звітності.  

Постійний контроль за відображенням видатків в обліку бюджетної 
установи сприяє якісному, цільовому виконанню кошторису доходів та видатків 
установи, ефективному використанню бюджетних коштів загального та 
спеціального фонду 

Економічна класифікація відповідає класифікації видатків і складається з:   
- поточних видатків, які пов’язані з оплатою товарів і послуг, субсидій і 

поточних трансфертів;   
- капітальних видатків, пов’язаних з придбанням основного капіталу 

(придбанням предметів і обладнання терміном служби більше року, 
капітальне будівництво і капітальний ремонт), створенням державних запасів 
і резервів, придбанням землі і нематеріальних активів, капітальних 
трансфертів.  

До складу поточних видатків бюджетної установи відносяться всі видатки, 
проведені установою в поточному році при виконанні функцій її основної 
діяльності. Це насамперед основні захищені бюджетом статті: оплата праці, 
нарахування на заробітну плату, поточні трансферти населенню. Крім них, до 
складу поточних включено видатки на оплату комунальних послуг, на придбання 
предметів постачання і матеріалів, на відрядження. Під капітальними видатками 
розуміють платежі з метою придбання та поліпшення стану активів тривалого 
терміну експлуатації, землі, нематеріальних активів. В склад капітальних видатків 
включено також видатки на будівництво об’єктів соціально-культурного 
призначення, включаючи школи, лікувально-профілактичні заклади, а також 
видатки на капітальний ремонт житлового фонду, виробничих об’єктів, об’єктів 
соціально-культурного призначення, що перебувають на обліку бюджетних установ 
[2]. 

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі 
[5], для відображення видатків в обліку використовують балансові рахунки класу 8 
«Витрати» що поділяється на відповідні субрахунки: 

80 «Витрати на виконання бюджетних програм»; 
81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)»; 
82 «Витрати з продажу активів»; 
83 «Фінансові витрати»; 
84 «Інші витрати за обмінними операціями»; 
85 «Витрати за необмінними операціями»; 
86 «Умовні витрати». 
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За дебетом рахунків відображаються проведені видатки, а за кредитом 
зменшення їх у разі відновлення та закриття в кінці року. 

Кореспонденція рахунків з обліку видатків загального фонду відображено в 
табл. 1. 

Видатки загального фонду аналітично обліковуються у розрізі програм 
бюджетної установи та у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Водночас, 
що стосується видатків спеціального фонду, то вони обліковуються більш детально 
у розрізі кодів економічної класифікації та у складі структурних підрозділів, що 
надають послуги чи видів доходів. 

Таблиця 1 

Типова кореспонденція рахунків обліку видатків загального фонду 

№ 

з/п 
Зміст господарських операції Дебет Кредит 

1 Нарахована заробітна плата працівникам установи 8011 6511 

2 Нараховано єдиний соціальний внесок 8012 6313 

3 
Списано витрати на відрядження згідно із затвердженим 
звітом про використання коштів або підзвіт 

8033 2116 

4 
Списано згідно з актами витрачені канцелярське приладдя 
(папір, ручки) 8013 1812 

5 

Нараховано за комунальні послуги:  
- теплопостачання  
- енергопостачання  
- водопостачання 

 

8013 

8013 

8013 

 

6415 

6415 

6415 

6 
Придбано інвентар для прибирання за рахунок загального 
фонду 

8013 5512 

7 Нараховано за поточний ремонт приміщення 8013 6211 

8 Відображено придбання основного засобу 1113 6211 

9 Списано витрачені медикаменти 8013 1512 

 

Синтетичний облік касових видатків здійснюється у накопичувальних  
відомостях: №1 (касові операції);  №2 (облік руху грошових коштів загального 
фонду); №3 (облік руху грошових коштів спеціального фонду). Операції з обліку 
фактичних видатків систематизуються в облікових регістрах в розрізі 
кореспонденції субрахунків та кодів економічної класифікації видатків з 
відокремленим відображенням фактичних видатків за джерелами їх покриття: 
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами (Меморіальний 
ордер N 4 (форма N 408 (бюджет)); Зведення розрахункових відомостей із 
заробітної плати та стипендій (Меморіальний ордер N 5 (форма N 405 (бюджет)); 
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами (Меморіальний 
ордер N 6 (форма N 409 (бюджет). 

Висновки. Отже, в процесі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що видатки є одним із основних об’єктів бухгалтерського обліку 
бюджетних установ, що характеризує результат виконання кошторису доходів та 
видатків. Водночас, необхідно відмітити, що постійний контроль за відображенням 
видатків в обліку бюджетних установ сприяє цільовому виконанню кошторису 
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доходів та видатків, а також ефективному використанню бюджетних коштів 
загального та спеціального фонду. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

(Представлено к.е.н., проф. Суліменко Л.А.) 
У статті досліджено особливості організації аналізу доходів від реалізації 

послуг. Розглянуто основні завдання та етапи аналізу доходів. Визначено  місце 
системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в інформаційній базі 
економічного аналізу. 

Ключові слова: аналіз, доходи від реалізації, ціна, фінансовий результат, 

інформаційне забезпечення аналізу. 

 

Постановка проблеми. Аналіз відіграє важливу роль при оцінці 
ефективності господарської діяльності суб’єкта господарювання. Будь-яка 
підприємницька діяльність потребує постійного контролю та аналізу процесів, під 
дію яких потрапляє підприємство в сучасних умовах господарювання. Перш за все, 
пов'язано із зміною кон`юнктури ринку, податкового законодавства, зовнішніх 
факторів впливу тощо.  

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

Ефективність функціонування будь-якого підприємства, що знаходить своє 

відображення в показниках його господарської діяльності та  є ключовим 

параметром у системі управління в аспекті якісно нового підходу до ідентифікації 
місця суб’єкта господарювання в бізнес-сфері. Фундаментальною основою такого 

підходу є комплексний аналіз системи формування фінансових результатів 
господарської діяльності підприємства.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням питання 
методології аналізу доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)підприємства приділяли увагу низка вітчизняних науковців і практиків, 
зокрема  
М. І. Баканов, С. Б. Барнгольц, В. В. Ковальов, А. Ш. Маргуліс, М. В. Мельнік,  
Е. В. Мних, М. Я. Коробов, Н. П. Любушіна, Д. А. Панков, В. Ф. Палій та ін. 

Метою статті є дослідження завдань та етапів  аналізу  доходів від реалізації 
послуг як основної функції управління підприємств. 

