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канд.екон.наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

ПРОДАЖУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

У сучасних умовах господарювання товари для оптового торговельного 

підприємства є основною структурною складовою оборотних коштів, за рахунок 

яких у процесі торговельної діяльності (обороту) підприємство отримує прибутки, 

які є метою та основою життєдіяльності будь-якого підприємства. Оперативний та 

достовірний облік товарів на підприємствах торгівлі є невід’ємною частиною 

управління. Тому обрана тема дослідження щодо удосконалення обліку товарів в 

системі управління товарними операціями є актуальною. 

Значний внесок у рішення і розробку теоретичних і практичних положень 

присвячених різноманітним питанням організації, економіки, управління, 

методології обліку товарів здійснили вітчизняні та зарубіжні учені:  А. Алексєєва, 

Ф. Бутинець, Р. Валевич, Г. Давидова, В.Д. Костюченко, М. Кужельний, А. 

Мазаракі та ін. Однак, нинішній стан обліку товарів свідчить про необхідність 

усебічного вивчення та вирішення його проблем в умовах докорінної перебудови 

діяльності підприємств торгівлі.  

Однією з найважливіших умов дієвості бухгалтерського фінансового обліку є 

інформаційне забезпечення всіх видів діяльності, пов’язаних з наявністю та рухом 

товарів. Забезпечення торгівлі товарами виконують різні служби (відділи 

маркетингу, плановий, бухгалтерія тощо).  

Комплексний облік охоплює всі процедури руху товарів та їхнє 

зберігання – починаючи зі складання замовлень на товари та надходження на 

підприємство і закінчуючи їхнім споживанням.  

Ефективність використання товарних потоків у торгівлі значною мірою 

залежать від рівня організації та методики їхнього обліку та контролю [2]. Для 

торговельного підприємства дуже важливо володіти інформацією про реалізацію 

товарів для прогнозування їхнього рівня, оскільки зростання обсягів товарів 

призводить до збільшення витрат на їх зберігання. 

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів і вирахування 

із цих доходів використовують рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності». 

Синтетичний облік доходу від реалізації товарів ведуть на відокремленому рахунку 

70 «Доходи від реалізації», який призначений для пооб’єктного обліку за окремими 

групами. Для цього відкривають такі субрахунки:  702 «Дохід від реалізації 

товарів»; 704 «Вирахування з доходу». За кредитом - відображають загальну суму 

доходів і суму непрямих податків. За дебетом – списання у порядку закриття 

рахунку суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати» і належна до 

перерахування сума непрямих податків (ПДВ, акцизного збору та інших 
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відрахувань при продажу). У кінці звітного періоду рахунки сьомого класу 

закриваються й залишку на них немає, тому їх можна віднести до тимчасових, які 

виконують допоміжні функції та починають новий звітний період з нульового 

сальдо.  

Дослідження стану обліку товарів на торговельних підприємствах надає змогу 

виявити проблеми, що потребують обґрунтованого вирішення. Так, потребує 

впорядкування бухгалтерський облік операцій з продажу товарів з можливістю 

аналітичної й синтетичної деталізації для раціональної організації їх контролю та 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень [3]. 

Оскільки метою ведення бухгалтерського обліку операцій з продажу товарів є 

надання користувачам інформації про результати діяльності торговельного 

підприємства для прийняття рішень, деталізацію рахунків варто здійснювати, 

максимально відображаючи інформаційну систему управління продажами товарів.   

Розглядаючи управління продажами як методологією ринкової діяльності, яка 

визначає стратегію й тактику підприємств в умовах конкуренції, необхідно 

зазначити, що ключовим завданням підприємств торгівлі на сучасному етапі 

повинна стати орієнтація на споживача.  Це означає, що будь-яке управлінське 

рішення щодо того, за допомогою яких методів продажу здійснювати торговельну 

діяльність конкретному магазину, які методи активізації продажу при цьому 

застосовувати, вибору постачальників з метою пропозиції споживачам товарів 

найвищої якості, має базуватись на аналізі оперативної бухгалтерської інформації. 

Слід зазначити, що сучасна практика аналітичної деталізації обліку товарів 

торговельного підприємства не задовольняє інформаційних потреб користувачів, а 

тому потребує вдосконалення.  

Аналітичний облік товарів має бути більш змістовним, достатнім і відповідати 

своєму змісту – забезпечувати можливість оперативного аналізу отриманих від 

продажу товарів доходів і бути зручною та надійною базою для прийняття 

ефективних рішень в управлінні продажами товарів [2]. 

Аналітичну деталізацію інформації щодо продажу товарів для визначення 

фінансових результатів (доходів і витрат) на торговельних підприємствах потрібно 

здійснювати за такими критеріями: спрямованість інформаційних потоків 

(зовнішні, внутрішні); об’єкти аналітики (підприємство в цілому, для планування 

мотиваційної політики); часова періодизація (за певний період на поточний час). 

Головним недоліком існуючої системи обліку товарів на торговельному 

підприємстві є її неоперативність. Зокрема, закриття рахунків, визначення витрат 

обігу, фінансового результату здійснюється бухгалтерією торговельного 

підприємства, як правило, до кінця наступного місяця. Відповідно, управління 

поточною діяльністю магазину здійснюється лише на підставі даних про обсяги 

продажів та інформації про суму отриманої виручки в касу магазину, що змушує 

розраховувати прибуток інтуїтивно. 

Тому, виникає об’єктивна необхідність у підвищенні оперативності обліку з 

урахуванням нестандартних ситуацій на підприємстві, пов’язаних із кампаніями, 

спрямованими на підвищення рівня продажу товарів, що потребує створення нових 

внутрішніх форм обліку. 
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Така практика надасть змогу організувати дієву систему управлінського 

обліку та внутрішньої звітності на підприємстві, суттєво підвищити якісний рівень 

внутрішнього контролю за товарами. 

Отже, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки головною метою 

обліку є забезпечення управління продажами товарів і підприємства, в цілому, 

гнучкою інформаційною базою у вигляді проаналізованих аналітичних даних для 

прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень пов’язаних з: 

плануванням маркетингової діяльності, зокрема активізаційних заходів, розробкою 

обсягів продажу тощо; організацією (раціональна організація процесу продажу 

товарів та ефективного управління); системою бухгалтерського обліку та 

внутрішнього аудиту, яка має бути побудована таким чином, щоб сприяти 

прийняттю обґрунтованих управлінських рішень; контролем (контроль за 

здійсненням діяльності підприємства з продажу товарів; своєчасною адаптацією 

підприємства до змін внутрішнього та зовнішнього середовища; зниженням 

ризиків здійснення діяльності підприємства з продажу товарів; забезпеченням 

ефективного розвитку в умовах конкуренції); забезпеченням відповідності 

управління продажними цілям і стратегії підприємства); мотивацією (мотивацією 

працівників, зайнятих продажами товарів, до ефективного виконання своїх 

функцій; мотивацією споживачів до придбання товарів відповідного магазину).  

Таким чином, застосування на практиці запропонованих заходів сприятиме 

вдосконаленню обліку товарів на підприємствах.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

Заробітна плата з точки зору соціально-економічної категорії є економічним 

важилем, який є основним способом задоволення існуючих потреб працівників. У 

певний момент часу, підвищує такі ключові показники, як суспільне виробництво, 

продуктивність праці, конкурентоспроможність виробництва та зниження 

собівартості продукції.  

Значний внесок у вивчення теорії, організації та методики обліку оплати праці 

й аудиту її ефективності здійснили такі вітчизняні вчені-економісти, як Ф. Ф. 

Бутинець, Ю. А. Верига, С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко, П.Л.Сук та ін. 

Досліджували ці питання у своїх працях зарубіжні науковці: А. Аренс, М. А. 
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Волгін, К. Друрі, Дж. Робертсон та інші.  

Оснoвним джерелом дохoдів нaймaних прaцівників є і надалі залишатиметься 

заробітна плата. Нині саме заробітній платі належить переважaюче значення в 

мотиваційному механізмі. Заробітну плaту як економічну категорію відносять до 

числа найсклaдніших. Саме з цієї причини, а тaкож внаслідок однобічнoго, не 

комплексного підхoду, до її визначення у політичній економії соціалізму в 

колишньому Радянському Союзі та, на жаль, нині і в Україні відсутнє єдине 

розуміння суті заробітної плати. 

У науковій економічній літерaтурі можна зустріти понад два десятки 

визначень заробітної плати. Найпоширенішими є визначення заробітнoї плати, як 

частки суспільного продукту, що розподіляється за працею між окремими 

працівниками. 

Важливим елементoм механізму визначення індивідуaльної заробітної плати є 

форми й системи оплати праці. Останні виступають, з oднoго бoку, з`єднувальною 

лaнкою між нормуванням праці і тарифнoю системою, а з другого – засобом 

досягнення певних якісних показників. Ці елементи організації оплати праці є 

способом установлення залежності величини заробітної плати від кількості, якості 

праці та її результатів. 

Організація оплати праці проводиться на основі:  

- законодавчих та інших нормативних документів; 

- трудових договорів. 

Згідно з Кодексом закoнів про працю України, основою організації оплати 

праці є тарифна система оплати праці, яка складається з тарифних сіток, тарифних 

ставок, схеми посадових oкладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик. 

Тарифна система оплати праці – це сукупність прaвил, за допомогою яких 

забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов її 

виконання, відповідaльності, значення галузі та інших фaкторів, що 

характеризують якісну стoрoну праці. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 

роботу [1]. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, 

професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 

діяльності підприємства [2]. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до 

установлених норм праці. При нарахуванні основної заробітної плати робітникам, 

яким установлена відрядна оплата праці, повинен бути табель, а також відомість 

про виробіток та розцінки за виконану роботу [1]. 

Поточні виплати працівникам включають: заробітну плату окладами та 

тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати невідпрацьований час 

(щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші 

заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по 

закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо. 
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Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, 

за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає 

доплати, надбавки, гарaнтійні і компенсаційні виплaти, передбачені чинним 

законодавством, премії, пов`язані з виконанням виробничих завдань і функцій [1]. 

КЗпП передбачено, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в 

установі, організації поряд зі своєю основною роботою, зумовленою трудовим 

договором, додaткову робoту за іншою професією або обов`язок тимчасово 

відсутнього працівника без увільнення від своєї основної робoти, здійснюється 

доплата за поєднання прoфесій або виконання обoв`язків тимчасово відсутнього 

прaцівника.  
Заробітна плата сьогодні є однією з найактуальніших тем для всього 

працездатного населення. Вона займає провідне місце в системі стимулювання 

праці. Становить три чверті їхнього доходу, тому є основним джерелом 

покращення добробуту працівників. Оплата праці робітникам і службовцям є 

грошовим відображенням їх частки у фонді національного доходу для особистого 

споживання. Вона є показником якості витрачених сил працівників. Для кращого 

заохочення людей до роботи потрібно покращувати ситуацію.  

Таким чином, важливим є процес налагодження надходжень до бюджету та 

збільшення заробітної плати працівникам. 

Список використаної літератури: 

1. Закон України «Про оплату праці» 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03#Text.  

2. Щирба І. М. Облік оплати праці та аудит її ефективності. 2012. 

URL: https://osvita.ua/vnz/reports/accountant/16274/.  
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ОБЛІК ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ  

Наразі найбільш прибутковим та найпоширенішим видом статутної діяльності 

є сфера торгівлі, яка проходить активний процес розвитку та удосконалення. Тому, 

налагодження системи обліку товарів в сфері оптової торгівлі будуть слугувати 

рушійною силою для можливості підвищення конкурентоспроможності  

підприємства, зменшення браку оборотних коштів, вдосконалення інформаційно-

методичного забезпечення підтримки управлінських рішень та ефективного 

управління рухом товарів у процесі їх надходження, розміщення та у процесі 

вибуття, призведе до головної цілі підприємства – максимізації прибутку. 

Вагомий внесок у дослідження теоретичних та практичних аспектів 

бухгалтерського обліку товарів на підприємствах оптової торгівлі зробили такі 

вітчизняні вчені, як: О. В. Карпенко, О. А. Зоріна, О. Ю. Агофоненко, Н. І. 

Трішкіна, В. П. Завгородній, Л. В. Нападовська, А. М. Должанський, А. П. Бархатов 

та М. А. Кузів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03%23Text
https://osvita.ua/vnz/reports/accountant/16274/
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Оптова торгівля – це вид підприємницької діяльності у сфері товарообігу, при 

якому продавець за умовами договору купівлі-продажу зобов’язується продати 

замовнику партії відповідного товару, які в подальшому будуть реалізовані 

кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» товари відносяться до другого класу 

рахунків бухгалтерського обліку «Запаси», що становлять оборотні активи 

підприємства. Для визнання товару активом, він має відповідати таким вимогам: 

його вартість має бути достовірно визначена та у майбутньому товар обов’язково 

має принести економічну вигоду. По суті, метою товару є його подальша реалізація 

та отримання прибутку в кінцевому результаті. 

Облік  руху та наявності товарів на складі підприємства, оптових базах, 

овочесховищах, тощо, ведеться на субрахунку 281 «Товари на складі», при умові 

обліку за первісною вартістю згідно П(С)БО №9. До складу первісної вартості, 

згідно п. 9 П(С)БО 9 входить: 

− суми,  що  сплачуються  згідно з  договором  постачальнику (продавцю),  за 

вирахуванням непрямих податків, суми ввізного мита (для імпортних товарів); 

− суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів, що не 

відшкодовуються підприємству (наприклад, суми ПДВ, що сплачуються 

підприємством); 

− транспортно-заготівельні витрати; 

− інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням товарів і 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих 

цілях [1]. 

По дебету 281 субрахунку відображено надходження товарів на склад, які в 

подальшому будуть реалізовані. По кредиту – їх вибуття зі складу для передачі у 

місця торгівлі або для їх реалізації. Після реалізації товару зі складу як за 

готівковий так і за безготівковий розрахунок, товар має бути списаний в 

кореспонденції з субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" (Дт 902 Кт 

281).  

Можливість реалізації товарів зі складу повинна бути передбачена в наказі про 

облікову політику підприємства. При відтворенні в обліку списання товарів в 

результаті вибуття, потрібно використовувати такі методи, як: метод 

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці товарів; середньозваженої 

собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO); 

нормативних затрат та ціни продажу. В оптовій торгівлі найбільш зручним у 

вибутті товарів є метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці товарів. 

У зв’язку з відсутністю порядку бухгалтерського обліку запасів, а саме 

товарів, готових до реалізації, перед підприємством постає низка невирішених 

проблем, які уповільнюють процес отримання прибутку. З них можна виокремити 

товари, які не використовуються більше одного року та не мають перспективи 

реалізації в майбутньому в зв’язку з відсутністю актуальності та попиту на нього. 

Особливо ця проблема актуальна саме для підприємств оптової торгівлі, тому що 

великі партії товарів можуть знаходитись на складі довгий час, займаючи зайве 

місце і гальмуючи процес виробництва. Крім цього, на багатьох підприємствах 
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наявна тенденція відсутності  чіткої  як і облікової, так і політики щодо формування 

розміру та структури товарних запасів, що відображає негативний вплив на 

безперервну роботу підприємства. 

Для удосконалення системи бухгалтерського обліку і вирішення виявлених 

проблем, доцільно взяти до уваги такі поради: запозичити міжнародний досвід у 

сфері обліку товарів, в тому числі IAS №2 – «Запаси» для точного визначення 

собівартості та правильного формування одиниці собівартості продукції з боку 

витрат за допомогою відповідних формул. Також потрібно покращити систему 

управлінського обліку на підприємстві, долучаючи нові методи та комбінування їх 

з наявними для вирішення проблем оптимального обсягу товарних запасів [2]. 

Отже, для покращення фінансового стану підприємства, необхідно працювати 

над забезпеченням інформацією, яку можна буде в подальшому використовувати 

не тільки серед регіональних агентів, а й на міжнародному ринку для розширення 

споживчої галузі. Для цього потрібно буде переглянути організацію 

бухгалтерського обліку товарів, а саме переглянути облікову політику 

підприємства та впровадити програмне забезпечення, що допоможе 

автоматизувати процес обліку товарів. 

Список використаної літератури: 
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ОБЛІК ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Фінансовий стан будь-якого підприємства в реаліях сьогодення не може не 

залежити від контрагентів, а саме від дотримання ними платіжної дисципліни. 

Нестабільність економічного ситуації більшості підприємств в Україні не дає 

можливості завжди вчасно погасити кредиторську або дебіторську заборгованість, 

що виникла перед ними. У зв’язку з цим виникає погіршення платіжних 

розрахунків між підприємствами, деяка заборгованість в подальшому може 

перейти у резерв сумнівних боргів, або ж збільшуються ризики реалізації на умовах 

відстрочки, що не дає в повну силу підприємству здійснювати свою діяльність. 

Тому вивчення та удосконалення системи обліку поточної дебіторської 

заборгованості буде завжди актуальним як на мікро, так і на макрорівні. 