Викладення основного матеріалу. В умовах розвитку ринкової економіки 
підприємства сфери обслуговування мають на меті постійно підвищувати 
конкурентоспроможність послуг, що ними надаються з урахуванням інтересів 
споживачів. Процес нормального функціонування та розвитку підприємства 
неможливий без підвищення ефективності виробництва, яку визначає одержаний 
дохід від господарської діяльності підприємства, що є основною рушійною силою 
ринкової економіки. 
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Сучасний етап розвитку економіки України зумовлює високі вимоги щодо 
оцінки ефективності функціонування підприємств, зокрема у секторі 
обслуговування. Найбільш повну уяву щодо ситуації на виробництві можна 
отримати за допомогою детального аналізу витрат, доходів та результатів 
господарської діяльності підприємства сфери обслуговування. Важливим 
елементом проведення аналізу є формування завдань економічного аналізу та 
використання аналітичних процедур у процесі внутрішнього контролю. 

Як обліково-аналітична категорія дохід – збільшення економічних вигод у 
вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до 
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
власників) [2]. 

Аналіз доходів від реалізації послуг — це частина економічної стратегії 
підприємства. Він спрямований на створення економічних умов, що забезпечують 
відшкодування постійних витрат підприємства, покриття змінних витрат, які 
залежать від обсягу реалізації послуг, повної і своєчасної оплати всіх видів 
податків, обов'язкових платежів та забезпечення отримання прибутку. Досягнення 
цих умов пов'язане з: 

1) обґрунтуванням цін на послуги, які надаються; 
2) раціональністю умов комерційних угод що укладаються між суб’єктами 

господарювання; 
3) встановленням економічно обґрунтованих цін надання послуг, які 

стимулюють збільшення попиту і, відповідно, реалізації; 
4) формуванням оптимального асортименту послуг для реалізації, які 

відповідали б структурі споживчого попиту та забезпечували б отримання 
необхідного обсягу доходів. 

Методика аналізу являє собою сукупність аналітичних способів і правил 
дослідження економіки підприємства, певним чином підпорядкованих досягненню 
мети аналізу. Враховуючи, що аналіз використовується як інструмент підготовки, 
обґрунтування управлінських рішень і контролю їх реалізації, то його мета повинна 
бути підпорядкована меті управління доходом від реалізації. 

Отже, метою аналізу доходів від реалізації послуг є забезпечення 
аналітичною інформацією суб'єктів управління доходами від реалізації послуг. 

Основними завданнями аналізу доходів від реалізації послуг є: 
 об'єктивна оцінка ступеня виконання плану і динаміки доходів 

підприємства за загальним обсягом, складом і структурою (в цілому і в розрізі 
видів діяльності, періодів часу і структурних підрозділів); 

 виявлення і кількісна оцінка причин зміни доходів (в цілому і в розрізі 
видів діяльності, періодів часу і окремих структурних підрозділів) підприємства; 

 аналіз окремих видів доходів звичайної діяльності і виявлення резервів їх 
збільшення (в розрізі видів діяльності); 

 підрахунок резервів збільшення доходів і розробка заходів з їх практичної 
реалізації.  

Основними  джерелами інформації аналізу доходів від реалізації послуг є 

- дані фінансової звітності (ф. 1 «Звіт про фінансовий стан», ф. 2 «Звіт про 
сукупний дохід», ф. 5 «Примітки до фінансової звітності», ф. 4 «Звіт про власний 
капітал»);  



58 

- дані аналітичного та синтетичного обліку;  
- статистична звітність (ф. 5-е «Звіт про витрати на виробництво продукції 

(робіт і послуг), (ф. 1-6 «Звіт про фінансові результати і дебіторську та 
кредиторську заборгованість», ф.6 «Рентабельність окремих видів продукції»);  

- планові та довідкові дані. 
Організаційне забезпечення аналізу доходів передбачає здійснення науково 

обґрунтованого аналітичного процесу, працю аналітиків та використання 
можливостей сучасної техніки. Аналітичний процес повинен бути спланованим і 
здійснюватися поетапно відповідно до поставленої мети. В процесі дослідження 

визначено основні етапи здійснення аналітичного процесу: 
- підготовчий етап, який передбачає збір необхідних інформаційних 

ресурсів, придатних для потреб аналізу;  
- аналітична обробка даних за допомогою різних методичних і технічних 

прийомів;  
- заключний етап, який дає узагальнення аналітичної інформації у формі 

висновків та пропозицій стосовно об’єктів аналізу. 
Процес управління підприємством в цілому і його доходами починається з 

оцінки стану і динаміки господарської діяльності як системи, що базується на 
основних п’яти елементах – активах, капіталі, зобов’язаннях, доходах і витратах. 
Етапи аналізу доходів від реалізації послуг представлено на рис.1. 

Стратегія аналізу доходу від реалізації послуг передбачає: 
- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень; 
- проведення аналізу обсягу та складу оптимальних доходів, чинників, які 

визначають їх розмір та рівень, ступеня достатності отримання доходів для 
забезпечення самофінансування розвитку підприємства; 

- формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів 
їх реалізації; 

- розробку прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами 
діяльності та їх експертизу щодо можливості реалізації; 

- формування оптимального варіанта плану доходів підприємства. 
Процес реалізації послуг завжди передбачає, з одного боку, надання 

відповідних послуг від постачальника замовнику, а з другого − проведення 
розрахунків згідно з договірною ціною цих послуг. Отже, кожен вид послуги, що 
надається, матиме дві оцінки: одну для самого постачальника − виробничу 
собівартість, іншу − для покупця - ціну реалізації. Для більшості продукції (товарів, 
робіт, послуг) ціни реалізації є вільними і встановлюються на підставі договорів 
між підприємствами. 

Важливе місце в інформаційній базі економічного аналізу займає система 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Економічний аналіз на основі даних 
первинних документів та форм звітності забезпечує прийняття ефективних 
управлінських рішень. Інформаційне забезпечення економічного аналізу доходів від 
реалізації послуг представляє собою систему аналітичних даних і способи їх 
обробки, що в свою чергу дозволяють виявити реальну діяльність суб’єкта 
господарювання, вплив дії факторів, що його визначають, а також можливості 
здійснення необхідних керівних дій щодо вдосконалення системи обліково-

аналітичного забезпечення. 
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Рис.1.Етапи аналізу доходів від реалізації послуг 

 

Висновки. Отже, основною метою діяльності підприємства є забезпечення 
конкурентоспроможності, де процес реалізації послуг відіграє значну роль, оскільки 
істотно впливає на фінансовий результат. В процесі дослідження визначено, що 
аналіз доходів від реалізації послуг підприємства має велике значення в системі 
загальної оцінки роботи суб'єкта господарювання. Це пов'язано з тим, що доходи та 
витрати мають безпосередній вплив на загальний фінансовий результат діяльності 
підприємства, який може мати як позитивний, так і негативний характер. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

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

У статті досліджено сутність аналізу витрат на виробництво продукції 
тваринництва. Проведено аналіз складу та структури витрат на прикладі  
ПОСП «Іванківське». Проведено факторний аналіз виробничої собівартості, що 
дозволило визначити чинники, які здійснюють найбільш суттєвий вплив на 
формування показника собівартості.  

 

Ключові слова: тваринництво, витрати виробництва, аналіз, собівартість, 
продукція тваринництва. 

 

Постановка проблеми. Галузь тваринництва попри тривалий період 
занепаду продовжує відігравати важливе значення у розвитку вітчизняного 
агропромислового комплексу, щорічно забезпечуючи вагому частку виробництва 
валової продукції сільського господарства [1]. 

Аналіз виробництва продукції тваринництва має дуже важливе значення при 
вирішенні питань організації обліку і виявленні резервів збільшення виробництва 
продукції. Від глибини та повноти проведення аналізу залежить оцінка 
можливостей підприємства нарощувати обсяги виробництва продукції 
тваринництва, використовуючи виявлені резерви і, як наслідок, зменшення її 
собівартості.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення 
питань аналізу та ефективності функціонування галузі тваринництва зробили  
Азізов С. П., Аранчій В.І., Бойко В.І., Мазуренко О.В., Макаренко П.М.,  
Петришин Л.П., Пархомець М.К., Стельмащук А.М. та ін.  

Метою статті є дослідження методики аналізу витрат виробництва на 
сільськогосподарських підприємствах. 

Викладення основного матеріалу. Витрати виробництва – витрати на 
придбання основних факторів, виробництва, тобто робочої сили, засобів 
виробництва (в тому числі землі) для виготовлення продукції протягом певного 
періоду [3].  

Дані Державної служби статистики свідчать про збільшення виробництва 
основних видів продукції  тваринництва у  червні 2017 р. Так,  виробництво молока 
у червні зросло на понад 1 млн т  (+27%) і у січні-червні 2017 р. склало 5,068 млн т 
проти 3,969 млн т у січні-травні. У той же час у порівнянні з січнем-червнем 2016 р. 
реєструється зниження виробництва молока на 0,9%. 

Значне зростання у червні показало виробництво яєць – на 1538 млн шт 
(+23%). За даними Держстату, у січні-червні вироблено 7966 млн шт, при тому, что 
у січні-травні  – 6428 млн шт. Зростання до січня-червня 2016 р. склало 0,8%. 
Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) зросла у червні на 
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16%, склавши у січні-червні 1,563 млн т (у січні-травні 2017 р. — 1,340 млн т). 
Також невелике зростання — 0,3% — відбулось і відносно першого півріччя 2016 р. 
[2]  

Динаміка і структура витрат на основне виробництво у галузі тваринництва 
ПОСП «Іванківське» наведено у табл. 1.  

Таблиця 1 

Аналіз формування витрат на виробництво продукції тваринництва 

ПОСП «Іванківське» в 2015-2017 рр., тис. грн. 

Показники 

Роки Відхилення 
2017 до 2015 

рр.  2015 2016 2017 

С
ум

а,
 

ти
с.

 гр
н.

 

%
 

С
ум

а,
 

ти
с.

 гр
н.

 

%
 

С
ум

а,
 

ти
с.

 гр
н.

 

%
 

+
/–

 

%
 

Витрати на 
оплату праці 264 24,1 162 17,4 284 23,2 20 107,6 

Відрахування на 
соціальні заходи 

98 9,0 60 6,5 106 8,7 8 108,2 

Матеріальні 
витрати, які 
увійшли до 
собівартості 
продукції у тому 
числі 

723 66,1 705 75,9 832 68,0 109 115,1 

корми 593 54,2 559 60,2 586 47,9 -7 98,8 

інша продукція 
сільського 
господарства 

3 0,3 4 0,4 6 0,5 3 У 2,0р. 

пальне і 
мастильні 
матеріали 

43 3,9 59 6,4 78 6,4 35 181,4 

електроенергія 50 4,6 62 6,7 81 6,6 31 162,0 

запасні частини, 
ремонтні та 
будівельні 
матеріали для 
ремонту 

28 2,6 13 1,4 18 1,5 -10 64,3 

оплата послуг і 
робіт, що 
виконані 
сторонніми 
організаціями, та 
інші матеріальні 
витрати 

6 0,5 8 0,9 63 5,1 57 
У 10,5 

р. 

Амортизація 
основних засобів 

9 0,8 2 0,2 2 0,2 -7 22,2 

Усього витрат 1094 100,0 929 100,0 1224 100,0 130 111,9 

Джерело: власне дослідження 
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Так, загальна сума виробничих витрат у галузі тваринництва  
ПОСП «Іванківське» у 2017 р. порівняно із 2015 р. зросла на 130 тис. грн., або на 
11,9 %. В структурі витрат найбільшу питому вагу протягом досліджуваного 
періоду складали матеріальні витрати та в динаміці їх частка збільшилась із 66,1 % 
у 2015 р. до 68,0 % у 2017 р. Серед матеріальний витрат найбільшу питому вагу 
займають корми, в динаміці їх частка та загальна сума зросли пропорційно до 
загального зростання витрат. Протягом досліджуваного періоду змінилася сума 
витрат на оплату праці, що при загальній тенденції зростання виробничих витрат 
призвело до зменшення їх питомої ваги у структурі витрат. Негативною 
тенденцією, на нашу думку, є значне зростання витрат на покупні корми, оскільки 
ПОСП «Іванківське» не в змозі самостійно забезпечити галузь тваринництва 
високоякісними кормами. 

Факторний аналіз виробничої собівартості та витрат на виробництво 
дозволить визначити чинники, які формують найбільш суттєвий вплив на 
формування показника собівартості. Факторна модель представлена у вигляді 
формули: 

ВС=(ПВі+НВі)*ОВ, (1) 
де ВС – виробнича собівартість, сформована на  підприємстві, тис.грн; ПВі – 

прямі витрати на 1 тонну товарної продукції, тис.грн; НВі – непрямі витрати на 1 
тонну товарної продукції, тис.грн; ОВ – обсяг виробництва, тонн. 

Вихідні дані для факторного аналізу виробничої собівартості та витрат на 
виробництво продукції рослинництва ПОСП «Іванківське» представлені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Вихідні дані для факторного аналізу виробничої собівартості та витрат на 
виробництво продукції тваринництва ПОСП «Іванківське» в 2016-2017 рр. 