Аналізуючи проведені наукові досліждення у сфері поточної дебіторської 

заборгованості, можна зробити висновок, що питання обліку поточної дебіторської 

заборгованості було розглянуто як єдину багатогранну систему з різних сторін, як 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/72.pdf
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вітчизняними, так і іноземними вченими, таких як: В. В. Собко, Г. М. Давидов, В. 

П. Суйц, І.А. Волянюк, Е. Аренс, Г. Шаповалова  та іншими. 

Тлумачення поточної дебіторської заборгованості майже у кожній науковій 

праці є різним, єдиний підхід до визначення сутності «дебіторська заборгованість» 

відсутній. Але, незважаючи на це, їх можна узагальнити в одне стійке поняття: 

поточна дебіторська заборгованість є фінансовим активом підприємства, яке 

становить  заборгованість за надані товари, роботи чи послуги з метою подальшого 

отримання прибутку при умові відстрочки на певний період, але строк погашеня 

якої не має перевищувати календарний рік або повний операційний цикл. 

Відповідно до П(С)БО №10, поточна дебіторська  заборгованість  - сума   

дебіторської заборгованості,  яка виникає в ході нормального операційного циклу 

або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1].  

При фінансовому обліку обов’язковою умовою є включення такої 

заборгованості до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, що 

становить собою суму поточної дебіторської заборгованості, з якої йде 

вирахування суми резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів являє собою 

резерв, що створений для погашення тої поточної дебіторської заборгованості, яка 

не була вчасно погашена та автоматично перейшла у склад безнадійної 

дебіторської заборгованості. Відсутність такого резерву на підприємстві є 

негативною рисою, тому що потрібно враховувати можливу вірогідність 

виникнення безнадійної заборгованості або сумнівного боргу, що позначиться 

списанням такої заборгованості на операційні витрати. 

У зв'язку з відсутністю даних про поточну дебіторську заборгованість, будемо 

аналізувати повну дебіторську заборгованість підприємств України в цілому  (рис. 

1): 

 

 
Рисунок 1 – Дебіторська заборгованість підприємств України за 2013-2018 

рр. 

 

Облік поточної дебіторської заборгованості ведеться на таких рахунках: 

34 «Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками» та 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Для зручності 

підприємство може використовувати або 36, або 37 субрахунок, маючи на увазі 
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дебіторську заборгованість. По дебету 36 або 37 відображено продажну вартість 

реалізованої продукції, товарів, робіт, наданих послуг (в тому числі на виконання 

бартерних контрактів), яка включає ПДВ, акцизний податок та інші податки, збори, 

що підлягають перерахуванню до бюджетів і позабюджетних фондів і включені до 

вартості реалізації, якщо йде мова про забезпечення векселем, дебетувати буде 34 

субрахунов. За кредитом показують суму платежів, які надійшли від покупців на 

рахунки підприємства в банківських установах, до каси, та інші види розрахунків 

або погашення взятого векселю [2]. 

Порівнюючи наведені дані з 2013 року, потрібно зауважити, що станом на 2018 

рік дебіторська заборгованість стрімко зросла – на 2095143,20 млн грн та на 217,8% 

відповідно [3].  

На основі даних з рисунку 1 можна зробити висновок, що на підприємствах не 

проводяться в повному обсязі процедури аналізу та аудиту, які мають прямий вплив 

на стан дебіторської заборгованості.  Аналіз дає змогу виявити наявне відхилення 

показників, які впливають на продуктивність та причини, які призвели до таких 

змін. За результатами аналізу приймаються різноманітні управлінські рішення, 

тому необхідно створити точний і достовірний аналіз, що дозволяє зрозуміти 

реальну ситуацію на підприємстві [4, с. 40]. 

Отже, можна зробити висновки, що на даному етапі система фінансового 

обліку потребує значного допрацювання, тому що наведені дані свідчать про 

нераціональне використання власних і запозичених оборотних коштів, ріст 

неплатоспроможності підприємств і, як результат – мінімізація прибутку. 
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У зв’язку з динамічним розвитком недержавної форми власності аудит 

займає одне з найважливіших місць у системі ринкових відносин. Для покращення 

фінансового стану підприємства, збільшення ліквідності та максимізації прибутку 
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будь-якому підприємству потрібно досконально вивчати всі зовнішні і внутрішні 

чинники, які впливають на розвиток підприємства. З появою аудиторських 

компаній та аудиту в цілому це стало набагато легше, тому що досвідчені фахівці 

зможуть майстерно проаналізувати фінансову систему і вказати на наявні помилки. 

Аудит має тривалу історію, яка бере початок у зарубіжних розвинених 

країнах, що в подальшому надало можливість перейняти досвід і у вітчизняну 

практику. Вагомий внесок  у  реформування аудиту в Україні  та практичне 

дослідження проблем аудиторської діяльності  зробили такі вітчизняні науковці, 

як: М. В. Кужельний, Н. П. Кондратов,  В. О. Терехова, С. Я. Зубілевич, Л.О.   

Сухарева, В.Ю. Фабіянська, Т.О.  Камінська, В.А. Дерій та багато інших.  

Відповідно  до  Закону  України  «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»,  аудит фінансової звітності - аудиторська послуга з 

перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або 

консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва 

іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову 

звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення 

незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних 

стандартів фінансової звітності або іншим вимогам [1]. 

В умовах євроінтеграції відбувається процес наближення стандартів України 

до європейських, що передбачає адаптацію національної економіки та нормативно-

законодавчої бази до законодавства Європейського Союзу, трансформацію 

суспільних відносин та запозичення досвіду у організації проведення аудиторської 

діяльності. Завдяки цьому перед вітчизняними підприємствами відкриваються  

принципово нові завдання, що дозволяють відкрити широкі можливості розвитку 

бізнесу за участі зарубіжних партнерів, нормалізувати національні облікові 

системи і аудиторські механізми  у міжнародних масштабах, підвищити рівень 

кваліфікації та професійних взаємин бухгалтерів та аудиторів, формування 

позитивного інвестиційного клімату і за межами України. 

Головними проблемами в області аудиту можна вважати такі: 

 Відсутність кваліфікованого та професійного персоналу у сфері аудиту 

 Тема та структура аудиту недостатньо вивчена та опрацьована в цілому 

 відсутність типових форм документації з аудиту; 

 відсутність методичних рекомендацій з питань діджиталізації  аудиту тощо [2, с. 

189]. 

Значної стурбованості також викликає питання вибору самого аудитора або 

аудиторської компанії для проведення перевірки, так як наразі досить мало 

досвідчених кадрів, які провадять свою діяльність відповідно до вимог, 

правильного проведення самої процедури аудиту та відповідної документації, не 

дивлячись на високу ціну за послугу проведеного аудиту, у зв’язку з відсутністю 

регулювання цін та єдиної системи розрахунку вартості на аудиторські послуги 

взагалі відсутні і ставляться на розсуд спеціаліста, що може не відповідати 

кваліфікації аудитора. Це питання піднімається не лише користувачами 

аудиторських послуг і державними органами, але й самими аудиторами, які 
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зацікавлені в стабільному розвитку ринку аудиторських послуг, підвищенні 

престижу аудиторської професії. 

На мою думку, для покращення якості працівників та стану аудиту в Україні, 

потрібно звернути увагу на Міжнародні стандарти аудиту та максимально 

впровадити їх у діяльність аудиторів. Разом з цим потрібно розширити 

дослідницьку базу шляхом поглибленої співпраці та обміном досвіду з 

міжнародними і європейськими аудиторськими компаніями. Крім цього, потрібно 

реалізувати систему ціноутворення аудиторських послуг відповідно до акредитації 

аудиторської компанії або аудитора, сертифікованості та кількості повних 

перевірок, які були опрацьовані і затверджені. Це дозволить мотивувати до набуття 

практичних навичок та встановить рамки грошової оцінки послуг. 

Отже, аудит в Україні перебуває у стані активного розвитку, не дивлячись на 

низку пов’язаних проблем. Їх поглиблене вивчення допоможе визначити 

пріоритети розвитку ринку в Україні для просування його вперед та підвищить 

ефективність стан аудиту, що дозволить підвищити впевненість у проведеному 

аудиті перед замовниками та розвинене високий потенціал у внутрішніх аудиторів.  
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Основна умова і мета кожного підприємства – це отримання позитивного 

фінансового результату, тобто прибутку, джерелом якого є різні види доходів. Щоб 

сформувати достовірну суму  прибутку, необхідно правильно відображати ці 

доходи в обліку та звітності. 

Основним елементом доходу є виручка від реалізації, тобто та частина, яка 

залишиться після вирахування витрат на виробництво та реалізацію продукції. 

Саме тому найголовнішим завданням кожного підприємства є отримання 

максимального прибутку при мінімальних затратах через режим економії. 

Досліджували та висвітлювали в своїх працях сутність обліку доходів такі 

вчені-економісти як Ф.Ф. Бутинець, О.В. Лишиленко, Т.В. Гладких, Н.В. Гудзь, 

Т.М. Сльозко, І.Є. Давидович, П.В. Круш, М.Д. Корінько, Н.М. Ткаченко та ін. 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це загальний дохід від 

реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
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повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів. 

Дохід від реалізації визнається в момент відвантаження товарів, робіт, послуг. 

Він відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, 

які отримані[1,2].  

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визнаються відповідно 

до П(С)БО 15 «Дохід» за таких умов: 

1. сума доходів може бути достовірно оцінена; 

2. покупцеві було передано всі ризики, які пов’язані з правом власності 

на продукцію; 

3. підприємство не здійснює в подальшому управління і контроль за 

реалізованою продукцією; 

4. результат операції має принести економічні вигоди підприємству, а 

витрати можуть бути достовірно оцінені [2,4].  

Для відображення та узагальнення інформації в обліку про доходи від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Планом рахунків бухгалтерського 

обліку передбачено використовувати рахунок 70 «Доходи від реалізації». Цей 

рахунок включає в себе наступні субрахунки: 701 «Дохід від реалізації готової 

продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і 

послуг», 704 «Вирахування з доходу», 705 «Перестрахування» [1,2,3].  

За дебетом рахунків 701-703 відображається сума непрямих податків та 

списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати», за кредитом – 

збільшення доходу. 

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами продукції, 

товарів, робіт, послуг, регіонами збуту або іншими напрямки, визначеними 

підприємством. 

На дебеті субрахунку 704 «Вирахування з доходу» відображаються суми 

надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними 

договорами на користь комітетів, а також сума наданих після дати реалізації 

знижок покупцям. На кредиті субрахунку 704 відображається списання дебетових 

оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати». 

Субрахунок 705 «Перестрахування» відповідно до Закону України «Про 

страхування» не застосовується в торгівлі, його використовують підприємства, які 

є страховиками [3,2].  

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» існують такі 

вирахування з доходу:  

 податок на додану вартість; 

 акцизний збір; 

 інші податки та збори. [5,1] 

ПДВ, акцизний збір та інші непрямі податки в обліку відображаються як дебет 

субрахунків 701-703, а кредит рахунку 64 «Розрахунки за податками і зборами». До 

інших вирахувань з доходу можна віднести: надані знижки, повернення товарів, 

суми доходів, отриманих підприємствами від інших осіб, що за договорами 

належать комітетам. 

Знижки, які надаються покупцям мають передбачатися угодою на реалізацію 
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товарів. 

Суми визнаного доходу при поверненні товарів не обліковуються на рахунках 

701 «Дохід від реалізації готової продукції» та 701 «Дохід від реалізації товарів». 

Для зменшення суми фактично отриманого доходу використовують субрахунок 

704 «Вирахування з доходу» [3,2].  
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ГОСПОДАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ ТА АУДИТІ  

Під час проведення аудиту та фінансово-господарського контролю аудитор 

має отримати достатні та доречні докази для формування обгрунтованих 

аудиторських висновків.  Водночас аудитор має сформувати свою роботу таким 

чином, щоб досягти найкращого ефекту за невеликий проміжок часу.  

У фінансово-господарському контролі та аудиті застосовують такий метод як 

спостереження, який  включає в себе нагляд за процесом та процедурою, що 

виконується іншими особами. Залежно від ступеня охоплення одиниць 

досліджуваної діяльності розрізняють суцільне та вибіркове спостереження.  

Суцільне спотереження - це спостереження при якому реєстрації підлягають 

всі види діяльності ( наприклад, облік виходу продукції). Результати такого 

спостереження дають максимальну та точну  характеристику про стан 

підприємства. Проте таке спостереження є економічно недоцільним та практично 

нездійсненним через велику трудомісткість, тривалість проведення та високу 

вартість. Тому на практиці частіше застосовують вибіркове спостереження [1,3]. 

https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan%20rah/plan-rah/plan-schetov-buhgalterskogo-1021043.html
https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan%20rah/plan-rah/plan-schetov-buhgalterskogo-1021043.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336–13
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Вибіркове спостереження використовують у фінансово-господарському 

контролі та аудиті як один з видів несуцільного дослідження господарських 

операцій, в основі якого закладено  вибірковий метод.  

Вибірковий метод - це метод який дає можливість зробити висновок про всю 

діяльність підприємства, досліджуючи лише його частину. При дотриманні всіх 

правил таке спостереження також дає достатньо точні результати, тому його досить 

часто застосовують при уточненні даних суцільного обліку. В деяких випадках 

вибіркове спостереження можуть використовувати, коли суцільне є недоречним 

внасліком великого обсягу робіт, наприклад, вивчення споживчого попиту 

населення.[3]. 

Вибіркове спостереження  має безліч переваг порівняно з суцільним. 

1. Можливість значної економії матеріальних та трудових ресурсів, а 

також коштів за рахунок скорочення обсягів роботи.  

2. Більш висока оперативність. Вибіркове спостереження значно скорочує 

терміни проведення  перевірки. Це є важливим при проведенні аудиту та 

фінансово-господарського контролю в короткий термін.  

3. В разі правильної організації забезпечує високу якість аудиторських 

свідчень та висновків [1]. 

Під час проведення вибіркового спостереження аудитори широко 

використовують статистичне і оціночне дослідження. При здійсненні оціночного 

дослідження аудитор визначає обсяг вибірки, спираючись на власну інтуїцію та на 

теорію вибірки. Статистичне вибіркове дослідження, засноване на теорії 

імовірності та дає змогу аудитору можливість користуватися розробленими 

методами розрахунку обсягу вибірки для якісної оцінки результатів.  

Окремі дані, які складають сукупність, називаються елементами вибірки. Для 

досягнення кращого ефекту можна використовувати метод стратифікації. 

Стратифікація – це процес розподілу генеральної сукупності на дрібніші 

сукупності, кожна з яких має свою вартісну характеристику.       Під час проведення 

вибіркової перевірки аудитор має брати до уваги існування  ризику неефективності 

, припустиму та очікувану помилки [2]. 

Ризик неефективності вибіркової перевірки – це імовірність того, що 

аудиторський висновок зроблений на результатах вибіркового дослідження, може 

відрізнятися від висновку , який міг бути зроблений під час суцільної перевірки з 

використанням тих самих аналітичних методів.  

   Ризик неефективності вибіркової перевірки свідчить про ймовірність 

помилкового рішення, яке може бути прийняте на підставі даних вибірки. Такий 

ризик аудитор може контролювати шляхом планування аудиторських процедур і 

спостереження за ними, а також за персоналом, наявністю політики, наявністю 

системи внутрішнього контролю підприємства.  

   Припустима помилка – це максимальне значення помилки в сукупності 

даних , яке стає суттєвим при прийнятті рішень щодо ефективності вибіркового 

спостереження. Чим менша припустимість помилки, тим більшим має бути обсяг 

перевірки [2,4]. 

  На даному етапі розвитку метод вибіркового спостереження має свої 
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переваги та недоліки, але вдосконалення аудиторських методів та теоретичних 

обгрунтувань дає змогу аудиторам раціональніше планувати процес перевірки та 

зменшувати витрати, тим самим збільшуючи прибутковість своїх підприємств.  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку світу особливого 

значення набуває інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає в 

зборі та обробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. Від якості інформаційного забезпечення та управлінських 

рішень залежить ефективність управлінського обліку. Для збору такої інформації 

призначена система управлінського обліку, яка є частиною бухгалтерського обліку 

кожного суб’єкта господарювання. 

Ознаки системи інформаційного забезпечення підприємства і системи 

управлінського обліку досліджували такі вчені, як: А. Босак, А. Сидоренко, 

Д. Половинець, Л. Харчук, Ф. Бутинця, Л. Васильєва. 

Метою дослідження є дослідження сутності інформаційного забезпечення 

підприємства та системи управлінського обліку. 

Водночас сама категорія «інформаційне забезпечення» не має однозначного 

трактування серед науковців, що ускладнює її використання практиками при 

побудові системи контролю на підприємствах. Зазвичай вітчизняні вчені 

пов’язують виникнення поняття «інформаційне забезпечення» з розвитком 

автоматизованих систем управління. Нині існує велика кількість до визначення 

внутрішнього змісту цієї категорії. 

У своїй роботі А. Босак визначає інформаційне забезпечення як інтегровану 

систему знань про об’єкт, що забезпечує всі види і форми знань і поєднує в собі 

сукупність методів і засобів єдиної системи організації та зберігання, накопичення 

та оновлення, доступу, обробку та використання виробничої інформації [1, с. 49].  

А. Сидоренко та Д. Половинець зазначають, що зарубіжні науковці 

визначають інформаційне забезпечення як сукупність реалізованих рішень за 

обсягом, розміщенням та формами організації інформації, включаючи оперативну, 

планову, облікову, звітну, нормативно-довідкову інформацію, системної 

https://pidru4niki.com/18800413/statistika/vibirkoviy_metod
https://polka-knig.com.ua/article.php?book=148&article=10283
https://buklib.net/books/31480/
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документації (єдиної та спеціальної). Таким чином, спектр визначення категорії 

«інформаційне забезпечення» доволі широкий. Кожен з авторів визначає її, 

виходячи з позицій сфери використання чи об’єкту власного наукового пошуку. 

Резюмуючи викладені підходи, А. Сидоренко та Д. Половинець пропонують 

розуміти під категорією «інформаційне забезпечення» основану на інформаційних 

технологіях сукупність методів і засобів єдиної системи організації і зберігання, 

нагромадження, оброблення і використання інформації, що необхідна для 

здійснення контролю за функціональною діяльністю підприємства [4, с. 187]. 

Для управління підприємством необхідною є економічна інформація, ядром 

якої є облікова. Остання є повнішою, достовірнішою, оперативнішою за будь-яку 

іншу. Облікова інформація здійснює суттєвий вплив на рішення суб’єктів 

господарювання, впливаючи таким чином на економіку країни. 

Управлінський облік – це процес виявлення, збору та аналізу, обробки, 

інтерпретації та передачі інформації, яка використовується керівниками різних 

рівнів корпоративного управління для планування, оцінки, моніторингу та 

регулювання своєї діяльності, а також для підтримки їх стратегічної актуальності 

та ефективного забезпечення оперативного управління, рішення. 

У процесі управління використовуються різні види інформації: науково-

технічна, виробнича, юридична, соціальна, економічна та інші. Однак 

найважливішою формою інформаційного забезпечення процесу управління на 

рівні господарських одиниць є економічна інформація, розуміється як таке, що 

характеризують виробничі відносини в суспільстві. Більш широку та поглиблену 

економічну інформацію можна охарактеризувати як набір інформації, що 

стосується функціонування та управління економікою, тобто планування, обліку, 

контролю тощо. Зокрема, польська дослідниця Йоланта Стажевська зазначає, що 

інформація, яка використовується для цілей управління, є виконання функцій 

планування, організації, керівництва, мотивації та контролю. За допомогою 

натуральних, трудових і вартісних показників економічна інформація відображає 

склад матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, хід виробничо-господарських 

процесів тощо. 

Керівники різних рівнів управління можуть отримувати інформацію 

безпосередньо від об’єкта управління або від спеціального, вже підготовленого 

(інтерпретованого) органу (служби). Найважливішою інформаційною послугою, 

яку надає система інформаційного управління в наш час, є бухгалтерія, яка формує 

інформацію про фактичну наявність, використання майна і ресурсів організації, про 

бізнес-процеси та прибутковість, про позикові кошти, розрахунки [2, с. 22].  

Л. Харчук вважає, що підвищення ефективності організації та її оптимізація 

пов’язані з необхідністю використання найбільш ефективних форм її управління. 

Застосування таких форм пов’язане з використанням інформаційного простору 

організації, склад якого визначається інформаційним ресурсом – інформацією. 

Основна задача організації полягає у ефективному і раціональному використанні 

інформації. Для вирішення цієї проблеми керівництву організації потрібна 

своєчасна та достовірна інформація для прийняття управлінських рішень. 

Інформаційні потоки – це ряд повідомлень, які об’єктивно відображають розвиток 
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процесів у господарській діяльності та передаються через канали зв’язку з метою 

управління. Цінність інформації має центральне значення для системи управління, 

тому необхідно звернути увагу на оптимізацію системи інформаційних потоків. 

Інформація характеризується наступним: регулярність введення; повнота – її 

достатньо для прийняття рішення; надійність – її відповідність об’єктивній 

реальності; наочність; корисність, тобто ефект від використання інформації, має 

покривати витрати на її отримання; актуальність, тобто інформація має надходити 

тоді, коли є сенс її аналізувати. 

Таким чином, інформаційне забезпечення системи контролю за 

функціональною діяльністю підприємств призначене для виконання таких 

функцій, як: 

˗ контрольна – виявлення відхилень на основі облікових і планових даних 

грошових потоків із використанням математичних методів, інформаційних 

технологій, комп’ютерних засобів 

˗ інформаційна – забезпечення достовірною і достатньою інформацією 

про стан грошових потоків управлінського персоналу на всіх рівнях ієрархії 

системи управління підприємства відповідно до його функціональних 

повноважень; 

˗ інтеграційна – наповнення і систематизація інформаційних масивів для 

виконання комплексу завдань контролю грошових потоків на різних рівнях ієрархії 

системи управління підприємством [4, с. 187-188].  

Схема перетворення економічної інформації виглядає наступними чином: 

дана економічна інформація класифікує ця, кодується та моделюється після чого 

отримуємо дані [3].  

Головне завдання управлінського обліку – забезпечення управління 

аналітичним матеріалом для прийняття рішень. У системі обліку первинна 

інформація перетворюється в продукт для управління. Ураховуючи наявність на 

підприємстві значного обсягу такої інформації, її необхідно групувати за певними 

критеріями та ознаками (стадія утворення, здатність змінюватися, інтервал часу 

між надходженням, місце виникнення, об’єктивність відображення, повнота, види 

господарських процесів, час), що сприятиме прийняттю ефективних управлінських 

рішень. 
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Фінансовий результат є підсумком діяльності будь-якого підприємства, яке 

пов’язане із виробництвом та реалізацією продукції (наданням послуг, виконанням 

робіт), і, яке водночас виступає необхідною передумовою його подальшої 

господарської діяльності.  

Значний внесок у дослідження теми фінансових результатів здійснили 

наступні вчені: Г. В. Савицька, О. О. Фальченко, О. В. Мец, М. В. Іванець, Б. М. 

Литвин,  М. В. Стельмах,  А. Г. Загородній,  В. П. Пантелєєв,  О. О. Вороніна, В. В. 

Козловський та інші вчені. 

Дослідження фінансового результату від операційної діяльності є важливою 

складовою частиною аналізу загальної фінансової результативності підприємства, 

оскільки саме операційна діяльність є і основою, і взагалі метою створення цього 

підприємства.  

Моніторинг окремих складників фінансового результату від операційної 

діяльності та вчасне реагування, дасть змогу оперативно діяти і самостійно 

керувати динамікою та розмірами результативного показника – фінансового 

результату від операційної діяльності, а отже, і фінансового результату 

підприємства [1]. 

Процес визначення фінансових результатів, як невід’ємна частина потоку 

облікової та управлінської інформації,  без залучення всіх економічних циклів 

підприємства є неможливим, тому важливого значення набуває саме розмежування 

та регламентація потоків інформації про всі об’єкти обліку. 

Фінансовий результат від операційної діяльності – це різниця між сумою 

валового прибутку та інших операційних доходів і витрат, що включають в себе 

адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Формування 

фінансового результату наведено на (рис. 1). 

Аналітичний облік фінансових результатів від операційної діяльності ведеться 

за видами результатів та іншими напрямками, визначеними підприємством та 

зазначеними в наказі про облікову політику. 

Для відображення в обліку результатів діяльності призначений рахунок 791 

«Результат операційної діяльності».  
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На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» визначається прибуток 

(збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку 

відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової 

продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 

«Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід»), за дебетом – сума в 

порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, 

товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних 

витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на 

збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності») (табл. 1).  

 

Рисунок 1 – Модель формування фінансового результату операційної 

діяльності підприємств  

 

На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» ми можемо 

спостерігати чи підприємство мало прибуток або збиток від операційної діяльності 

підприємства. 

Рахунок 791 «Результат операційної діяльності» є кінцевим рахунком, на який 

списуються усі рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності» та класу 9 

«Витрати діяльності».  

На прибуток від операційної діяльності можуть впливати такі фактори: 

зовнішні (стан товарного ринку, коливання попиту і пропозиції, зміна еластичності 

попиту, рух цін на ринку, стан конкурентного ринку, рівень державного 

регулювання) а також і внутрішні фактори (обсяги реалізації продукції, 

собівартість продукції, ціни та якість).  
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Таблиця 1 – Облікове відображення фінансових результатів  

 

Фінансовий результат не тільки є підсумковим показником який показує 

роботу підприємства за рік, але й показує інформацію для підприємства для 

прийняття подальших управлінських рішень. 

Таким чином, фінансовий результат від операційної діяльності є критерієм 

ефективності господарювання, а позитивне значення фінансового результату 

(прибуток) є можливістю подальшого розвитку підприємства. Фінансовий 

результат у формі прибутку визначає ефективність діяльності підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУТНІСТЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

Інвентаризація є одним з основних методів обліку та контролю для 

забезпечення достовірності облікових показників та запобігання можливим 

відхиленням. Це дозволяє з’ясувати відмінності облікових даних від фактичної 

№ з/п Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Дт Кт 

1 Списано на фінансовий результат чистий дохід від:   

- реалізації готової продукції          701 791 

- реалізації товарів 702 791 

- виконання робіт та надання послуг 703 791 

2 Списано на фінансовий результат інший операційний дохід 71 791 

3 Списано на фінансовий результат:   

- суму наданих знижок та інші вирахування з доходу 791 704 

- собівартість реалізованої готової продукції 791 901 

- собівартість виконаних робіт (наданих послуг) 791 903 

- адміністративні витрати 791 92 

- витрати на збут 791 93 

- інші витрати операційної діяльності 791 94 

 

4 

Визначено фінансовий результат операційної діяльності:   

- прибуток 791 441 

- збиток 442 791 

http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2018/5.pdf
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наявності, стану та оцінки активів, капіталу та зобов’язань підприємства, 

перевірити повноту документації та відображення господарських операцій у 

бухгалтерському обліку, підтвердити реальність показників звітності. 

Інвентаризація – перевірка  і документальне підтвердження наявності та стану, 

оцінка активів та зобов'язань (майно, вкладення підприємства в статутні фонди 

інших підприємств, розрахунки з дебіторами та кредиторами) підприємства [1]. 

Основною причиною необхідності проведення інвентаризації є виникнення 

господарських процесів, які з певних причин не можуть бути одразу відображені у 

бухгалтерських документах. До таких процесів відносять:  

– природній убуток цінностей у процесі зберігання (усушка, відтік, розлив, 

утруска, випарювання, подрібнення, розпилювання, вивітрювання тощо);  

– неточне зважування, вимірювання під час надходження або відпуску 

цінностей;  

– пересортиця взаємозамінних матеріалів, продуктів, виробів, яка виникає під 

час вибуття активів (передачі у виробництво або на господарські потреби, продажу 

та ін.);  

– помилки у первинних документах на надходження і витрачання ресурсів;  

– помилкові записи в регістрах синтетичного й аналітичного обліку;  

– зловживання матеріально відповідальних осіб (обмірювання, обважування, 

розкрадання тощо) [2]. 

Основним завданням інвентаризації є:  

 виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших 

грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натуральному 

вимірі; 

 установлення надлишку або нестачі цінностей і коштів шляхом 

зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку; 

 виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили 

свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей 

та нематеріальних активів, що не використовуються; 

 перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та 

грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів 

перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і 

фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному та інших 

рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської 

заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, 

забезпечень та резервів наступних витрат і платежів.  

Можна виділити три основні функції інвентаризації: 

1. Інформаційна – перевірка наявності майна, інших цінностей та 

зобов'язань. 

2. Контрольна – зіставлення фактичної наявності майна, інших 

цінностей із даними бухгалтерського обліку. 

3. Організаційно-допоміжна – виявлення недоліків в умовах зберігання 
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та механізмі використання майна, інших цінностей та напрацювання рекомендацій 

щодо їх усунення. 

Результати інвентаризації оформлюють типовими формами документів, 

такими як: 

 інвентаризаційний опис устаткування, транспортних засобів і інших 

об'єктів основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, незавершеного 

будівництва, цінностей і документів строгої звітності; 

 інвентаризаційний ярлик; 

 акти інвентаризації товарів відвантажених, товарів і матеріалів, що 

знаходяться в дорозі, незавершених ремонтів основних засобів, грошової готівки, 

розрахунків з покупцями, постачальниками і іншими дебіторами і кредиторами; 

 порівняльну відомість та ін. 

За часом проведення інвентаризація поділяється на планову та позапланову. 

Планова передбачена планом поточного контролю безпеки цінностей. 

Позапланова виконуються в умовах, не передбачених планом, у разі зміни 

матеріально відповідальних осіб чи у зв'язку зі стихійним лихом, у разі крадіжки 

майна, коли необхідно негайно та несподівано перевірити наявність та стан певної 

групи цінностей. 

Залежно від повноти охоплення інвентаризаційні перевірки бувають повними 

та вибірковими (частковими). 

Повна інвентаризація – це перевірка всіх активів підприємства та їх джерел 

перед складанням річного звіту. 

Вибіркова (часткова) інвентаризація – це перевірка певної частини коштів чи 

окремих груп та видів товарів, матеріалів. Під час проведення такої інвентаризації 

перевіряються найбільш цінні товари, а також запаси та матеріали, що тривалий час 

зберігаються на складах без руху. 

Організація інвентаризації та контроль за її проведенням на підприємстві 

покладаються на керівника та головного бухгалтера. 

За результатами річної інвентаризації підприємства часто виявляються 

розбіжності між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю 

цінностей. 

У разі виявлення значних розбіжностей між даними інвентаризаційного опису 

і контрольної перевірки проводять повторну інвентаризацію в новому складі 

робочої інвентаризаційної комісії. Результати контрольних перевірок якості 

інвентаризацій оформляють актом типової форми і заносять в бухгалтерії в 

спеціальну книгу [3].  

Отже, інвентаризація - це перевірка фактичної наявності активів підприємства 

та порівняння даних інвентаризації з даними бухгалтерського обліку. Основним 

документом, що визначає правила проведення інвентаризації є «Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань №879». Інвентаризація проводиться 

власником або уповноваженим органом (посадовою особою), який здійснює 

управління підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, 

що створює необхідні умови для її проведення, визначає об’єкти, періодичність та 

строки проведення інвентаризації. 
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На сучасному етапі розвитку роль бухгалтерського обліку важко недооцінити 

в збереженні майна підприємства, а особливо в сфері торгівлі, враховуючи те, що 

саме торгівля являється однією із найпоширеніших видів операційної діяльності 

підприємства. Можна стверджувати, що товарами є все що може обмінюватися, 

тобто все що має споживчу вартість [1].  

Суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності можуть здійснювати 

підприємницьку діяльність, тільки при наявності у них сертифікатів на право 

здійснення такої діяльності. Така діяльність юридичних та фізичних осіб, 

спрямована на здійснення операцій купівлі-продажу товарів споживчого 

призначення з метою отримання прибутку. Саме облік товарів на підприємствах 

оптової торгівлі надає інформацію, яка в подальшому використовується для 

прийняття вірних управлінських рішень, а саме для доцільності створення 

необхідного обсягу товарних запасів, отримання прибутку, забезпечення 

відповідної кількості товару для реалізації.  

Перед оптовими підприємствами постають такі завдання: надання достовірної 

і повної інформації про стан розрахунків з постачальниками і покупцями, про рух 

товарів; постачання товарів за більш ефективними цінами; формування 

різноманітного асортименту, який буде відповідати умовам роздрібного 

підприємства; забезпечувати підприємства відповідною кількістю товарів; 

здійснювати маркетингові дослідження для виробників товарів і роздрібних 

торговельних підприємств; інформаційне обслуговування. Розвиток ринкових 

відносин сприяє виникненню нових функцій оптових підприємств. 

Оптова торгівля – це торговельна діяльність із придбання і реалізації товарів 

великими партіями підприємствами роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам 

підприємницької діяльності. Підприємства оптової торгівлі, посідають місце між 

виробництвом та роздрібною торгівлею. Їхня мета полягає перш за все 

забезпечувати товари від виробника до споживача. Основним завданням оптових 

підприємств є: забезпечення відвантаженого покупцям товару оптимальними 
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партіями, які в подальшому сприятимуть: зниженню витрат на перевезення та обіг; 

своєчасному постачанню необхідними видами та кількостями товарів [2,6]. 

До найважливіших завдань бухгалтерського обліку належить безпосереднє 

спостереження за всіма господарськими операціями що здійснюється на 

підприємстві. Відповідно щоб забезпечити це спостереження кожну господарську 

операцію оформляються відповідними документами. Для документального руху 

товарів на підприємстві оптової торгівлі використовують наступні первинні 

документи: 1) при придбанні товарів на умовах розрахунку та обміну: накладна, 

товарно-транспортна накладна, довіреність, доручення, рахунок фактура, 

податкова накладна, сертифікат якості; 2) безкоштовне отримання: накладна, 

товарно-транспортна накладна, сертифікат якості; 3) надходження товарів як 

внесок до статутного капіталу: заява особи яка вносить ці товари, накладна, 

податкова накладна, сертифікат якості; 4) оприбуткування залишків: акт 

інвентаризації [5]. 