Показник 
Умовне 

позначення 
2016 рік 2017 рік 

Абсолютне 
відхилення, +/- 

Прямі витрати на 100 ц, тис. грн ПВі 3,6 4,2 0,6 

Непрямі витрати на 100 ц, тис. грн НВі 0,1 0,2 0,1 

Обсяг виробництва, ц ОВ 955449 1323965 368516 

Виробнича собівартість, тис. грн  34028,8 55431,1 21402,3 

Джерело: власне дослідження 

 

Факторний аналіз проведено методом ланцюгових підстановок. Для цього 
розраховано такі умовні показники: 

ВС1=(ПВі1+НВі1)*ОВ1 = (3,6+0,1)* 955449=3535161,3 (грн); (2) 
ВС2=(ПВі2+НВі2)*ОВ2  = (4,2+0,2)* 1323965 =582544,6 (грн); (3) 
ВСу1=(ПВі2+НВі1)*ОВ1 = (4,2+0,1)* 955449=4108430,7 (грн); (4) 
ВСу2= (ПВі2+НВі2)*ОВ1 = (4,2 +0,2)* 955449=4203975,6 (грн); (5) 
ВСу3=ВС2= (ПВі2+НВі2)*ОВ2 = (4,2 +0,2)* 1323965=5825446 (грн). (6) 
Вплив чинників оцінено шляхом розрахунку ланцюгових різниць: 
- вплив зміни прямих витрат: 
ПВ = ВСу1- ВС1=(ПВі2+НВі1)*ОВ1 – (ПВі1+НВі1)*ОВ1 = 4108430,7 - 

3535161,3 = 573269,4 (грн); (7) 
- вплив зміни непрямих витрат: 
НВ = ВСу2- ВСу1=(ПВі2+НВі2)*ОВ1 -  (ПВі2+НВі1)*ОВ1 = 4203975,6  - 
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4108430,7 = 95544,9 (грн); (8) 
- вплив зміни обсягу виробництва: 
ОВ = ВСу3- ВСу2 = (ПВі2+НВі2)*ОВ2 - (ПВі2+НВі2)*ОВ1  = 5825446 - 

4203975,6 = 1621470,4 (грн). (9) 
На формування виробничої собівартості продукції ПОСП «Іванківське» 

вплинули такі фактори: 
- у зв’язку зі збільшенням прямих витрат виробнича собівартість 

продукції збільшилась на 573269,4 тис. грн; 
- у зв’язку зі збільшенням непрямих витрат виробнича собівартість 

продукції збільшилась на 95544,9 тис. грн; 
- у зв’язку зі збільшенням обсягу виробництва виробнича собівартість 

продукції зменшилась на 1621470,4  тис. грн; 
Висновки. В процесі проведеного дослідження визначено, що комплексний 

аналіз виробничої собівартості та витрат на виробництво продукції тваринництва, 
проведений за наведеною методикою, дозволить виявити основні тенденції 
формування витрат на виробництво та виробничої собівартості. 

Зважаючи на те, що значну частину витрат у виробництві продукції 
тваринництва займають корми, то для забезпечення ефективного розвитку та 
підвищення економічної ефективності галузі необхідно удосконалювати систему 
годівлі: покращувати раціони тварин, підвищувати їх поживність, збалансовувати 
склад раціону та зменшувати витрати кормів на формування одиниці продукції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ В 
МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ 

 

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

Стаття зосереджена на дослідженнях особливостей організації 
контролю видатків в закладах охорони здоров’я. Виокремленні недоліки в методиці 
проведення контрольних заходів в медичних установах та запропоновані шляхи їх 
усунення. 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: видатки, контроль, медичні установи, управління, облік, 
охорона здоров’я 

 

Постановка проблеми На всіх етапах розвитку суспільства основним 
завданням і призначенням бюджетного обліку та звітності було забезпечення 
фіксації фактів виникнення видатків, своєчасне надходження та оформлення 
інформації щодо фінансування заходів, які передбачені бюджетом, а також 
цільового та ефективного використання бюджетних коштів. За допомогою 
налагодженої системи ведення обліку видатків можна здійснювати якісний 
контроль за процесом їх формування.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних та 
практичних аспектів організації контролю за видатками бюджетних установ 
присвячено праці О. М. Ашмаріної, Л. К. Воронової, О. П. Гетманець, О. Ю. 
Грачової, О. О. Дмитрик, С. В. Запольського, Л. М. Касьяненко, А. Т. Ковальчука, І. 
Є. Криницького, Ю. О. Крохіної, Т. А. ЛатковськоїО. А. Музики-Стефанчук, І. Ж. 
Назаркіна, А. А. Нечай, С. О. Ніщимної, О. П. Орлюк, М. О. Перепелиці, Н. Ю. 
Пришви, Л. А. Савченко, О. В. Солдатенко, С. С. Теленика, Р. А. Усенка, В. Д. 
Чернадчука, Н. Я. Якимчук та інших  та ін. 

Метою статті є дослідження особливостей проведення контролю  видатків 
в системі обліку медичних установ для забезпечення потреб управління.  

Викладення основного матеріалу. Загальноекономічні кризові процеси в 
Україні вразили соціальну сферу. Однією з найосновніших структурних ланок цієї 
сфери виступає система охорони здоров'я. За останні роки в системі охорони 
здоров'я намітилися деструктивні тенденції зростання смертності, скорочення 
середньої тривалості життя, спалахи епідемій та вірусних інфекцій. 

Однією з причин такої ситуації виступає зміна фінансових відносин у 
країні. Якщо до недавнього часу лікувально-профілактичні установи функціонували 
за рахунок державних коштів, то сьогодні виникли нові джерела фінансування 
видатків згаданих установ. Оскільки механізм такого багатоканального 
фінансування ще не досягнув необхідного рівня досконалості, то бюджетне 
фінансування в переважній кількості установ залишається основним джерелом 
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забезпечення їхніх потреб. З іншого боку, бюджет України переобтяжений великою 
кількістю видатків. В умовах функціонування ринку численні бюджетні видатки не 
завжди доцільні. 

Щоб поліпшити медичне обслуговування, необхідно вишуковувати 
резерви для широкої підтримки різних секторів системи охорони здоров'я. Цієї мети 
можна досягнути лише при ефективному використанні фінансових ресурсів, які 
спрямовують у ці сектори, при вдосконаленні організації та управління всією 
системою [5]. В зв’язку з цим особливої актуальності набуває розгляд  теоретичних 
та практичних аспектів контролю видатків закладів охорони здоров’я. 

Раціональна організація контролю видатків бюджетних установ 
забезпечується їх класифікацією. Бюджетний кодекс України [1] визначає, що 
бюджетна класифікація – це єдине систематизоване групування доходів, видатків (в 
тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за 
ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою 
та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних 
стандартів. Бюджетна класифікація не враховує такої особливості діяльності 
бюджетних медичних закладів (як і ряду інших бюджетних установ) як надання 
платних послуг. Незважаючи на те, що бюджетні установи відносяться до галузей 
соціально-культурної сфери, процес надання платних послуг робить їх дещо 
схожими з тими підприємствами й організаціями, які займаються виробництвом. 

З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних 
коштів органи Державної казначейської служби України в частині виконання 
державного бюджету за видатками здійснюють: попередній контроль (на етапі 
реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 
бюджетних коштів) і поточний контроль (у процесі оплати рахунків розпорядників 
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів). 

Відповідно до п. 11.2 Порядку казначейського обслуговування державного 
бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
24 грудня 2013 р. № 1407, Державна казначейська служба України здійснює 
контроль за наявністю відповідних бюджетних асигнувань для взяття бюджетних 
зобов’язань та відповідністю взятих бюджетних зобов’язань певним бюджетним 
асигнуванням за їх економічними характеристиками паспорту бюджетної програми. 
Відповідальність за взяті з порушенням бюджетного законодавства бюджетні 
зобов’язання та нецільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники 
бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів згідно із законом [3]. 