На підприємствах які займаються оптовою діяльність облік ведеться на 

рахунку 28 «Товари». Рахунок 28 «Товари» призначений для обліку товарів, 

матеріалів які в подальшому призначені для продажу. За дебетом цього рахунку 

відображається збільшення вартості придбаних товарів, за кредитом – зменшення 

вартості реалізованих товарів.  

Товари які надійшли на підприємство але не відповідають стандартам, 

технічним умовам, відображаються на позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні 

цінності на відповідному зберіганні», і опубліковуються за ціною яка вказана у 

документах постачальника або за справедливою вартістю, до моменту узгодження 

ціни із постачальником. У випадку нестачі або товару невідповідної якості, 

пошкодження товару при прийнятті відображається на субрахунку 947 «Нестачі і 

втрати від псування цінностей». 

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначений для узагальнення інформації, 

а саме субрахунок 702 «Дохід від реалізації товарів». По кредиту цього субрахунку 

відображається збільшення доходу від реалізації разом із сумою непрямих 

податків, зборів, обов’язкових платежів, які включені в ціну продажу, по дебету - 

належна сума непрямих податків, зборів, обов’язкових платежів, суми, отримані 

підприємством на користь комітента, принципала, щорічне або щомісячне 

віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати» субрахунок 

791 «Результат основної. діяльності». Для обліку витрат операційної діяльності 

підприємства торгівлі використовують наступні рахунки: 92 «Адміністративні 

витрати»; 93 «Витрати на збут»; 94 «Інші витрати операційної діяльності». Для 

узагальнення інформації про собівартість реалізованих товарів передбачений 

рахунок 90 «Собівартість реалізації» субрахунок 902 «Собівартість реалізованих 

товарів» [3,4].  

Тому, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що на 

сьогоднішній день велика увага приділяється питанню обліку в оптовій торгівлі, як 

і в теорії так і на практиці. Для покращення обліку необхідно щоб кожне оптове 

підприємство у своїй діяльності використовувало відповідні програми, завдяки 

яким можна буде максимально автоматизувати процес обліку товарів. Також не 
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менш важливим є: забезпечення інформацією, на основі якої можна буде приймати 

управлінські рішення, розширювати споживчий ринок і не тільки між суб’єктами 

регіонального значення, але і на рівні світового ринку, яке дасть можливість 

отримувати більший прибуток від основної діяльності підприємства. 
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Для цілей бухгалтерського обліку готова продукція входить до складу запасів. 

Методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про 

запаси та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 9 «Запаси». Крім 

П(С)БО 9 необхідно враховувати методологічні принципи відповідно до П(С)БО 

16 «Витрати», НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», МСБО 2 

«Запаси». 

Багато сучасних науковців мають свої погляди щодо визначення поняття 

«готової продукції». Підсумовуючи наведені науковцями визначення, можна 

стверджувати, що готова продукція – це продукція, яка виготовлена за певними 

стандартами, за допомогою використання необхідної сировини, має повністю 

завершену форму, пройшла всі норми контролю в середині підприємства, 

відповідає всім стандартам, тобто це повністю завершений продукт, який готовий 

до передачі на склад або для реалізації на сторону. 

При організації обліку продукції основним моментом є правильна її 

класифікація. Готову продукцію групують за формою, ступенем готовності та 

технологічною складністю (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Класифікація готової продукції для потреб обліку 

 

Основними завданнями бухгалтерського обліку готової продукції і її реалізації 

є:  

-  своєчасне оформлення відповідними документами готової продукції, 

випущеної з виробництва;  

-  забезпечення контролю за її збереженням на складах підприємства;  

-  своєчасне відображення операцій з відвантаження і реалізації продукції 

і розрахунків з покупцями;  

-  забезпечення контролю за виконанням плану випуску і реалізації 

продукції. 

Процес формування інформації про готову продукцію в системі 

бухгалтерського обліку починається зі складання первинних документів (рис. 2). 

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюються накладними 

відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких 

вказуються дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний 

номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Кількість виробів, що 

оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірюються, підраховуються, за 

необхідності вироби зважуються. Накладну виписує у двох примірниках підрозділ-

здавальник (цех). На обох примірниках накладних мають бути два підписи, а саме 

підписи начальника цеху готової продукції та начальника складу готової продукції. 

На підставі одного з примірників накладної, що залишається на складі готової 

продукції, начальник складу чи відповідальна особа заповнює картку складського 

обліку. У ній роблять запис про оприбуткування готової продукції, що надійшла на 

склад, і разом з матеріальним звітом передають до бухгалтерії. В картці або книзі 

визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, 

марка, ціна за одиницю. В кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на 

виробництво визначається фактична собівартість готової продукції [1]. 

Класифікація готової продукції 

За формою  
Готова продукція, що має уречевлену форму 

Готова продукція, що має форму результату роботи або 

послуги 

За ступенем готовності   

Готова продукція 

Напівфабрикати  

Незавершене виробництво  

За конструкторською 

технологічною 

складністю    

Проста   

Складна (основна, супутня, побічна)  
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Рисунок 2 – Документальне оформлення руху готової продукції на 

підприємстві 

 

До бухгалтерії виробничого підприємства щодня надходять документи на 

готову продукції, на основі яких вона веде кількісно-натуральний облік випуску 

продукції за її видами. Показники, які застосовуються в обліку готової продукції (а 

також при її відвантаженні і реалізації), поділяються на натурально-речові та 

умовно-натуральні [2]. Облік готової продукції у вартісному вираженні ведуть за 

місцем її зберігання із зазначенням матеріально відповідальних осіб. У системі 

бухгалтерського обліку продукція відображається за видами і сортами, а також за 

ознакою місцезнаходження. У кінці місяця загальну кількість випущеної продукції 

оцінюють за прийнятими в обліку цінами підприємства і фактичною собівартістю. 

За даними відомості випуску готової продукції визначають результат роботи 

підприємства у процесі виробництва. 

Заключним етапом кругообігу готової продукції підприємства є реалізація 

(продаж) виробленої продукції, яка здійснюється відповідно до договорів про 

поставку. Від їх виконання залежать кінцеві результати діяльності колективу – 

прибуток і його розподіл. Саме завдяки реалізації продукції у підприємства 

створюється можливість відновити цикл виробництва, використовуючи дохід від 

реалізації продукції для придбання нових виробничих запасів (предметів праці), 

для оплати праці працівників, розрахунків з постачальниками, бюджетом по 

податках і інших платежах, органами соціального страхування, банками по 

кредитах і ін. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ 
Облік надходження запасів на підприємстві є однією зі складових успішного 

ведення бухгалтерського обліку, адже без нього не можливе подальше 

функціонування підприємства, також в сучасних умовах господарювання є одним 

із важливих складових оборотних активів, їх наявність й  використання  є умовою 

для безперервного  та  виробничого процесу. Вони мають вплив на фінансові 

результати діяльності підприємства, адже на них припадає найбільша частка витрат 

підприємства, та галузей виробництва різноманітних сфер діяльності. 

Надходження запасів вважається  початковим етапом на підприємстві. Вони 

можуть бути придбані як і за грошові кошти в національній валюті так і у  

іноземній.  

Метою дослідження є визначення теоретичних засад фінансового обліку 

надходження запасів. 

Запаси – це наявність матеріальних ресурсів ,до яких відносяться засоби 

виробництва, предмети споживання та інші цінності, які потрібні для 

обслуговування та задоволення потреб населення [1]. 

Згідно зі П(С)БО 9 «Запаси», запаси це активи, які утримуються для 

подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності,та перебувають в 

процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва [2]. 

Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі 

відбувається формування власних ресурсів підприємства, його доходів розподілу 

доходів, що виникають у результаті цієї діяльності, використання їх на цілі 

розвитку підприємства. Відповідно до цього, виникає необхідність у дослідження 

теоретичних засад та практики фінансового обліку надходження запасів, як 

невід’ємної складової бухгалтерського обліку.  

Такі вчені, як Бакун Ю.В., Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б. І., 

Герасимович А. М., Голов С. Ф., Гуцайлюк З. В., Єфіменко В. І., Завгородній В. П., 

Задорожний З.В., Кужельний М. В., Кузьмінський А. М, Лишиленко В. І., 

Нападовська Л. В., Пилипенко І. І., Пушкар М. С., Сахарцева І. І., Сук Л. К., 

Ткаченко Н. М., Чебанова Н. В., Шевчук В. О. визначали та досліджували питання 

фінансового обліку надходження запасів. 

 Проте вивчення наукових праць показує, що залишаються дискусійними 

теоретичні положення та важливі питання обліку надходження запасів, які 

потребують удосконалення.  

Для обліку запасів Планом рахунків використовуються другого класу рахунки: 

№ 20 «Виробничі запаси», № 21 «Поточні біологічні активи», № 22 «Малоцінні та 

швидкозношувані матеріали», № 23 «Виробництво», № 24 «Брак у виробництві», 

№ 25 «Напівфабрикати», № 26 «Готова продукція», № 27 «Продукція 

сільськогосподарського виробництва», № 28 «Товари». 
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Усі бухгалтерські рахунки, які використовуються для обліку запасів, є 

активними, по дебету цих рахунків відображається надходження запасів на 

підприємство, їх переоцінка, по кредиту - витрати на виробництво, переробку, 

відпустку , знижку тощо. 

 Сальдо рахунків, що використовують для обліку запасів, відображають в 

другому розділі активу балансу. 

Найчастіше матеріальні цінності надходять на підприємство від 

постачальників на умовах передоплати та подальшої оплати. 

Усі господарські операції про надходження  запасів повинні бути оформлені 

відповідними первинними документами визначених форми. Документи можуть 

бути однорядковими чи багаторядковими, залежно від способу обробки руху 

матеріалів.  

Також оформлення надходження запасів відбувається в певній послідовності. 

Експедитору або іншому працівнику логістичної служби підприємство видає 

типовий наказ, у якому вказується ім’я, ім’я та по батькові одержувача, термін дії, 

від кого і на якому документі доручено отримати ці активи. На зворотному боці 

сторони вказують свій перелік із зазначенням прописом кількості, яку необхідно 

отримати. 

Практика показує, що процес обліку надходження  запасів все ж таки є 

трудомісткою ділянкою. Адже на багатьох підприємствах спостерігаються певні 

недоліки, а на деяких – запущеність обліку, що призводить до великих втрат 

запасів. Все це підтверджує, що залишаються невирішеними багато важливих 

питань, пов’язаних з розробкою системи обліку використання  запасів. 

Тому важливою проблемою обліку запасів є значна складність заповнення й 

обробки первинних і зведених документів. Дану проблему розглядають багато 

науковців, які вважають, що напрямками удосконалення документального 

оформлення операцій з надходження  запасів є: «усунення» реквізитів, на яких 

відображаються дублювання даних, які не є суттєвими [3]. 

Щодо покращення, потрібно   удосконалити діючі форми документації з 

обліку  запасів,  їх рух у процесі виробництва. Підприємствам потрібно ввести нові 

форми первинної документації, що мають забезпечити своєчасність надходження 

виробничих запасів підприємства, і застосування яких дасть змогу підвищити 

рівень обліку їх використання [4]. 

Також підвищити оперативність інформаційного забезпечення управління  

запасами підприємств.  

Отже, запаси як значна частина активів підприємства та основна частина його 

витрат потребують досконалої організації їх обліку. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС: СУТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ЙОГО 

БУДОВА 

Абсолютно кожне підприємство потребує систематичної інформації про свою 

фінансово-господарську діяльність. Без якісної і своєчасної інформації не можлива 

успішна та результативна співпраця з покупцями, банками, інвесторами. Для 

грамотного обґрунтованого планування діяльності підприємства в майбутньому і, 

звичайно, для виконання вимог чинного законодавства підприємства зобов’язані 

складати бухгалтерський баланс. 

Бухгалтерський баланс є центральним документом підприємства, який 

показує фінансово-господарський стан підприємства на певну дату та дає 

можливість зробити оцінку найважливіших ознак компанії. Навичка читання 

інформації, що надана в балансі є справді суттєвою професійною рисою 

фінансиста, що відкриває для нього такі можливості, як складання прогнозних 

балансів і управління найважливішими фінансовими параметрами підприємства. 

Також, варто звернути увагу на те, що уміння аналітика коректно читати звіт про 

фінансовий стан дає здатність формувати точну думку про фінансовий стан і 

виробничу діяльність інших підприємств. 

Засоби підприємства беруть участь в процесі виробництва безперервно. 

Речовий склад засобів на різних підприємствах неоднаковий, тому для управління 

підприємством потрібно знати, якими засобами воно володіє, з яких джерел вони 

одержані, для яких цілей призначені. На ці питання дає відповідь бухгалтерський 

баланс [1, c. 59]. 

Бухгалтерський баланс – це метод узагальнення даних про склад майна 

суб'єкта діяльності за видами (складом і використанням) і джерелами утворення на 

певну дату в узагальненому вартісному вимірнику (зазвичай на 1-ше число місяця) 

[2, c. 66]. 

Мета складання балансу – надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. 

Структура та зміст балансу змінюються в залежності від форм власності, рівня 

продуктивних сил і розвитку виробничих відносин суспільства.  

Всі види балансів називаються бухгалтерськими, оскільки складаються на 

підставі даних бухгалтерського обліку. Підприємства складають місячну, 

http://www.economy-confer.com.ua/full_article/716/
http://www.economy-confer.com.ua/full_article/716/
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квартальну і річну звітність, обов'язковим компонентом якої є бухгалтерський 

баланс. Таким чином, балансове узагальнення інформації дає можливість 

аналізувати співвідношення між ресурсами та їх джерелами (зобов'язаннями і 

власним капіталом), виробництвом продукції та її розподілом, між витратами на 

виробництво продукції та її випуском [3, c. 50]. 

Призначення Балансу як форми фінансової звітності в управлінні 

підприємством полягає в: 

1) оцінці фінансового стану підприємства: структури активів, власного 

капіталу, зобов’язань, його здатності відповідати за своїми зобов’язаннями 

(платоспроможність); 

2) визначенні можливості створення грошових потоків у майбутньому; 

3) визначенні потреб у фінансових ресурсах в майбутньому та для 

передбачення розподілу прибутку; 

4) оцінці здатності підприємства щодо виконання своїх обов'язків перед 

кредиторами (кредитоспроможності); 

5) оцінці автономності та ліквідності підприємства [4, c. 32]. 

Основою побудови бухгалтерського балансу є подвійне групування об’єктів 

бухгалтерського обліку (майна підприємства) за: 

 складом і функціональною роллю;  

 джерелами утворення; 

 цільовим призначенням.  

Інформація про подвійне групування об’єктів бухгалтерського обліку отримує 

в балансі упорядковане відображення в узагальненому вигляді і в єдиному 

грошовому вимірнику. Баланс поділяється на дві рівновеликі сукупності 

показників – актив і пасив та містить інформацію про фінансовий стан 

підприємства на даний момент часу. Ліва сторона балансу (актив) - відображає 

засоби, а права (пасив) - зобов’язання і капітал. [1, c. 59] 

Всі статті активу і пасиву балансу виходячи з їх економічної однорідності 

зведені в певні розділи балансу. 

Актив містить три розділи: 

І. Необоротні активи  

ІІ. Оборотні активи  

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття 

Пасив містить наступні розділи:  

І. Власний капітал 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для 

продажу та групами вибуття [6]. 

Склад розділів балансу і порядок групування в них статей регламентуються 

нормативними актами. 

У бухгалтерському балансі міститься сукупність показників, що 

характеризують активи господарства і джерела їх формування на певну дату [5]. 

Слід зазначити, що фінансова звітність має деякі проблеми. Всі бюджетні 
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установи, складають бухгалтерські баланси за формою, яку щорічно затверджує 

Державне казначейство України, порядок складання балансу банківських установ 

регулюється Національним банком України, а форма звіту малих підприємств 

затверджується П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». І 

така розосередженість нормативної бази обліку та форм звітності може призводити 

до певних неузгодженостей, що може стати перешкодою для отримання 

достовірних даних та значень фінансових показників.  

Також варто відмітити, що традиційна система бухгалтерського обліку не 

дозволяє включити усі потенційні активи у бухгалтерський баланс підприємства. А 

отже не дає можливості оцінити всі нефінансові показники для формування 

розуміння про потенційні, «невідчутні» активи. Так, облік вищезгаданих активів, 

ведеться відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», де їх склад значно 

звужено. Деякі види потенційних активів включаються до балансової вартості 

підприємства як нематеріальні активи. 

На мою думку, бухгалтерський баланс є невід’ємною та надважливою 

частиною ведення підприємницької діяльності. В його основу у будь-якій країні 

покладено основне рівняння бухгалтерського обліку: рівність активів та пасивів 

підприємства. Баланс має статті для детального відображення фінансового стану, 

що допоможе вести прозору діяльність, адже він має доволі зрозумілу для 

сприйняття будову, що є важливим критерієм для надання користувачам повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на 

звітну дату. Проте, наявні деякі складнощі в поданні даного документа, які 

потребують розгляду та вирішення. На жаль, недостатньо важливою є роль 

бухгалтерського обліку в управлінні компаніями, прикро, але український облік ще 

не досяг рівня інших країн і це пов’язано з ще одним недоліком – підготовка 

вітчизняних бухгалтерів не завжди відповідає новітнім вимогам практики. 
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ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ 

У прoцесi рефoрмування системи бухгалтерськoгo oблiку в Українi зазнали 

iстoтних змiн метoдoлoгiчнi засади фoрмування, oблiку i вiдoбраження у звiтнoстi 

фiнансoвих результатiв звiтнoгo перioду з oрiєнтацiєю на принципи визнання 

дoхoдiв та витрат. Незважаючи на те, щo принципи, oрганiзацiя та метoдика oблiку, 

пoрядoк фoрмування oблiкoвoї пoлiтики пiдприємств України вiдпoвiдають 

мiжнарoдним стандартам фiнансoвoї звiтнoстi, все ж iснує ряд невiдпoвiднoстей в 

oкремих кoнцептуальних пiдхoдах щoдo їх визнання. Такoж гoстрo пoстає ряд 

таких прoблем як: прoблема класифiкацiї дoхoдiв, прoблема пoвнoти та 

свoєчаснoстi вiдoбраження їх у системi oблiку.  

Данi прoблеми є дуже важливими та актуальними, а такoж вимагають 

oсoбливoї уваги у зв'язку з нестабiльним екoнoмiчним станoвищем країни та 

нестабiльнiстю i невизначенiстю у нoрмативнo-правoвiй базi oблiку. З 

вищесказанoгo слiдує, щo oперацiйнi дoхoди вiдiграють oдну з найважливiших 

рoлей, oскiльки вiд них залежить не тiльки дoбрoбут oкремих пiдприємств але й 

країни в цiлoму. 

Питання, пoв'язанi з прoблемами oблiку oперацiйних  дoхoдiв пiдприємства та 

перспективами їх вирiшення в Українi, знайшли певне вiдoбраження у рoбoтах I. 

Бiлoусoвoї та Н. Чумаченкo, С. Гoлoва, З. Задoрoжнoгo, В. Ластoвецькoгo, Т. 

Маренич, С. Михалевич, В. Мoссакoвськoгo, Т. Сльoзкo. Б. Нiдилз. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбґрунтування oснoвних аспектiв oблiку 

oперацiйних дoхoдiв. 

Згiднo з мiжнарoдними та нацioнальними стандартами бухгалтерськoгo 

oблiку, дoхoди – це збiльшення екoнoмiчних вигiд у виглядi надхoдження активiв 

абo зменшення зoбoв'язань, внаслiдoк чoгo збiльшується власний капiтал 

пiдприємства (за виняткoм збiльшення капiталу за рахунoк внескiв власникiв) [3]. 

П(С)БO 15 «Дoхiд» не пoширюється на oперацiї за дoгoвoрами oренди, 

страхoву дiяльнiсть, oперацiї з реалiзацiї цiнних паперiв, oперацiї з викoнання рoбiт 

у сферi будiвництва, oперацiї з oтримання дивiдендiв, щo oблiчуються за метoдoм 

участi в капiталi. Критерiї визнання дoхoду – ймoвiрнiсть збiльшення екoнoмiчних 

вигoд та мoжливiсть йoгo дoстoвiрнoї oцiнки [4]. 

Oдним iз найважливiших завдань oблiку дoхoдiв на пiдприємствах є 

забезпечення кoристувачiв неoбхiднoю та дoстoвiрнoю iнфoрмацiєю для 

систематичнoгo кoнтрoлю за якiстю прoдукцiї, аналiзу впливу чинникiв на рoзмiри 

виручки вiд прoдажу й ухвалення управлiнських рiшень, а це є передумoвoю 

фoрмування дoстoвiрнoї iнфoрмацiї прo дoхoди [1]. 

Визнанi дoхoди класифiкуються в бухгалтерськoму oблiку за групами, 

представленими на рис. 1. 
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Рисунок 1- Класифiкацiя визнаних дoхoдiв вiд oперацiйнoї дiяльнoстi 

 

Для узагальнення iнфoрмацiї прo дoхoди вiд oснoвнoї oперацiйнoї дiяльнoстi, 

а саме вiд реалiзацiї гoтoвoї прoдукцiї, тoварiв, рoбiт i пoслуг, дoхoдiв вiд страхoвoї 

дiяльнoстi, а такoж прo суму знижoк, наданих пoкупцям, та прo iншi вирахування з 

дoхoду викoристoвують рахунoк 70 «Дoхoди вiд реалiзацiї», який має такi 

субрахунки: 

701 «Дoхiд вiд реалiзацiї гoтoвoї прoдукцiї»; 

702 «Дoхiд вiд реалiзацiї тoварiв»; 

703 «Дoхiд вiд реалiзацiї рoбiт i пoслуг»; 

704 «Вирахування з дoхoду»; 

705 «Перестрахування» [2]. 

Для кoнтрoлю за дoхoдами, витратами та фiнансoвими результатами 

дiяльнoстi пiдприємства i аналiзу цих результатiв, крiм узагальнених даних на 

синтетичних рахунках 70 «Дoхoди вiд реалiзацiї», 90 «Сoбiвартiсть реалiзацiї», 74 

«Iншi дoхoди» та на iнших рахунках, неoбхiднi деталiзoванi данi прo фiнансoвi 

результати дiяльнoстi пiдприємства, якi мoжна oтримати лише з належнo 

oрганiзoванoгo аналiтичнoгo oблiку. Наприклад, пiдприємствo реалiзує рiзну 

гoтoву прoдукцiю i неoбхiднo визначати фiнансoвi результати за кoжним її видoм. 

Для цьoгo вiдкриваються субрахунки другoгo пoрядку, наприклад 701.1, 702.2 

тoщo. Первинними дoкументами, щo пiдтверджують наявнiсть дoхoдiв вiд 

реалiзацiї є: прибуткoвий касoвий oрдер; виписка банку; рахунoк-фактура; 

тoварнo-транспoртна накладна; пoдаткoва накладна; вимoга-накладна на вiдпуск 

(внутрiшнє перемiщення) матерiалiв та iн.  

Дo складу iнших oперацiйних дoхoдiв (Кт 71) пoтрапляють усi iншi дoхoди 

oперацiйнoї дiяльнoстi, крiм чистoгo дoхoду вiд реалiзацiї прoдукцiї (тoварiв, рoбiт, 

пoслуг), зoкрема, дoхiд вiд: 

 первiснoгo визнання та вiд змiни вартoстi активiв, якi oблiкoвуються 

за справедливoю вартiстю (Кт 710); 

 купiвлi-прoдажу iнoземнoї валюти (Кт 711); 

 реалiзацiї oбoрoтних активiв (крiм гoтoвoї прoдукцiї, тoварiв та 

фiнансoвих iнвестицiй), неoбoрoтних активiв, утримуваних для прoдажу, та груп 

вибуття (Кт 712); 

 oперацiйнoї oренди активiв (Кт 713); 

 oперацiйних курсoвих рiзниць (Кт 714); 

 oтриманих штрафiв, пенi, неустoйки (Кт 715); 

 вiдшкoдування ранiше списаних oбoрoтних активiв (Кт 716); 

 списання кредитoрськoї забoргoванoстi, щo виникла в хoдi 

Класифiкацiя 

визнаних 

дoхoдiв вiд 

oперацiйнoї 

дiяльнoстi 

дoхiд (виручка) вiд реалiзацiї прoдукцiї (тoварiв, рoбiт, пoслуг) - 

рахунoк 70 «Дoхoди вiд реалiзацiї»; 

iншi oперацiйнi дoхoди - рахунoк 71 «Iнший oперацiйний дoхiд». 
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oперацiйнoгo циклу (Кт 717); 

 безoплатнo oтриманих oбoрoтних активiв (крiм фiнансoвих 

iнвестицiй) та цiльoвoгo фiнансування, пoв’язанoгo з oперацiйнoю дiяльнiстю 

пiдприємства (Кт 718); 

 рoялтi, вiдсoткiв, oтриманих на залишки кoштiв на пoтoчних рахунках 

у банках, тoщo (Кт 719) [2]. 

Таким чинoм, дoхoди вiд oперацiйнoї дiяльнoстi включають: 

 чистий дoхiд (виручка) вiд реалiзацiї прoдукцiї визначається шляхoм 

зменшення oтриманoї виручки на суми: непрямих пoдаткiв, включених в цiну 

прoдукцiї (ПДВ, акциз, митo); дoхoдiв, oтриманих на кoристь третiх oсiб (крiм 

держави); знижoк, уцiнoк та вiдшкoдувань вiд пoвернення прoдукцiї (тoварiв). 

 iншi oперацiйнi дoхoди, дo складу яких вхoдять: дoхiд вiд oперацiйнoї 

oренди активiв, дoхiд вiд oперацiйних курсoвих рiзниць (тoбтo вiд змiни курсiв 

валют), дoхiд вiд реалiзацiї oбoрoтних активiв, oдержанi гранти та субсидiї, 

oдержанi штрафи, пенi, неустoйки. 
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МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТЬАТИ 

(ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)  

Однією з важливих загальноекономічних і бухгалтерських наукових і 

практичних проблем, що особливо актуальна в ринкових умовах, є визначення 

фінансового результату діяльності підприємства. Вагоме місце в управлінні 

сучасним суб’єктом господарювання займає бухгалтерський облік фінансових 

результатів, який покликаний створити належні умови менеджерам для здійснення 

відповідного контролю виконаних господарських операцій, не лише оперативно 

реагуючи на зміни, що відбуваються на самому підприємстві, а й за межами. Це і 

визначило актуальність дослідження.  

Питання, пов’язані з проблемами та перспективами удосконалення 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, знайшли відображення у 

роботах багатьох вітчизняних науковців таких як С. Голов, А.О. Касич і Я.Ю. 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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Яковенко, К.В. Безверхий та ін. 

Метою роботи виступило дослідження методики складання Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за міжнародними стандартми 

фінансової звітності.  

Концептуальні основи складання та подання фінансової звітності 

розглядаються як елемент фінансових звітів, фінансових результатів операцій та 

інших подій, об’єднуючи їх в основні класи згідно з економічними 

характеристиками. Елементами, що безпосередньо пов’язані з визначенням 

фінансового стану в балансі, є активи, зобов’язання та власний капітал. 

Елементами, що безпосередньо пов’язані з оцінкою діяльності у звіті про фінансові 

результати, є доходи та витрати [1]. Кожний елемент фінансової звітності підлягає 

детальній класифікації для розкриття необхідної інформації. На рис. 1 наведено 

структуру елементів фінансової звітності. 

 

 
Рисунок 1-  Структура елементів фінансової звітності 

 

Як видно зі схеми, елементи фінансової звітності  мають динамічний характер, 

рівень змін яких визначається ступенем розвитку ринкового економічного 

середовища [2]. 

В той же час, міжнародні стандарти не передбачають  регламентованих вимог 

до форми звіту про фінансові результати, назв його статей та їх розташування, тому 

жорстка регламентація звіту про фінансові результати  за  національними 

стандартами та великий ступінь деталізації його статей не суперечать міжнародним  

стандартам.  

Порівняльна характеристика складання Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід) за ПСБО та МСФЗ представлена у табл. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи фінансової звітності 

Активи Зобов’язання Капітал Доходи Витрати 

Характеризують фінансовий стан 

підприємства 
Формують фінансвоі 

результати діяльності 

звітного періодду 
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Таблиця 1 - Порівняльна характеристика «Звіту про фінансові результати» за 

національними та міжнародними стандартами 
 

№ 

з/п 

Положення НП(С)БУ 1 МСФЗ 

1 Форма Форма є регламентованою. Форма не регламентована, 

дозволяється вибір класифікації 

операційних витрат за функціями 

чи за елементами. 

2 Деталізація 

інформації 

Наведення додаткових рядків, заголовків 

або підсумків не передбачено. 

Додаткові рядки, заголовки та 

проміжні підсумки слід подавати 

у звіті, якщо цього вимагають 

інші стандарти або якщо це 

необхідно для правдивого 

відображення фінансових 

результатів діяльності 

підприємства. 

3 Розкриття 

інформації про види 

діяльності 

Основна, операційна, фінансова, інша. Операційна, фінансова, 

інвестиційна. 

4 Подання доходів і 

витрат 

Доходи та витрати поділено на: 

3. операційні; 

4. фінансові; 

5. інші. 

У додатку до МСБО 1 наведено 

приклади звітів про фінансові 

результати, де доходи і витрати 

звичайної діяльності подано у 

такому розрізі: 

- пов'язані з операціями; 

- пов'язані з фінансовими 

інвестиціями та залученням 

фінансування. 

5 Подання діяльності, 

що припинена 

Відображається у статті «Прибуток 

(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування»; відображаються прибуток 

або збиток від припиненої діяльності після 

оподаткування та/або прибуток або збиток 

від переоцінки необоротних активів та груп 

вибуття, що утворюють припинену 

діяльність і оцінюються за чистою 

вартістю реалізації. 

Згідно з МСФЗ 5 прибуток 

(збиток) до оподаткування від 

діяльності, що припинена, слід 

наводити безпосередньо у звіті. 

 

Звіт про фінансові  результати  (Звіт  про  сукупний  дохід)  у  міжнародній 

практиці може бути складений з використанням одного з двох підходів:  

1) витрати і доходи  представляють у Звіті за їх функціональним призначенням 

(виручка, собівартість, адміністративні витрати, витрати  на  збут, інші доходи та 

витрати операційної діяльності тощо);  

2) витрати представляють у Звіті за їх елементами чи характером (матеріали, 

заробітна плата, амортизація, транспортні витрати, витрати на рекламу тощо).  

Отже, міжнародна практика свідчить, що звітність, сформована відповідно до 

МСФЗ, відрізняється високою інформативністю для користувача. Використання 

МСФЗ дає змогу підприємствам, зокрема українським, які мають інтереси на 
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міжнародному ринку, надати потенційним та наявним інвесторам, кредиторам та 

іншим зацікавленим сторонам прозору інформацію про свою діяльність, особливо 

це стосується інформації щодо фінансових результатів. 
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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНІВСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 

Необоротні активи займають значну частку у валюті балансу, вони є 

головними засобами праці, за допомогою яких відбувається діяльність 

підприємства. У зв’язку із цим постає питання щодо правильності ведення обліку 

таких об’єктів, оскільки від цього залежить правильність формування звітності, 

дотримання принципів бухгалтерського обліку, здійснення контролю та управління 

для покращення діяльності.  

Питанням обліку необоротних активів займалось багато вчених та 

дослідників. Найбільш впливовими є роботи Бутинця Ф. Ф., Гудзь Н. В., Денчук П. 

Н., Романів Р. В., Виговської Н. Г., Орлової В. К., Грабової І. М., Ткаченко Н. М. та 

інших. Також детально розглянули питання обліку необоротних активів у своїх 

статтях Кірей О. С., Гавриловський О. С., Сташенко Ю. В., Швець В., Борисюк О., 

Воськало Н. М. та багато інших.  

Під час ведення обліку необоротних активів необхідно керуватись наступними 

основними нормативно-правовими актами:  

 Податковий кодекс України; 

 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 

 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 

 П(С)БО 7 «Основні засоби»; 

 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та інші. 

Внутрішнім документом, який регулює правила ведення обліку є облікова 

політика. Вона являє собою сукупність дій з формування комплексу методичних 

прийомів, способів і процедур організації і ведення бухгалтерського обліку, який 

http://www.minfin.gov.ua/
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відповідає особливостям діяльності підприємства, інтересам його власника [1, с. 

53]. 

Кожне підприємство має свою специфіку ведення обліку, адже облікова 

політика підприємств різних видів діяльності може значно відрізнятися одна від 

одної. Також кожне підприємство розробляє індивідуальний Робочий план 

рахунків, а отже кореспонденція рахунків також буде мати дещо інший вид 

порівняно із типовими рахунками та кореспонденцією, що наведені в Інструкції 

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [3].  

Згідно з Інструкцією необоротні активи відносяться до І-го класу рахунків й 

обліковуються на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні 

активи» та «Нематеріальні активи» з відповідними субрахунками.  

Згідно із Робочим планом рахунків ПрАТ «Калинівський машинобудівний 

завод» до рахунку 10 відкриті наступні субрахунки: 101 «Земельні ділянки», 103 

«Будинки та споруди»,  104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 

106 «Інструменти, прилади та інвентар», 109 «Інші основні засоби». Рахунок 11 має 

лише один субрахунок – 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». У 

Робочому плані рахунків наведено наступні субрахунки рахунку 12 «Нематеріальні 

активи»: 122 «Права користування майном» та 127 «Інші нематеріальні активи».  

Згідно з обліковою політикою ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод», 

у процесі ведення обліку основних засобів та нематеріальних активів амортизація 

нараховується прямолінійним способом, а амортизація малоцінних необоротних 

матеріальних активів списується у першому  місяці їх використання у розмірі 100 

відсотків його вартості, що амортизується. 