Бюджетна класифікація видатків закладів охорони здоров’я повинна 
базуватися на єдиних класифікаційних ознаках та бути єдиною для всіх рівнів її 
застосування. У зв’язку з цим необхідним є запровадження інтегрованої 
класифікації видатків бюджетних медичних закладів. Застосування цієї класифікації 
дозволить чітко прослідкувати за кожною класифікаційною ознакою здійснення 
витрат, провести їх зіставлення. 

Питання контролю видатків в медичних установах відрізняються 
особливою актуальністю, що характеризується у більшості випадків прогалинами в 
законодавстві щодо регулювання контрольних повноважень відповідних органів, а 
його суперечності супроводжуються недоліками в діяльності контролюючих 
органів, а іноді й прямими зловживаннями з боку посадових осіб цих структур. 
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Саме завдяки функції контролю видатків є можливість отримати 
інформацію про надходження доходів і податків, про витрати, стан і рух коштів, 
матеріальних цінностей у будь-якій медичній установі. Що стосується бюджетного 
обліку, то через функцію контролю він забезпечує проведення заходів, спрямованих 
на повне і своєчасне надходження доходів у бюджет і фінансування заходів, 
установ і організацій у межах асигнувань, передбачених бюджетом і відповідно до 
виконання виробничих і фінансових планів. 

Перевірка обґрунтованості формування і правильності обліковування 
видатків медичних установ в кінцевому підсумку впливає на рівень достовірності 
формування фінансового результату їх діяльності. Існуюча система контролю в 
закладах охорони здоров’я не повною мірою сприяє своєчасному виявленню 
ризиків і загроз діяльності бюджетних установ, що має негативні фінансові та 
матеріальні наслідки. Недостатня оперативність контролю пов’язана з наявністю 
організаційних проблем. З метою їх подолання, зокрема в частині дублювання 
контрольних функцій, змішування й неправильного трактування понять 
обґрунтовано доцільність розмежування контролю за рівнями ієрархічної 
підпорядкованості: низовий рівень – внутрішній контроль; проміжний рівень – 

внутрішній аудит; вищий рівень – державний фінансовий контроль. 
Для покращення якості послуг, що надаються, та підвищення ефективності 

діяльності бюджетних медичних закладів рекомендується здійснювати в установах 
охорони здоров’я внутрішній контроль, який призначений для удосконалення 
оперативного обліку, забезпечення достовірності документів, що виписуються, 
збереження цінностей і підвищення дієвості здійснюваних заходів, а також для 
забезпечення цільового й результативного використання бюджетних коштів. У 
зв’язку із цим запропонована організація незалежної служби внутрішнього 
контролю у структурі медичного закладу і розроблено Положення про організацію 
внутрішнього контролю у бюджетних медичних закладах, яке включає такі статті: 
визначення термінів, мета внутрішнього контролю, суб’єкти, які здійснюють 
внутрішній контроль, об’єкти внутрішнього контролю, служба внутрішнього 
контролю бюджетної медичної установи, основні завдання та функції служби 
внутрішнього контролю, права та обов’язки працівників служби внутрішнього 
контролю, порядок здійснення контрольних заходів, документування контрольних 
заходів та їх реалізація [4]. 

Висновки. Для ефективного і раціонального використання коштів 
бюджетних медичних закладів  необхідним є створення служби внутрішнього 
контролю. Порядок створення служби повинно визначатися Положенням про 
організацію внутрішнього контролю в бюджетних медичних закладах, що 
дозволить розподілити права і обов’язки при виконанні контрольних дій та 
призведе до зменшення порушень і сприятиме раціональному використанню 
бюджетних коштів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 
ПРИКЛАДІ ДП «КОРОСТИШІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

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

У статті розглянуто поняття фонду оплати праці, визначено основні 
фактори впливу на формування оплати праці персоналу лісогосподарських 
підприємств. Розкрито порядок проведення аналізу складу та структури фонду 
оплати праці працівників підприємств лісогосподарського підприємства.  

Ключові слова: аналіз,  фонд оплати праці, факторний аналіз. 
 

Постановка проблеми. Оскільки підприємство являється відкритою 
системою, ефективність його функціонування, не залежно від галузевої 
приналежності, залежить від впливу різних факторів. Всі явища і процеси 
господарської діяльності підприємств знаходяться у взаємозв'язку і 
взаємозумовленості. Одні з них безпосередньо пов'язані між собою, інші побіжно. 
Спираючись на це можна з впевненістю стверджувати, що важливим методичним 
питанням в економічному аналізі є вивчення та вимірювання впливу факторів на 
величину досліджуваних економічних показників, серед яких фонд оплати праці 
займає першу позицію [3]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.. Дослідженнями проблеми 
обліку та аналізу фонду оплати праці займалися вчені-економісти: Бутинець Ф.,  
Давидова К., Маляревський Ю.Д., Пасенко Н., Пилипенко А. А., Соломченко Д., 

Тютюнник П. С., Чабанова Н., Чупир В., Чупир Т., Беккер Г. та ін. 
Метою статті є дослідження аналізу фонду оплати праці працівників 

лісогосподарського підприємства. 
Викладення основного матеріалу. Оплата праці є невід’ємною частиною 

соціально-трудових відносин між найманими працівниками та роботодавцем, що 
визначає фінальні результати їх взаємодії та показує ефективність господарської 
діяльності підприємства. Сучасний фонд оплати праці на лісогосподарських 
підприємствах формується перш за все завдяки економічним досягненням 
трудового колективу та поділяється на фонд основної заробітної плати, фонд 
додаткової заробітної плати та фонд інших грошових виплат, що забезпечують 
реалізацію основних заходів соціальної політики суб’єкта господарювання. 

Метою проведення аналізу розрахунків з оплати праці на підприємстві є 
оцінка доцільності застосування форм та систем оплати праці; активності 
запровадженої системи матеріального стимулювання працівників підприємства; 
виявлення нераціональних витрат на оплату праці, що потребують удосконалення 
або взагалі ліквідації. 

Основними завданнями аналізу розрахунків з оплати праці є:  
– з’ясування забезпеченості підприємства у необхідному освітньому рівні 

персоналу, робочими місцями, підрозділів підприємства трудовими ресурсами;  
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– вивчення ефективності витрат підприємства на збільшення вартості 
людського капіталу;  

– дослідження показників руху трудових ресурсів;  
– оцінка використання трудових ресурсів (робочого часу) у процесі 

виробництва;  
– вивчення ефективності використання коштів на оплату праці;  
– виявлення резервів ефективнішого використання трудових ресурсів. 
Основними джерелами інформації для проведення аналізу фонду оплати 

праці є: 
- баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства за попередні роки та за 

звітний період; 
- звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 
- звіти з праці; 
- звіти про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг; 
- розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості; 
- матеріали маркетингових досліджень; 
- висновки аудиторських перевірок. 
Реалії сьогодення свідчать, що формування фонду оплати праці на 

лісогосподарських підприємствах відбувається під впливом факторів внутрішнього 
та зовнішнього середовища (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фактори впливу на формування оплати праці персоналу 

лісогосподарських підприємств 
 

Аналізуючи показники використання фонду оплати праці, насамперед, 
необхідно розрахувати абсолютне й відносне відхилення фактичної величини 
показників від планової. Зауважимо, що абсолютне відхилення саме по собі не 
характеризує стан використання фонду заробітної плати, оскільки цей показник 
визначається без урахування ступеня виконання плану з виробництва продукції. 
Відносне відхилення показників використання фонду оплати розраховують як 
різницю між фактично нарахованою сумою зарплати й плановим фондом, 
скорегованим на коефіцієнт виконання плану з виробництва продукції [5]. 

Аналіз витрат, направлених на оплату праці, проводиться для вивчення 
складу, структури, пропорцій і тенденцій їх змін, вибору оптимального варіанту 
реалізації загальнонародних і колективних інтересів через задоволення особистих 

Фонд оплати праці  

Фактори внутрішнього середовища:  
- результати господарської діяльності; 
- кадрова політика підприємства;  
- кваліфікація персоналу;  
- форми оплати праці на підприємстві; 
- графік роботи персоналу; 
- продуктивність праці. 

Фактори зовнішнього середовища:   
- середня заробітна плата в галузі 
лісового господарства.; 

- стан ринку праці; 
- система професійної підготовки; 
- рівень інфляції; 
- технологічні умови праці. 
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інтересів кожного конкретного працівника, об’єктивної оцінки правильності 
фактичних затрат на оплату праці, рівня впливу факторів їх формування та змін. 

У ході аналізу фонду погодинної заробітної плати необхідно з'ясувати 
причини зміни постійної частини фонду оплати праці, куди входять зарплата 
робітників - погодинників, службовців, а також всі види доплат. Фонд зарплати цих 
категорій працівників залежить від середньоспискової їх чисельності і середнього 
заробітку за відповідний період. Середньорічна зарплата робочих почасовиків, крім 
того, залежить ще від кількості відпрацьованих днів у середньому одним робочим 
за рік, середньої тривалості робочої зміни і середньогодинної заробітку.  

Розрахуємо вплив факторів на зміну фонду оплати праці по  
ДП «Коростишівське лісове господарство» за 2016-2017 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Початкові дані для аналізу почасового фонду оплати  праці  
ДП «Коростишівське лісове господарство» за 2016-2017 рр. 

Показник 

Значення показника 

Зміни 2016 р. 
Тo 

2017 р. 
T1 

Середньооблікова чисельність робітників-

погодинників, чол.  322 322 - 

Кількість днів, які відпрацював один 
робітник у середньому за рік 251 250 -1 

Середня тривалість робочої зміни, год. 7,9 7,8 -0,1 

Фонд почасової оплати праці, тис. грн. 20917,5 25642,5 +4725 

Зарплата одного працівника, грн.: 
середньорічна 

середньоденна 

середньогодинна 

 

21200 

84,46 

10,69 

 

38400 

153,6 

19,69 

 

+17200 

+69,14 

+9 

 

Зміна ФЗПЧП:  
(ЧП1 - ЧП0) х До-Т0-ГЗП0 = (322-322) х 251 х 7,9 х 10,69 = 0 тис. грн.;  
Зміна ФЗПд :  
ЧП1 х (Д1-До) х Т0 х ГЗП0 = 322 х (250 - 251) х 7,9 х10,69 = -27,19 тис. грн.;  
Зміна ФЗПТ :  

ЧП1 х Д1 х (Т1 - Т0) х ГЗП0= 322 х 250 х (7,8 - 7,9) х 10,69   = -86,05 тис. грн.;  
Зміна ФЗПгзп :  
ЧП1 х Д1 х Т1 (ГЗП1 - ГЗП0) = 322 х 250х 7,8 х (4,77 – 4,59) = +113,02 тис. грн. 
Отже, зменшення погодинного фонду оплати праці на 0,22 тис. грн. 

пов’язано із тим що чисельність робітників-почасовиків не змінилася протягом 
досліджуваного періоду. Збільшення середньорічного заробітку, а відповідно і 
фонду оплати праці відбувається на фоні зменшення кількості часу, який 
відпрацював один робітник за рік.  

Таким чином, факторний аналіз дозволяє оцінити фонд оплати праці 
працівників лісогосподарського підприємства, а також встановити причини 
приросту результативних показників за минулі періоди.  
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Висновки. Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня 
продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. З 
ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення 
рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати 
таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи росту 
його оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування 
темпів розширеного відтворення. 
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ОБЛІК ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

 

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

Метою статті є удосконалення методики обліку цільового фінансування на 
здійснення діяльності громадських організацій, з врахуванням специфіки їх 
господарювання. Проведено аналіз існуючих підходів до вибору оптимальної 
методики обліку надходження і використання коштів цільового фінансування, 
розроблених фахівцями з обліку. Проаналізовано та наведено переваги та недоліки 
використання можливих підходів до вибору оптимальної моделі обліку 
надходження і використання коштів цільового фінансування за універсальною, 
спрощеною та кошторисною методиками 

 

Ключові слова: громадські організації, цільове фінансування, бухгалтерський 
облік, методика обліку 

 

Постановка проблеми. Розвиток громадських організацій в Україні останніми 
роками характеризується позитивною динамікою. Цьому сприяє активізація 
міжнародної співпраці, усвідомлення суспільством соціально-культурної 
значущості цих організацій, законодавчі ініціативи, внутрішні та глобальні 
виклики.  

Управління громадськими організаціями перетворюється на важливу наукову 
та прикладну проблему,  вирішення якої неможливе без якісно сформованої та 
ефективно функціонуючої системи бухгалтерського обліку. 

Облік цільового фінансування відноситься до найбільш проблемних ділянок в 
обліку громадських організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Облік у громадських організаціях є 
предметом дослідження в публікаціях багатьох вітчизняних та зарубіжних 
дослідників. Варто відзначити роботи таких вчених як М. В. Белоусова [1], 
О.С. Височан [2], О. О. Височан [2], Т. В. Воронченко  [3], О.С. Макєєва [4], 
Г.А. Созарукова [6], І.Я. Ткачук [5], В.Т. Чая [6], М.А. Штефан [4], А. І. Ясінська [2] 
та ін. 

В той же час спостерігається певний дефіцит ґрунтовних праць присвячених 
проблематиці обліку цільового фінансування громадських організацій. 