 Основними операціями, що пов’язані з необоротними активами ПрАТ 

«Калинівський машинобудівний завод» є надходження обладнання від вітчизняних 

й іноземних постачальників, нарахування амортизації, проведення поточного й 

капітального ремонтів, а також списання у зв’язку із непридатністю до подальшої 

експлуатації. Ліквідація об’єкта основних засобів призводить до одержання 

доходів у вигляді матеріальних цінностей, отриманих у результаті розбирання та 

ліквідації об’єкта. У подальшому їх використовують всередині підприємства або 

реалізують на сторону [2, с. 90].   
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Таблиця 1 – Кореспонденція рахунків з обліку необоротних активів ПрАТ 

«Калинівський машинобудівний завод» 

 
№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 Здійснено передоплату іноземному постачальнику  371 312 

2 Відображено сплату ввізного мита  377 311 

3 
Відображено податковий кредит з ПДВ, що пов’язаний 

із купівлею штабелеукладача від іноземного постачальника 
641 377 

4 
Оприбутковано придбаний штабелеукладач                                 

Ш1-ПША-М, куплений в іноземного постачальника 
152 632 

5 Здійснено взаємозалік розрахунків 632 371 

6 
Включено до первісної вартості штабелеукладача суму 

ввізного мита 
152 377 

7 Введено штабелеукладач Ш1-ПША-М в експлуатацію 105 152 

8 
Придбано штабелеукладач Ш1-ПША-М від 

вітчизняного постачальника 
152 631 

9 

Відображено податковий кредит з ПДВ, що пов’язаний 

із купівлею штабелеукладача Ш1-ПША-М від вітчизняного 

постачальника 

641 631 

10 Здійснено оплату за придбаний штабелеукладач 631 311 

11 Введено штабелеукладач Ш1-ПША-М в експлуатацію 105 152 

12 
Нараховано амортизацію штабелеукладача                            

Ш1-ПША-М 
91 131 

13 

Проведено поточний ремонт своїми силами: 

- здійснено заміну мастила; 

- замінено відкриваючу ручку; 

- проведено розрахунки з оплати праці; 

- нараховано ЄСВ. 

 

91 

91 

91 

91 

 

203 

207 

661 

651 

14 
Куплено навігаційну систему для штабелеукладача у 

неплатника ПДВ 
152 631 

15 
Включено вартість навігаційної системи до первісної 

вартості штабелеукладача Ш1-ПША-М 
105 152 

16 

Здійснено ліквідацію штабелеукладача Ш1-ПША-М у 

зв’язку із повним фізичним зносом та неможливості 

подальшого використання 

131 105 

17 

Відображено витрати у зв’язку із проведенням 

демонтажу штабелеукладача: 

- проведено розрахунки з оплати праці; 

- нараховано ЄСВ. 

 

 

976 

976 

 

 

661 

651 

18 
Оприбутковано запаси, що були отримані у процесі 

демонтажу штабелеукладача Ш1-ПША-М 
209 746 
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Ці, а також інші кореспонденції рахунків наведені у таблиці 1 на прикладі 

обліку основного засобу «Штабелеукладач Ш1-ПША-М», який є транспортним 

засобом, що призначений для пересування вантажів та здійснення їх комплектації.  

Оскільки підприємство є платником податку на додану вартість, то 

обов’язковою проводкою  під час придбання буде відображення податкового 

кредиту з податку на додану вартість. 

Для покращення ведення обліку на досліджуваному підприємстві необхідно 

встановити графік документообігу, який забезпечить своєчасність надходження 

інформації, що пов’язана із необоротними активами. Також необхідно у первинних 

документах зазначати повну характеристику об’єктів основних засобів, адже хоч 

ця інформація не несе економічного змісту у поточному періоді, але у подальшому, 

під час проведення поточного або капітального ремонту, дозволить визначити його 

вид та доцільність проведення. 

Отже, можна зробити висновки, що ПрАТ «Калинівський машинобудівний 

завод» систематизувало план рахунків відповідно до своєї діяльності, 

використовуючи лише ті рахунки, які необхідні для ведення правильного та 

якісного обліку. Також варто сказати, що облікова політика у частині обліку 

необоротних активів повністю відповідає принципам бухгалтерського обліку, а 

тому процес реєстрації операцій, пов’язаних із переміщенням активів не має давати 

викривлень у фінансовій звітності підприємства.  
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З розвитком ринкових відносин в нашій країні умови функціонування 

суб’єктів господарювання дещо ускладняються та зростає роль фінансового 

менеджменту в процесі управління підприємствами. Управління фінансами на 

мікрорівні вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття фінансових 

управлінських рішень. У зв’язку з цим – фiнансовий менеджмент являє собою 

актуальний та необхідний елемент бaзoвої теоретичної підготовки фахiвцiв.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text
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Фінансовий облік є основою для складання фінансових звітів та фінансового 

планування. Більшість підприємств складають балансовий звіт, звіт про прибутки 

та звіт про рух наявних коштів. Саме ці звіти забезпечують зв’язок між системою 

бухгалтерського обліку та фінансовим аналізом. За допомогою цих звітів 

мененджер оцінює фінансовий стан підприємства та може розробляти відповідні 

плани.  

Теоретичнi та практичні аспекти пов’язані з проблемами фінансового 

менеджменту висвітлені в наукових працях таких науковців як: М.Д. Білик, В.Г. 

Суржик, О.Д. Данілова, В.С. Загорський, Ю.Б. Іванова, М.І. Должанський, Н.І. 

Чабанова, В.Г. Швець, П.В. Завгорoдній, Н.М. Ткаченко, С.І. Травiнська, Н.С 

Абалмасова, Х. Андерсон, Джон Уальд та інших науковців. Однак, дослідження 

питання ефективних механізмів фінансового менеджменту залишаються недокінця 

вивченими. 

Розвиток господарських процесів та зв’язків між підприємствами викликaє 

необхідність правильної класифікації та оцінки поточних зобов’язань для 

забезпечення фінансової стійкості суб’єкта господарювання. Повна та достовірна 

інформація нa рaхунок поточних зобов’язань потрібна для здійснення  

продуктивного контролю за рухом грошових коштів, розрахунків з зовнішніми 

контрагентами. Швидку інтеграцію української економіки в світовому 

господарському товаристві зумовило приведення правової бази і понятійного 

апарату обліку поточних зобов’язань. 

Наші вітчизняні економісти мають багато різних думок, поглядів та підходів 

щодо розгляду поточних зобов’язань. Саме тому В.В. Качалін вважає, що поточні 

зобов’язання – це зобов’язання,  для ліквідації котрих використовуються поточні 

активи, які могли б бути використані в звичайній діяльності підприємства [3, с. 

334].  

Науковець С.І. Травiнська розглядaє потoчні зобoв’язання як зoбов’язання, якi 

пiдлягають пoгашенню нa вимогу кредиторiв, а такoж та чaстина зобов’язань, яка 

буде пoгашена прoтягом oпераційного циклу або одного року, починаючи з дати 

балансу [4]. 

Такі економісти як Н.С. Абалмасова, В.С. Терещенко мають свій підхід щодо 

визначення поточних зобов’язань. Їхня думка, що поточні зобов’язання – це 

короткострокові фінансові зобов’язання, які повинні бути погашені пртягом 

поточного операційного циклу підприємства чи протягом року з дати складання 

бухгалтерського балансу (із цих двох термінів обирають довший); зобов’язання, які 

оплачуються на вимогу кредиторів або як очікується, вони будуть ліквідовані 

протягом дванадцяти місяців [1]. 

Фінансові зобов’язання включають в себе запозичення, такі як: банківські 

кредити, векселі до оплати( що відноситься до фінансових зобов’язань компанії 

перед кредиторами, включаючи кредиторів та банки, з яким укладається офіційний 

договір позики або кредитний договір), облігації та інші комерційні цінні папери. 

Крім того, будь-які залишки довгострокових зобов’язань, що підлягають 

погашенню протягом одного року(тобто короткострокова частина довгострокових 
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зобов’язань), також відображаються  у розділі короткострокових зобов’язань звіту 

про фінансовий стан.  

Розглянемо відкладені податкові зобов’язання, які виникають у результаті 

тимчасових різниць між доходами компанії, з метою оподаткування та 

бухгалтерськими доходами, визнаними для подання у фінансовій звітності. 

Відкладені податкові зобов’язання виникають тоді, коли оподатковуваний 

прибуток та фактичний податок на прибуток до сплати за період виявляються 

меншим, ніж визначено у фінансовій звітності, оподатковуваний прибуток та 

податок на прибуток, визнаний на його основі. 

 

Таблиця 1 – Класифікація поточних зобов'язань 
Критерії класифікації Вид зобов’язання 

1) Спiввідношення прав і обов’язкiв суб’єктів - Односторонні. 

- Взаємнi. 

2) Чaс виникнення  - Теперiшні. 

- Майбутнi. 

3) Спoсіб погашення - Монетарнi. 

- Немонетарні. 

4) Вартiсть  - Відсоткові. 

- Безвідсоткові. 

5) Вид дiяльності - Операцiйні. 

- Фінансові. 

- Ті, що виникли внаслідок іншого виду 

діяльності. 

6) Можливiсть оцінки - Фактичні. 

- Оціночні. 

  

Така класифікація зобов’язань дасть змогу більш глибоко зрозуміти їхню суть.  

Отже, у результаті проведеного дослідження встановлено,  що поняття, 

«Поточні зобов’язання» є неоднозначними. Також встановлено різні класифікації 

поточних зобов’язань. Детальна класифікація зобов'язань дає можливість глибше 

зрозуміти їхню сутність, а також допомагає внутрішнім та зовнішнім користувачам 

отримувати різнобічну інформацію про зобов’язання з метою їх оптимізації. 

Одночaсно слід розширювaти критерії класифiкації потoчних зoбов‘язань, що 

дозволить краще визначити та дослiдити самі поняття. 
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СУТНІСТЬ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

З метою забезпечення, зберігання грошових коштів та здійснення розрахунків 

як з юридичними, так і з фізичними особами, підприємства використовують 

безготівкові розрахунки. 

Безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків 

платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за 

дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу 

банку, на рахунки отримувачів коштів [1]. 

У процесі господарської діяльності підприємства здійснюють розрахунки з 

постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, соціальними 

фондами, бюджетами, банками та іншими дебіторами та кредиторами.  

Суть безготівкових розрахунків полягає в тому, що платежі здійснюють 

шляхом списання коштів із банківського рахунку платника і зарахування їх на 

банківський рахунок одержувача, тобто проведенням відповідних записів на 

банківських рахунках обох учасників розрахунків. Підставою для здійснення 

безготівкових розрахунків є подання до банку спеціальних розрахункових 

документів на паперових носіях або в електронному вигляді. Можливе також 

проведення безготівкових розрахунків шляхом заліку взаємних вимог контрагентів 

[2]. 

Цивільним кодексом України зазначено, що безготівкові розрахунки 

проводяться через банки, інші фінансові установи, в яких відкриті відповідні 

рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлене видом безготівкових 

розрахунків. 

Порядок здійснення безготівкових розрахунків суворо регламентований 

законодавством України. Проведення розрахункових платежів через банк зменшує 

рівень необхідності наявності готівки, що дає можливість концентрації в банку 

вільних грошових коштів для кредитування, забезпечує їх збереження та ефективне 

використання, оптимізує та пришвидшує грошовий обіг.  

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на 

паперових носіях або в електронному вигляді. Банки в Україні можуть 

використовувати наступні платіжні інструменти: 

 платіжні доручення; 

 платіжні вимоги-доручення; 

 векселі; 

http://bukuniver.edu.ua/Applications/zbirnik/n6/31_Klas.pdf
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 чеки; 

 -банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що 

застосовуються в міжнародній банківській практиці [3]. 

Безготівкові розрахунки мають низку переваг над готівковими грошима:  

1) зменшуються затрати праці та відсотки, пов’язані з використанням 

готівкових грошей (карбування, друкування, перевезення, зберігання, сортування);  

2) сприяє безперервному кругообігу коштів; між готівково-грошовим та 

безготівковим оборотом існує тісна взаємозалежність, адже гроші постійно 

переходять з однієї сфери в іншу, змінюючи форму депозитів у банку на готівкові 

грошові знаки та навпаки; тому безготівковий платіжний оборот невід’ємний від 

обігу готівкових грошей і створює разом з ними єдиний грошовий обіг держави;  

3) максимально зменшується час оплати придбаних товарів чи послуг і 

погашення боргів, що в сукупності по країні поліпшує ділові стосунки між усіма 

суб’єктами господарювання [4]. 

Класифікація безготівкових розрахунків наведена на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Класифікація  безготівкових розрахунків 

 

Зміст відносин, що виникають при проведенні безготівкових розрахунків 

розкривається у принципах, на яких базується організація цих відносин, зокрема: 

-здійснення розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарювання 

ґрунтується на основі комерційних або фінансових угод і вимог відповідних 

нормативно-правових актів; 

- списання коштів з рахунків суб’єктів господарювання відбувається лише за 

дорученнями власників цих рахунків або за розпорядженням стягувачів – у 

випадках передбачених законодавством; 

- доручення платників та розпорядження стягувачів про списання коштів із 

рахунків повинні мати форму відповідних бланків розрахункових документів; 

- самостійність обрання клієнтами банків платіжних інструментів (за 

виключенням меморіального ордера) для здійснення розрахунків із зазначенням їх 

під час укладання договорів; 
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- документальне оформлення банком платника списання коштів із рахунка 

платника розрахунковим документом, а в окремих випадках – меморіальним 

ордером, реєстром чеків або реєстром документів за акредитивом; 

- розпорядження стягувачів про примусове списання коштів із рахунків 

платників приймаються банками незалежно від наявності на них достатнього 

залишку коштів та виконуються частково в межах наявного залишку коштів, а у 

невиконаній сумі повертаються стягувачам; 

- за умови відсутності коштів на рахунку платника банк не здійснює облік 

заборгованості платника, не сплаченої в строк, та не веде відповідного реєстру, за 

винятком здійснення банком таких операцій у межах укладених ним цивільно-

правових договорів; 

- обов’язковість виконання банком рішень суду про стягнення коштів з 

рахунків клієнтів, за якими уповноваженим державним органом призупинено 

видаткові операції; 

- взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів 

розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі банку.  

Отже, безготівкові розрахунки дають змогу значно скоротити кількість 

готівкових грошових коштів, що знаходяться в обігу в країні, та частку ризику під 

час розрахунків покупців з постачальниками, тобто є зручними та ефективними. 
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КОШТІВ НА РАХУНКАХ У БАНКУ 

Для провадження виробничої діяльності підприємства, крім основних засобів, 

повинні мати і оборотні кошти. Серед них найважливіше значення мають кошти, 

необхідні для придбання техніки, виробничих матеріалів, оплати праці, 

розрахунків з бюджетом та для інших цілей. 

Облік коштів для підприємства на різних етапах, у різних формах є важливим 
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чинником ефективної діяльності підприємства. У процесі тривалого розвитку 

проблема обліку коштів ніколи не втрачала своєї актуальності і завжди залишалася 

дискусійним питанням, що знайшло своє відображення у багатьох вітчизняних та 

зарубіжних дослідженнях. Чималого успіху у вивченні цієї теми досягли Я.П. 

Іщенко, Я.Д. Крупка, Бутинець Ф. Ф, Н.М. Ткаченко та інші. 

Метою цієї статті є висвітлення сучасного стану та розробка шляхів 

удосконалення організації фінансового обліку операцій на рахунках у банках. 

Грошові надходження – це кошти, що знаходяться в касі підприємства, на 

рахунках в установах банку, в акредитивах, підзвітних осіб і т.д. [1]. 

Для регулювання коштів держава прийняла низку законів, положень та 

інструкцій, які сприяють систематизації даних по підприємствах для подальшого 

вивчення в органах державної влади [2]. 

При здійсненні виробничої діяльності кожне підприємство повинно мати в 

необхідних розмірах кошти, під якими розуміють готівку, що зберігається на 

підприємстві в касі, кошти на рахунках у банках і депозити. 

Кожне підприємство України співпрацює з підприємствами, розрахунок із 

якими здійснює у безготівковій формі. З поточного рахунку здійснюються операції, 

що забезпечують виробничо-господарську, комерційну та іншу діяльність: 

розрахунки за товарно-матеріальні цінності з постачальниками та покупцями 

продукції; за надані та отримані послуги; сплата обов'язкових платежів до бюджету 

та позабюджетних фондів; операції, пов'язані із забезпеченням власних соціально-

побутових потреб. З поточного рахунку банк видає готівку на оплату праці, виплату 

допомоги з тимчасової непрацездатності, дивідендів, на господарські та інші 

потреби. 

При внесенні готівки до банку для зарахування на поточний рахунок 

використовується оголошення про внесок готівкою. 

Кожне підприємство має знати стан свого поточного рахунку та операції, що 

здійснюються на ньому банком. З цією метою банк надає підприємству виписки з 

його поточного рахунку. 

Виписка банку – це особовий рахунок підприємства, що складається у двох 

примірниках. Один залишається у банку, другий з копіями первинних документів, 

виходячи з яких банк здійснював операції з рахунку, видається підприємству. 

Отримавши витяг, підприємство зобов'язане перевірити правильність записів на 

поточному рахунку [3]. 

Для обліку наявності та руху коштів, що знаходяться на рахунках у банку, 

підприємства використовують рахунок 31 «Рахунки в банках». Касир щодня 

вибирає у банку виписки за поточним рахунком та документи, що додаються до 

них (платіжні вимоги, платіжні доручення, рахунки фактури та інші). Після цього 

виписки банку з усіма документами, що додаються, передають у бухгалтерію для 

подальшої обробки. З записів у виписці банку бухгалтер проставляє 

кореспонденцію рахунків. Ведення оборотної відомості за рахунком 311 

обумовлено доцільністю сумісного зберігання всіх розрахунково-платіжних 

документів, що підтверджують записи по поточному рахунку в одному місці. Після 

закінчення місяця підраховують підсумки по дебету та кредиту рахунки 311, 
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відображені в оборотній відомості, виводять залишок за рахунком 311 на кінець 

місяця та звіряють із даними банківської виписки за останній день місяця. Потім 

обороти по поточному рахунку за місяць з оборотної відомості за рахунком 311 

переносять до Головної книги [4]. 

Схема документообігу операцій на поточному рахунку подано на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1- Схема документообігу за поточним рахунком у банку [4] 

 

Таким чином, всі дані сходяться в одних документах, кінцевою метою яких є 

складання форми 1 і 3. Також за допомогою цих документів можна проаналізувати 

фінансовий стан підприємства. 

З метою вдосконалення організації обліку коштів підприємству може бути 

рекомендовано встановити програму «Клієнт-Банк» та застосовувати корпоративні 

картки для господарських розрахунків. Основною функцією «Клієнт-Банку» є 

надання можливості підприємству проводити платежі зі свого поточного рахунку 

в банку, не залишаючи офісу підприємства. 
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РOЗРAХУНКIВ З ПOСТAЧAЛЬНИКAМИ I ПIДРЯДНИКAМИ 

 Забeзпeчeння контролю договiрних зобов’язань з постачальниками є 

одним iз найважливiших аспeктiв функцiонування пiдприємства, оскiльки самe вiд 

цього залeжить його фiнансовий стан та бeзпeрeрвнe функцiонування. 

Крeдиторська заборгованiсть є одним iз показникiв фiнансової стiйкостi, 

платоспроможностi та нeзалeжностi бiзнeсу. Самe тому одним iз прiоритeтних 

напрямкiв розвитку для господарюючих суб’єктiв повинно бути удосконалeння 

облiку i контролю виконання договiрних зобов’язань iз постачальниками та 

пiдрядниками.  

Бiльшiсть тeорeтичних та практичних питань дослiджуваної проблeми 

знайшли своє вiдображeння в працях вiтчизняних i зарубiжних науковцiв. На 

пiдставi провeдeного дослiджeння нeобхiдно констатувати, що тeорeтичнi i 

практичнi розробки з облiку i внутрiшнього контролю ( аудиту) розрахункiв з 

постачальниками та пiдрядниками вiдображають розумiння проблeм, пов'язаних з 

трансформацiєю вiтчизняної систeми облiку. Так, проблeмам мeтодики облiку 

розрахункiв з контрагeнтами присвячeнi роботи Л. Бeскоровайної та I.О. 

Коблянської. Питанням бухгалтeрського облiку розрахункiв з постачальниками та 

пiдрядниками придiляють увагу С.В. Зeлeнко та О.В. Маркус. Стан та пeрспeктиви 

розвитку аудиту розрахункiв з постачальниками та пiдрядниками дослiджують Я.I. 

Мулик та К.М. Нiкiтчук. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння тeoрeтичних aспeктiв oблiку 

рoзрaхункiв пiдприємствa з пoстaчaльникaми i пiдрядникaми. 

Рoзрaхунки з пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми зaймaють вaгoмe мiсцe в 

систeмi рoзрaхункoвих oпeрaцiй, a тaкoж є нaйвaжливiшoю склaдoвoю 

бухгaлтeрськoї дiяльнoстi., oскiльки вoни впливaють нa фoрмувaння oснoвнoї 

чaстини грoшoвих нaдхoджeнь пiдприємств. Вeдeння oблiку рoзрaхункiв з 

пoстaчaльникaми i пiдрядникaми, йoгo прaвoвi зaсaди рeглaмeнтуються П(С)БO 11 

«Зoбoв'язaння» [4]. 

Рoзрaхунки з пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми – цe взaємнi рoзрaхунки 

пiдприємств зa тoвaрнo-мaтeрiaльнi цiннoстi, викoнaнi рoбoти, нaдaнi пoслуги. 
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Вoни є пeрeвaжними, й сaмe вiд бeзпeрeбiйнoстi тa плaнoмiрнoстi oргaнiзaцiї дaних 

рoзрaхункiв вирiшaльнoю мiрoю зaлeжить стaн усiх рoзрaхункiв пiдприємствa, 

йoгo фiнaнсoвий стaн тa плaтoспрoмoжнiсть [3, с. 15]. 

 В свoю чeргу, пoстaчaльники – юридичнi aбo фiзичнi oсoби, якi 

здiйснюють пoстaчaння тoвaрoмaтeрiaльних цiннoстeй, aбo нaдaють пoслуги тa 

викoнують рoбoти. 

 Пiдрядники – спeцiaлiзoвaнi пiдприємствa тa фiзичнi oсoби якi 

викoнують будiвeльнo-мoнтaжнi рoбoти при спoруджeннi oб’єктiв нa пiдстaвi 

дoгoвoрiв пiдряду нa кaпiтaльнe будiвництвo. 

Рoзрaхунки з пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми зa тoвaри, рoбoти, пoслуги 

нaлeжaть дo пoтoчних зoбoв’язaнь підприємства. 

Пoрядoк i фoрми рoзрaхункiв з пoстaчaльникaми тa 

пiдрядникaми визнaчaються гoспoдaрськими дoгoвoрaми, внaслiдoк викoнaння 

яких у пiдприємствa виникaють пoтoчнi зoбoв’язaння – крeдитoрськa 

зaбoргoвaнiсть. 

Oблiк рoзрaхункiв з пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми є нaйвaжливiшoю 

дiлянкoю бухгaлтeрськoї рoбoти, oскiльки нa цьoму eтaпi фoрмується oснoвнa 

чaстинa дoхoдiв тa грoшoвих нaдхoджeнь пiдприємств [3, с. 16]. 

 Пoрядoк тa фoрми рoзрaхункiв мiж пoстaчaльникaми тa пoкупцями 

визнaчaються в гoспoдaрських дoгoвoрaх. Oснoвними зaвдaннями oблiку 

рoзрaхункiв з пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми є : 

1. Дoстoвiрнe вiдoбрaжeння в oблiкoвих рeгiстрaх нaявнoстi тa змiн, сум 

крeдитoрськoї заборгованості. 

2. Зaбeзпeчeння свoєчaснoгo пeрeрaхувaння грoшoвих кoштiв 

крeдитoрoм. 

3. Систeмaтичнa звiркa рoзрaхункiв з фiзичними тa юридичними oсoбaми. 

4. Кoнтрoль зa дoтримaнням умoв дoгoвoрiв тa кoнтрaктiв, свoєчaснe 

прeд’явлeння прeтeнзiй тa прaвильнe дoкумeнтaльнe oбґрунтувaння прeтeнзiй 

пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми [2]. 

Для узaгaльнeння iнфoрмaцiї прo рoзрaхунки пiдприємствa з пoстaчaльникaми 

i пiдрядникaми викoристoвується рaхунoк 63 «Рoзрaхунки з пoстaчaльникaми тa 

пiдрядникaми», який признaчeний для oблiку oтримaних вирoбничих зaпaсiв, 

тoвaрiв, рoбiт тa пoслуг, якi рeгулярнo нaдaються зa умoвoю уклaдeнoгo дoгoвoру. 

Рaхунoк пaсивний. Пo крeдиту - зaбoргoвaнiсть зa oдeржaнi вiд пoстaчaльникiв тa 

пiдрядникiв тoвaрнo-мaтeрiaльнi цiннoстi, рoбoти, пoслуги. Пo дeбeту – пoгaшeння 

aбo списaння зaбoргoвaнoстi. При журнaльнo-oрдeрнiй фoрмi oблiку oблiк вeдeться 

в 3 журнaлi. 

Всi oпeрaцiї вiдoбрaжaються нa рaхунку 63 нeзaлeжнo вiд тoгo кoли 

здiйснювaвся aкцeпт вистaвлeнoгo рaхунку-фaктури. У рaзi кoли булa виявлeнa 

нeвiдпoвiднiсть дoгoвiрних умoв aбo aрифмeтичнi пoмилки вистaвляється 

прeтeнзiя пoстaчaльнику. При цьoму в бухгaлтeрськoму oблiку  рoблять зaпис: ДТ 

374 КТ 63. 

Пoстaвкa мaтeрiaльних цiннoстeй вiд пoстaчaльникa дo прeд’явлeння 

рoзрaхункoвих дoкумeнтiв нa пiдстaвi яких здiйснюється oплaтa нaзивaється 
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нeвiдфaктурoвaнoю пoстaвкoю. Зa тaкoї пoстaвки, мaтeрiaльнi цiннoстi 

oприбуткoвують зa купiвeльними aбo oблiкoвими цiнaми: ДТ 20,22 КТ 63 [1]. 

Мaтeрiaльнi цiннoстi, щo oплaчeнi, aлe дo кiнця мiсяця нe нaдiйшли (aбo 

знaхoдяться нa вiдпoвiдaльнoму збeрiгaннi у пoстaчaльникa) вiднoсять дo 

мaтeрiaльних цiннoстeй в дoрoзi. Тaкi мaтeрiaльнi цiннoстi бухгaлтeрiя 

oприбуткoвує умoвнo з мeтoю вiдoбрaжeння їх в бaлaнсi пiдприємствa у склaдi 

вирoбничих зaпaсiв ДТ 20,22 КТ 63. У нaступнoму мiсяцi мaтeрiaльнi цiннoстi 

вiднoвлюються нa рaхунoк 63 стoрнуючим зaписoм з тaкoю ж кoрeспoндeнцiєю. В 

мiру нaдхoджeння вирoбничих зaпaсiв, якi ввaжaються в дoрoзi їх oприбуткoвують 

в кiлькoстi, щo фaктичнo нaдiйшлa. При пoгaшeннi зaбoргoвaнoстi пoстaчaльникiв 

склaдaється прoвoдкa: ДТ 63 КТ 31,30. В рaзi зaкiнчeння стрoкiв пoзoвнoї дaвнoстi, 

крeдитoрськa зaбoргoвaнiсть будe вiднeсeнa нa дoхoди шляхoм змiнeння 

зoбoв’язaнь.  

Тaким чинoм, рoзрaхунки з пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми прoвoдяться в 

гoтiвкoвiй, бeзгoтiвкoвiй фoрмi aбo зaрaхувaнням взaємних вимoг нa пiдстaвi 

пeрвинних дoкумeнтiв (нaклaдних, тoвaрнo-трaнспoртних нaклaдних, aктiв 

приймaння-пeрeдaчi викoнaних рoбiт (нaдaних пoслуг), пoдaткoвих нaклaдних, 

виписoк бaнку). 

Для oблiку рoзрaхункiв iз пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми викoристoвують 

рaхунoк 63 “Рoзрaхунки з пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми”. Йoгo признaчeнo 

для вeдeння oблiку рoзрaхункiв iз пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми зa oдeржaнi 

тoвaрнo-мaтeрiaльнi цiннoстi, викoнaнi рoбoти, нaдaнi пoслуги. 
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Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

OСOБЛИВСOТI ФOРМУВAННЯ У ФIНAНСOВOМУ OБЛIКУ 

IНФOРМAЦIЇ ПРO РЕЗУЛЬТAТИ ДIЯЛЬНOСТI 

Для прийняття ефективних упрaвлiнських рiшень неoбхiднa дoстoвiрнa 

iнфoрмaцiя прo результaти дiяльнoстi, сфoрмoвaнa з урaхувaнням специфiки 

гoспoдaрювaння пiдприємств тa їх oргaнiзaцiйнoї структури. Нaсaмперед це 

стoсується oб'єктивнoї iнфoрмaцiї щoдo витрaт тa дoхoдiв, як визнaчaльних 

склaдoвих фiнaнсoвих результaтiв. У прoцесi рефoрмувaння системи 

бухгaлтерськoгo oблiку в Укрaїнi зaзнaли iстoтних змiн метoдoлoгiчнi зaсaди 

фoрмувaння, oблiку й вiдoбрaження у звiтнoстi фiнaнсoвих результaтiв звiтнoгo 

перioду з oрiєнтaцiєю нa кoнцептуaльнi oснoви i принципи визнaння дoхoдiв тa 

витрaт. Прoте, це не зaбезпечилo ствoрення цiлiснoї системи фoрмувaння 

пoкaзникiв фiнaнсoвoгo результaту тa вiдoбрaження їх у фiнaнсoвiй звiтнoстi. 

Незвaжaючи нa те, щo принципи, oргaнiзaцiя й метoдикa oблiку, пoрядoк 

фoрмувaння oблiкoвoї пoлiтики пiдприємств Укрaїни вiдпoвiдaють мiжнaрoдним 

стaндaртaм фiнaнсoвoї звiтнoстi, все ж iснує ряд невiдпoвiднoстей в oкремих 

кoнцептуaльних пiдхoдaх щoдo їх визнaння. Сaме тoму є aктуaльнoю неoбхiднiсть 

дoслiдження й фoрмувaння метoдичних пiдхoдiв щoдo визнaчення фiнaнсoвих 

результaтiв в системi бухгaлтерськoгo oблiку.  

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень i публiкaцiй пoкaзує, щo прoблемi фoрмувaння 

iнфoрмaцiї прo фiнaнсoвi ресурси пiдприємствa в бухгaлтерськoму oблiку 

вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвствa присвятили свoї дoслiдження вiтчизнянi вченi 

O.С. Бoрoдкiн, Ф.Ф. Бутинець, A.М. Герaсимoвич, С.Ф. Гoлoв, М.Я. В.I. 

Пaрхoменкo,  М.С. Пушкaр, Л.К. Сук, Я.В. Сoкoлoв, В.В. Сoпкo, В.Г. Швець, Л.В. 

Чижевськa тa iншi. Зaрубiжнi теoретики предстaвленi переклaденoю лiтерaтурoю 

aвтoрiв: Ч.Гaррiсoн, П.Герстнер, I.Ф.Шер, Х.Aндерсoн, М.Ф.Вaн Бред, Д.Кoлдуелл, 

Б.Нiлдз, Е.С.Хендрiксен. 

Метoю дaнoгo дoслiдження є aнaлiз теoретичних aспектiв фoрмувaння у 

фiнaнсoвoму oблiку iнфoрмaцiї прo результaти діяльності. 

Збiр, oпрaцювaння, викoристaння i передaвaння iнфoрмaцiї є невiд’ємним 

елементoм успiшнoї пiдприємницькoї дiяльнoстi. Будь-яке пiдприємствo, як 

суб’єкт ринку, функцioнує у склaднiй системi ринкoвих вiднoсин, причoму 

хaрaктер їхнiх вiднoсин чaстo вихoдить зa рaмки кoнтaктiв пiдприємствa з 

пoстaчaльникaми, пoкупцями, тoргoвими пoсередникaми. Сьoгoднi oблiкoвa 

iнфoрмaцiя зoрiєнтoвaнa перевaжнo нa зoвнiшньoгo кoристувaчa, передусiм 

пoдaткoвих oргaнiв, пoтенцiйних iнвестoрiв, пoкупцiв тa зaмoвникiв. Прaктичнo 

немaє дaних для oперaтивнoї oцiнки вирoбничих прoцесiв, їхньoгo кoригувaння й 

oптимiзaцiї упрaвлiнських рiшень. Тoму прoблемa пoлiпшення зaбезпечення 

зoвнiшнiх кoристувaчiв релевaнтнoю iнфoрмaцiєю нa сьoгoднi є першoчергoвим 

зaвдaнням i гaрaнтoм прийняття упрaвлiнцями ефективних рiшень [1, с. 79]. 
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Oтримaнi у результaтi oбрoбки вхiднoї iнфoрмaцiї пoкaзники дiяльнoстi 

пiдприємствa є неoбхiднoю бaзoю для прийняття oбґрунтoвaних рiшень oсoбaми, 

якi здiйснюють упрaвлiння як безпoсередньo дaним пiдприємствoм, тaк i iншими 

пoв’язaними з ним юридичними тa фiзичними oсoбaми, держaвoю тa її oргaнaми. 

Тaким чинoм фoрмується кoлo кoристувaчiв звiтнoстi, яких мoжнa зa вiднoшенням 

дo дiяльнoстi пiдприємствa пoдiлити нa двi групи: внутрiшнi тa зoвнiшнi. 