Метою статті є удосконалення методики обліку цільового фінансування з 
врахуванням специфіки діяльності громадських організацій. Реалізація окресленої 
мети передбачає послідовне вирішення таких завдань: 

 встановлення критерію виокремлення цільового фінансування для залучення 
ресурсів у діяльність громадських організацій; 

 аналіз існуючих підходів до вибору оптимальної методики обліку 
надходження і використання коштів цільового фінансування, розроблених 
фахівцями з обліку; 
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 формування оптимальної методики обліку надходження і використання 
коштів цільового фінансування за універсальним, спрощеним та кошторисним 
підходами. 

Виклад основного матеріалу. Облік цільового фінансування є пріоритетною 
ділянкою у громадських організаціях, адже від того наскільки ефективно 
побудована система управління залученням ресурсів залежить життєздатність самої 
організації.  

Джерелами формування майна громадських організацій можуть бути: 
- кошти державного та місцевих бюджетів; 
- гранти; 
- благодійна допомога і пожертвування; 
- вступні та членські внески; 
- майно, отримане від інших громадських організацій після їх ліквідації; 
- кошти, отримувані як доходи від використання власності; 
- кошти, отримувані як доходи від реалізації матеріальних цінностей та/або 

послуг (при умові, що така реалізація не є основною діяльністю, передбачена 
статутом і не заборонена законодавством); 

- інші надходження не заборонені законодавством. 
Кошти, отримані громадською організацією як цільове фінансування, можуть 

бути використані виключно для задоволення наперед встановлених потреб та 
реалізацію конкретних заходів. 

В існуючих наукових працях розроблено різні класифікації джерел 
фінансування громадських організаціях. Одна з найбільш ґрунтовних – у роботі 
О.С. Макєєвої та М.А. Штефан [4, с. 46]. Дослідники пропонують виділяти такі їх 
групи: внески засновників (учасників, членів); бюджетні кошти; інші юридичні 
(фізичні) особи; фінансовий результат від підприємницької діяльності. 

Узагальнену класифікацію джерел фінансового забезпечення діяльності 
громадських організацій України представлено в дисертаційній роботі І.Я. Ткачук. 
Це, зокрема: власні кошти,  надходження з Державного бюджету, надходження від 
благодійності, надходження від господарської діяльності, інші надходження [5, с. 
44]. 

Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів 
фінансування заходів цільового призначення необхідно використовувати рахунок 
48 «Цільове фінансування і цільові надходження». 

Сучасні дослідники пропонують кілька методик бухгалтерському обліку 
цільового фінансування на здійснення діяльності громадських організацій . 

Два варіанти структури обліку цільового фінансування пропонують В.Т. Чая  
та Г.А. Созарукова. Перший – відкриття двох субрахунків щодо обліку основних 
джерел фінансування (за сумами цільових коштів) та обліку інших джерел 
фінансування. Другий – ведення обліку операцій з фінансування в розрізі цільових 
програм [6, с. 29]. 

В роботах Т. В. Воронченкової [3] та М. В. Белоусової [1] представлено такий 
варіант номенклатури субрахунків до рахунку цільового фінансування: «Вступні 
членські внески», «Добровільні внески і пожертвування від юридичних  і фізичних 
осіб», «Цільові надходження від юридичних і фізичних осіб», «Асигнування з 
бюджету», «Доходи від інших операцій», «Кошти від власної підприємницької 
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діяльності». Однак, такий підхід важко назвати вдалим, оскільки на одному рахунку 
узагальнюється інформація про подібні за своїм економічним походженням, проте 
різні за обліковим сенсом об’єкти – кошти, доходи та фінансування. 

Узагальнення існуючих підходів до ведення обліку цільового фінансування 
громадських організацій на основі досліджень О.С. Височан, О. О. Височан, А. І. 
Ясінської [2] дозволило виокремити три базових варіанти, які можуть бути більшою 
чи меншою мірою застосованими у практичній діяльності. 

Перший варіант відповідає прийнятій методології бухгалтерського обліку, 
передбачає використання діючих рахунків: 48 «Цільове фінансування і цільові 
надходження», 71 «Інні операційний дохід», 79 «Фінансові результати», 92 
«Адміністративні витрати». 

Другий варіант є максимально простим і зручним у застосуванні для невеликих 
громадських організацій. Він передбачає використання тільки рахунку 48 «Цільове 
фінансування і цільові надходження», де по дебету рахунку відображуються 
витрати громадської організації, а по кредиту доходи від цільового фінансування. 
Аналітична деталізація рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 
може проводитися з врахуванням специфіки діяльності громадської організації. 

Третій варіант передбачає використання рахунків 48 «Цільове фінансування і 
цільові надходження» в частині використаних доходів на покриття витрат 
громадської організації в кореспонденції: дебет рахунку 69 «Доходи майбутніх 
періодів» і кредит рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», а 
також рахунків класу 8 «Витрати за елементами» для відображення фактичних 
витрат громадської організації в розрізі відповідних елементів і статей. При цьому 
повинні використовуватися рахунки 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на 
оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші 
операційні витрати». 

Відображені витрати по закінченню звітного періоду списуються в дебет 
рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», який закривається 
аналогічною сумою доходів. В цьому випадку фінансові результати громадської 
організації як неприбуткової організації не формуються. 

Висновки. Через специфіку діяльності громадських організацій, метою якої не 
є отримання прибутку, найбільш ефективний є кошторисний підхід, зорієнтований, 
в першу чергу, на забезпечення зіставності показників обліку із затвердженим 
бюджетом. Практична реалізація цього методу можлива при належній організації 
управлінського обліку та деталізації аналітичних рахунків. 
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ПРОБЛЕМАТИКА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 

 

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

 

Стаття зосереджена на дослідженні процесу здійснення комплексної 
автоматизації обліку, в тому числі за ділянкою бухгалтерського обліку основних 
засобів бюджетної сфери. Проаналізовані питання удосконалення поточного 
процесу обліку основних засобів, підвищення прозорості та керованості 
бюджетного процесу на основі ІТ-технологій.  

Ключові слова: основні засоби; програмний продукт; автоматизовані 
реєстри, конфігурація,. 
 

Постановка проблеми. Основні засоби є достатньо складною ділянкою 
бухгалтерського обліку, що обумовлено рядом причин: по-перше, значною часткою 
основних засобів в структурі майна бюджетних організацій; по-друге: 
реформуванням системи ведення бухгалтерського обліку в державних бюджетних 
установах з метою наближення вітчизняної моделі обліку до міжнародної. Зокрема, 
у 2015 році було впроваджено Національні положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку в державному секторі, а в 2017 році – введено у дію новий План рахунків 
бухгалтерського обліку в державному секторі [5]. Окрім того, на якість інформації 
щодо операцій з основними засобами впливають недосконалість чинного 
бюджетного законодавства та механізму бюджетного фінансування, системні 
помилки, низький рівень бюджетного фінансування та різного роду зловживання у 
сфері використання бюджетних коштів  тощо. Сприяти підвищенню достовірності 
інформації щодо обліку операцій з основними засобами, а також виявляти і 
попереджувати можливі порушення та зловживання в організації облікового 
процесу – це завдання комплексної автоматизації обліку на відповідних програмних 
платформах. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням організації та 
здійснення контролю за операціями з основними засобами в бюджетній сфері 
присвячено праці таких вітчизняних науковців, як: Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, 
Н.С. Вітвицька, Т.Я. Тищенко, В.М. Чорна, Г.В. Ярчук, І.О. Заворотна, Р. Скалюк та 
ін. Слід зазначити, що питання автоматизації обліку основних засобів в бюджетній 
сфері розглянуто недостатньо. 

Метою статті є обґрунтування основних елементів програмного продукту 
при виконанні конфігурації обліку основних засобів для бюджетних установ. 

Викладення основного матеріалу. Основними засобами організації  
прийнято вважати матеріальні активи, які утримуються для використання їх у 
операційній діяльності для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб 
суб'єкта державного сектору або здавання в оренду іншим особам і 
використовуються, за очікуванням, більше одного року  [3]. В податковому 
законодавстві основні засоби мають вартісну межу, що становить 6000 грн. [5], а в 
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бухгалтерському обліку вартісну межу установа може встановлювати власноруч із 
зазначенням про це у своїй обліковій політиці [6]. Такий аспект та всі інші особливі 
елементи обліку повинна враховувати комплексна система автоматизації. 

Варто зауважити, що переважна більшість бюджетних установ використовує 
для ведення електронного обліку в програмних додатках MS Word та Excel, що 
негативно вплинуло на якість облікового процесу, оскільки використання жодної із 
вказаних програм, не дало змоги забезпечити ведення бюджетного обліку як 
цілісної, комплексної системи. Разом з тим сучасний ринок програмного 
забезпечення для бюджетної сфери недостатньо розвинений, але існуючі програмні 
продукти «Парус-Бюджет», «Казна», MASTER:Бухгалтерія, «UA-Бюджет» та ін. є 
цілком адаптованими до ефективного ведення бухгалтерського обліку. Ускладнив 
ситуацію Указ Президента України №133/2017 ―Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)‖, що 
зобов’язав бюджетні установи виконати перехід із програмних продуктів, що 
підпадають під список санкцій [2]. 

Відповідно, українська група ―Спілка автоматизаторів бізнесу‖, з власним 
продуктом «UA-Бюджет», зайняли домінуючу позицію на ринку програмних 
продуктів для автоматизації системи бухгалтерського обліку бюджетних установ 
України 

Програмний продукт «UA-Бюджет» розроблявся відповідно до вимог і 
положень чинних нормативних документів Мінфіну та Державної казначейської 
служби з ведення бюджетного обліку і виконання бюджету. Особливістю продукту 
є можливість в одному інформаційному полі узагальнити всі розділи 
бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку. Так, при одноразовому уведенні 
первинного документа всі його дані відображаються в необхідних господарських і 
фінансових операціях. Тобто підтримується єдиний взаємопов’язаний 
технологічний процес обробки документації в усіх розділах фінансового, 
бухгалтерського, кадрового обліку. Продукт містить декілька підсистем, а саме: 
облік грошових коштів, зобов’язань та фінансування; облік матеріальних цінностей; 
облік договорів та послуг; заробітна плата, стипендія та кадри; звітність; зв’язок із 
зовнішніми системами.  

Облік необоротних активів в «UA-Бюджет» реалізовано відповідно до вимог 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 121 «Основні засоби» затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі» від 12 жовтня 2010 року № 1202. В системі присутня 

можливість відстеження історії операцій за кожним необоротним активом, в розрізі 
джерел фінансування, проведення інвентаризації тощо. Для кожного типу операції 
передбачено відповідний документ. 

При обліку основних засобів за НП(с)БОДС 121 враховуються особливості в 
частині формування первісної вартості об’єктів основних засобів. Відповідно до 
НП(с)БОДС 121, до первісної вартості об’єкта основних засобів у разі придбання за 
плату включають, зокрема, суму непрямих податків у зв’язку з придбанням 
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються бюджетній установі). Одним із 
таких податків є податок на додану вартість (ПДВ) [3]. Отже, означена програма 
враховує правило під час відображення господарських операцій з придбання 
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основних засобів: оприбуткування виконується за загальним фондом (платники 
ПДВ), а також оприбуткування за спеціальним фондом (неплатники ПДВ). 

Наприклад, ситуація із придбанням основних засобів: бюджетна установа – 

неплатник ПДВ придбала обладнання за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» за рахунок коштів спеціального фонду. 
Для виконання вимог НП(С)БОДС 121 процес надходження основних засобів 
розділено на дві господарські операції: придбання основних засобів та 
оприбуткування основних засобів. 

Програма дає можливості при обробці бухгалтерських проводок відразу 
заповнювати первинні документи. Наприклад при обробці проводки Дт 10, К 13, 

програма реагує на появу комбінації рахунків і просить заповнити форму, яка 
містить інвентарну картку об'єкта. Після заповнення такої форми, що містить всі 
необхідні статті, з'являється можливість: автоматичного заповнення програмою 
опису інвентарних карток, автоматичного нарахування зносу, значного полегшення 
і прискорення процесу переоцінки. 

Таким чином, програма допоможе позбутися від багатьох існуючих 
недоліків обліку основних засобів. Якщо в організації використовується детальний 
розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних основних засобів, які 
планується придбати), то за допомогою «UA-Бюджет» користувачі зможуть 
зробити порівняння між запланованими і фактичними виконаними витратами. 

В програмі передбачено можливість створення різних видів надходжень 
основних засобів та відповідно до обраної операції формує відповідні блоки 
бухгалтерських проводок, передбачені в Типовій кореспонденції рахунків.  

Складські операції  включають весь спектр операцій з необоротними 
активами: введення в експлуатацію, переміщення, списання, переоцінку, 
інвентаризацію, зміну параметрів, зміна складу дорогоцінних металів, 
комплектація/розукомплектація, нарахування зносу, інвентаризація, індексація.  

До переваг використання конфігурації «UA-Бюджет» відноситься постійне 
оновлення програмного продукту згідно зі змінами в законодавстві, вимогам 
клієнтів; високий рівень сервісного обслуговування; широкі можливості для 
користувача налаштувань; інтеграція з іншими системами і формування загальної 
бази даних.  

Висновки. Таким чином, особливості організації обліку основних засобів 
бюджетних організацій та поточні динамічні зміни особливостей їх обліку, 
збільшують масив роботи при нарахуванні та обліку, спростити і зменшити 
кількість ймовірних посилок дозволяє сучасне програмне забезпечення. На 
сьогоднішній день конфігурація «UA-Бюджет» володіє широким переліком переваг, 
значно розширюють можливості обліку основних засобів бюджетних організацій, 
враховуючи вимоги законодавства. 
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