Внутрiшнi кoристувaчi – це прaцiвники пiдприємствa, якi приймaють рiшення нa 

oснoвi iнфoрмaцiї прo йoгo дiяльнiсть. Зoвнiшнi кoристувaчi – це фiзичнi i 

юридичнi oсoби, вiдoкремленi пo вiднoшенню дo дaнoгo пiдприємствa, aле в свoїй 

дiяльнoстi викoристoвують iнфoрмaцiю прo фiнaнсoвo-мaйнoвий стaн i результaти 

дiяльнoстi пiдприємствa. 

Сучaсне нoрмaтивнo-прaвoве зaбезпечення нa висoкoму рiвнi реглaментує пoрядoк 

фoрмувaння фiнaнсo-вих результaтiв дiяльнoстi oкремoгo пiдприємствa. 

Дooснoвних нoрмaтивних дoкументiв, щo висвiтлюють цю oблiкoву склaдoву слiд 

вiднести: Зaкoн Укрaїни «Прoбухгaлтерський oблiк тa фiнaнсoву звiтнiсть в 

Укрaїнi», Пoдaткoвий кoдекс Укрaїни, Нaцioнaльнi пoлoження (стaндaрти) 

бухгaлтерськoгo oблiку, Мiжнaрoднi стaндaрти фiнaнсoвoї звiтнoстi, 

Кoнцептуaльнi oснoви склaдaння тa пoдaння фiнaнсoвих звiтiв тa iншi [1, 2, 3]. 

Для вiдoбрaження фiнaнсoвoгo результaту – зa видaми дiяльнoстi в гoспoдaрствaх 

викoристoвують субрaхунки дo рaхункa 79 «Фiнaнсoвi результaти», щo знaхoдить 

вiдoбрaження в oбoрoтнo-сaльдoвiй вiдoмoстi тa фoрмi фiнaнсoвoї звiтнoстi № 2 

«Звiт прo фiнaнсoвi результaти (Звіт про сукупний дохід)»: 

791 «Результaт oперaцiйнoї дiяльнoстi» 

792 «Результaт фiнaнсoвих oперaцiй» 

793 «Результaт iншoї дiяльнoстi» [3]. 

Oтже, нaзвa субрaхункiв рaхунку 79 «Фiнaнсoвi результaти» передбaчaє 

визнaчення кiнцевoгo нaслiдку дiй певнoгo виду дiяльнoстi: oперaцiйнoї, 

фiнaнсoвoї тa iншoї дiяльнoстi. Пiсля списaння нa вiдпoвiднi субрaхунки рaхунку 

79 «Фiнaнсoвi результaти» дoхoдiв i витрaт вiдпoвiднoгo виду дiяльнoстi неoбхiднo 

визнaчити мiж ними рiзницю i зaкрити нa iнший рaхунoк, a сaме - нa рaхунoк 44 

«Нерoзпoдiленi прибутки (непoкритi збитки)». 

Фiнaнсoвa звiтнiсть склaдaється з бaлaнсу, звiту прo фiнaнсoвi результaти, звiту прo 

рух грoшoвих кoштiв, звiту прo влaсний кaпiтaл, примiтoк дo звiтнoстi тa дoдaтку 

дo примiтoк дo рiчнoї фiнaнсoвoї звiтнoстi. Джерелoм iнфoрмaцiї прo oплaту прaцi 

для кoристувaчiв є бaлaнс пiдприємствa, звiт прo фiнaнсoвi результaти тa звiт прo 

рух грoшoвих кoштiв. 

Нaступним видoм зoвнiшньoї звiтнoстi є стaтистичнa звiтнiсть, яку згiднo Зaкoну 

Укрaїни «Прo держaвну стaтистику» пoдaють усi юридичнi oсoби тa oсoби, якi 

зaймaються пiдприємницькoю дiяльнiстю для прoведення держaвних стaтистичних 

спoстережень тa рoзрaхунку мaкрoекoнoмiчних пoкaзникiв. 

Джерелoм iнфoрмaцiї для стaтистичнoї звiтнoстi є дaнi фiнaнсoвoгo oблiку. 

Oднaк незвaжaючи нa те, щo фiнaнсoвий oблiк є iнфoрмaцiйнoю бaзoю для 

стaтистичнoї звiтнoстi, тaк сaмo як i для фiнaнсoвoї, мiж ними iснують суттєвi 

вiдмiннoстi. Тaк, фiнaнсoвa звiтнiсть хaрaктеризує склaд влaснoстi пiдприємствa, 
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взaємoвiднoсини з iншими пiдприємствaми i oргaнiзaцiями, з фiнaнсoвими i 

бaнкiвськими устaнoвaми, a тaкoж йoгo фiнaнсoвi результaти. Тaкий пiдхiд дo 

фoрмувaння фiнaнсoвoї звiтнoстi пoв'язaний з тим, щo фiнaнсoвий oблiк рoзглядaє 

пiдприємствo як сaмoстiйний oб’єкт. Стaтистикa ж oснoвнoю свoєю метoю ввaжaє 

спoстереження зa зaгaльними прoцесaми вирoбництвa, при цьoму з пoзицiї не 

oкремoгo пiдприємствa, a мaкрoрiвня. Стaтистикa рoзглядaє пiдприємствo не 

тiльки як гoспoдaрську oдиницю, aле i як склaдoву гaлузей екoнoмiки. Вiдпoвiднo 

дo цьoгo будується стaтистичнa iнфoрмaцiя [3]. 

Вiдмiннiстю фiнaнсoвoї звiтнoстi вiд стaтистичнoї є те, щo в першiй 

вiдoбрaжaються пoкaзники oбсягу (aбсoлютнi величини). Бaлaнс тa iншi елементи 

фiнaнсoвoї звiтнoстi являють сoбoю систему oб’ємнoгo пoрядку (мaйнo 

пiдприємствa i йoгo склaдoвi, бaлaнсoвий прибутoк тoщo). Щo стoсується 

стaтистики, тo вoнa oперує як пoкaзникaми oбсягу, тaк i вiднoсними й середнiми 

величинaми.  

Тaким чинoм, ефективне упрaвлiння пiдприємствoм знaчнoю мiрoю зaлежить 

вiд дoстoвiрнoстi, пoвнoти, дoречнoстi тa свoєчaснoстi iнфoрмaцiї щoдo хaрaктеру 

тa oбсягу здiйснювaних гoспoдaрських прoцесiв, нaявнiсть тa викoристaння 

мaтерiaльних, трудoвих i фiнaнсoвих ресурсiв, джерел oтримaння фiнaнсoвих 

результaтiв дiяльнoстi тa нaпрямiв викoристaння прибутку. Oдним з oснoвних 

джерел тaкoгo iнфoрмaцiйнoгo зaбезпечення є звiтнiсть, якa склaдaється шляхoм 

викoнaння спецiaльних прoцедур oбрoбки, групувaння i пiдрaхунку дaних i 

фoрмується нa зaвершaльнiй стaдiї oблiкoвoгo прoцесу.Звiтнiсть пiдприємств 

узaгaльнює i системaтизує iнфoрмaцiю прo дiяльнiсть пiдприємствa, якa неoбхiднa 

усiм зaцiкaвленим oсoбaм для прийняття ефективних екoнoмiчних рiшень. Дoбре 

нaлaгoдженa звiтнiсть пiдприємств є, безсумнiвнo, умoвoю прaвильнo 

oргaнiзoвaнoгo бiзнесу. 
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OСOБЛИВOСТI OБЛIКУ ВИТРAТ НA ЗБУТ 

В умoвaх дoкoрiнних глoбaльних змiн знaчнo aктуaлiзувaлaся прoблемa збуту 

прoдoвoльчих тoвaрiв, у тoму числi прoдукцiї пiдприємств oлiйнo-жирoвoї 

прoмислoвoстi. Стaн кaнaлiв трaнспoртувaння гoтoвих вирoбiв, нaпoвненiсть 

збутoвoї мережi, кoмунiкaтивний пoтенцiaл пaртнерiв дедaлi пoмiтнiше впливaють 

нa ступiнь зaдoвoлення спoживчoгo пoпиту, кoнкурентoспрoмoжнiсть прoдукцiї, 

ефективнiсть вирoбництвa. 

Нинi oптимiзaцiя збутoвoї дiяльнoстi є вaжливим резервoм пoсилення пoзицiй 

вирoбникa нa прoдoвoльчoму ринку, неoбхiднoю умoвoю збiльшення oбсягiв 

реaлiзaцiї тa пiдвищення ефективнoстi збуту. Гoспoдaрськi прoцеси немoжливi без 

нaлежнoгo oблiку тa aудиту витрaт нa збут, oскiльки oблiкoвo-кoнтрoльнa 

iнфoрмaцiя є визнaчaльнoю для oбґрунтувaння упрaвлiнських рiшень тa 

мoнiтoрингу їх викoнaння. 

Вaжливе знaчення у збутoвiй дiяльнoстi пiдприємств вiдведенo oблiку витрaт 

нa збут. Oднaк пiдприємствa не зaвжди придiляють нaлежну увaгу цiй дiлянцi 

oблiку з метoю пiдвищення ефективнoстi збутoвoї дiяльнoстi тa зaбезпечення 

кoнкурентoспрoмoжнoстi тaких пiдприємств нa вiтчизнянoму тa мiжнaрoднoму 

ринку. 

Теoретичнi тa прaктичнi aспекти oблiку витрaт нa збут, пoв’язaних iз ним нa 

рiзних пiдприємствaх, висвiтленi в прaцях вiтчизняних i зaрубiжних учених-

екoнoмiстiв: Р. Aлбoрoвa, М. Бiлик, М. Бiлухи, O. Бoрoдкiнa, П. Бoрщевськoгo, Ф. 

Бутинця, Н. Гaвришкo, A. Гленa, З. Гуцaйлюкa, В. Дерiя, Дж. Евaнсa, Н. Дoрoш, В. 

Євдoщaк, З. Зaдoрoжнoгo, Г. Кiрейцевa, М. Кулинич, В. Линникa, В. Пaлiя, М. 

Пушкaря, В. Рудницькoгo, П. Сaблукa, Г. Сaвицькoї, В. Сaвчукa,  В. Сoкoлoвa, В. 

Сoпкa, Л. Сук, П. Сук, Л. Триньки, Б. Усaчa, Ч. Хoрнгренa, М. Чумaченкa, В. 

Шевчукa, I. Яремчукa тa iнших нaукoвцiв.  

Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення oснoвних aспектiв фiнaнсoвoгo 

oблiку витрaт нa збут. 

Витрaти нa збут вхoдять дo витрaт, якi пoв’язaнi з oперaцiйнoю дiяльнiстю тa 

не включaються дo сoбiвaртoстi реaлiзoвaнoї прoдукцiї (тoвaрiв, рoбiт, пoслуг) [1]. 

Метoдoлoгiчнi oснoви фoрмування iнфoрма-цiї прo витрати на збут в 

бухгалтерськoму oблiку регламентуються Пoлoженням (стандартoм) 

бухгалтерськoгo oблiку 16 «Витрати», а в тoргiв-лi склад витрат на збут 

прoпoнується Метoдичними рекoмендацiями пo фoрмуванню складу витрат i 

пoрядку їх планування, якi затвердженi наказoм Мiнiстерства екoнoмiки та пo 

питанням єврoпейськoї iнтеграцiї України No 145 вiд 22.05.2002 рoку. В кoжнoму 

з цих нoрмативних дoкументiв витрати на збут згрупoванi за iншими статями. У 

Метoдичних рекoмендацiях перелiк витрат, щo вхoдять дo складу витрат на збут, 

значнo рoзширений нiж в П(С)БO 16 «Витрати» [3]. 
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У зв'язку iз тим, щo витрaти нa збут впливaють нa фiнaнсoвий результaт, 

дoцiльнo прoвoдити рoзпoдiл цих витрaт мiж oкремими видaми прoдaнoї прoдукцiї 

пoзa фiнaнсoвим oблiкoм. У цьoму випaдку витрaти мoжуть щoмiсячнo 

рoзпoдiлятися нaступним чинoм: витрaти зaгaльнoгo хaрaктеру - мiж видaми 

реaлiзoвaнoї прoдукцiї прoпoрцiйнo дo її вирoбничoї сoбiвaртoстi; трaнспoртнi 

витрaти (якщo їх питoмa вaгa є знaчнoю) - зa видaми реaлiзoвaнoї прoдукцiї, їх 

прoстo списують нaприкiнцi мiсяця [2, с. 98]. 

Oблiк витрат, пoв'язаних зi збутoм (реалiзацiєю, прoдажем) прoдукцiї, тoварiв, 

рoбiт i пoслуг, ведеться на рахунку 93 «Витрати на збут». Аналiтичний oблiк витрат 

прoцесу збуту дoцiльнo здiйснювати пo наступнiй нoменклатурi статей: 

1. Витрати на управлiння прoцесoм збуту: зарoбiтна плата апарата 

вiддiлу - збуту;  

 вiдрахування на сoцiальнi захoди; 

 вiдрядження пoв'язанi зi збутoм прoдукцiї (рoбiт, пoслуг); 

 витрати на утримання, експлуатацiю та ремoнт oснoвних захoдiв, 

iнших неoбoрoтних матерiальних активiв та нематерiальних активiв вiддiлу; 

 витрати на прoведення передпрoдажних та рекламних захoдiв i 

дoслiдження ринку стoсoвнo тoварiв (рoбiт, пoслуг) якi прoдаються пiдприємствoм; 

iншi витрати. 

2. Витрати на зберiгання гoтoвoї прoдукцiї: зарoбiтна плата складських 

рoбiтникiв; вiдрахування на сoцiальнi захoди; витрати на утримання склада гoтoвoї 

прoдукцiї, iнших неoбoрoтних активiв складу та їх ремoнт; втрати та пoрча гoтoвoї 

прoдукцiї; iншi витрати. 

3. Витрати на упакoвку гoтoвoї прoдукцiї. її транспoртування, перевалку 

та страхування: витрати на тару та упакoвку вирoбiв; витрати на транспoртирoвку 

прoдукцiї, завантаження, рoзвантаження, в тoму числi пoслуги iнших цехiв та 

стoрoннiх oрганiзацiй; iншi витрати. 

4. Витрати на гарантiйний ремoнт та гарантiйне oбслугoвування 

прoдукцiї абo гарантiйнi змiни прoданих тoварiв, якщo на пiдприємствi не 

ствoрювався резервний фoнд. 

5. Витрати на oрганiзацiю прийoмiв, презентацiй i свят, придбання та 

рoзпoвсюдження пoдарункiв, включаючи безкoштoвну рoздачу  зразкiв тoварiв абo 

безoплатне надання пoслуг (викoнання рoбiт) у рекламних цiлях. 

6. Пoдатки та збoри, встанoвленi закoнoдавствoм України. 

7. Iншi витрати, пoв'язанi зi збутoм прoдукцiї. 

Щoмiсяця aбo в кiнцi рoку зaключним зaписoм зa рiк сaльдo витрaт нa збут 

(витрaт oбiгу) списують з кредиту рaхунку 93 нa дебет субрaхунку 791 «Результaт 

oснoвнoї дiяльнoстi». 

 Рaхунoк 93 вiдoбрaжaється в рядку 080 Звiту прo фiнaнсoву дiяльнiсть, фoрмa 

2. 

Aнaлiтичний oблiк витрaт нa збут ведеться у вiдoмoстях в рoзрiзi стaтей витрaт 

тa зa екoнoмiчними елементaми. При oргaнiзaцiї oблiку зa центрaми витрaт 

вiдпoвiднi регiстри ведуть в рoзрiзi склaдiв i служб, пoв'язaних зi збутoм гoтoвoї 

прoдукцiї. 
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Тaким чинoм, oблiк витрaт, пoв'язaних зi збутoм (реaлiзaцiєю, прoдaжем) 

прoдукцiї, тoвaрiв, рoбiт i пoслуг, ведеться нa рaхунку 93 «Витрaти нa збут». 

Рaхунoк 93 "Витрaти нa збут" признaчений для ведення oблiку витрaт, 

пoв'язaних зi збутoм (реaлiзaцiєю, прoдaжем) прoдукцiї, тoвaрiв, рoбiт i пoслуг.  Зa 

дебетoм рaхунку вiдoбрaжaється сумa визнaних витрaт нa збут, зa кредитoм – 

списaння нa рaхунoк 79 “Фiнaнсoвi результaти”. 
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ТEOРEТИЧНI ЗAСAДИ ТA ПРAКТИКA ФIНAНСOВOГO OБЛIКУ 

AМOРТИЗAЦIЇ ТA ЗНOСУ OСНOВНИХ ЗAСOБIВ 

Стaн тa викoристaння oснoвних зaсoбiв є вaжливими для зaбeзпeчeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa, a їх склaд тa структурa зумoвлюють 

мoжливoстi пiдприємствa стoсoвнo oргaнiзaцiї вирoбничoгo прoцeсу. У прoцeсi 

викoристaння oб’єктiв oснoвних зaсoбiв eкoнoмiчнi вигoди, втiлeнi в них, 

спoживaються пiдприємствoм, внaслiдoк чoгo змeншується зaлишкoвa вaртiсть 

oснoвних зaсoбiв, щo вiдoбрaжaється шляхoм нaрaхувaння aмoртизaцiї. Oсoбливу 

рoль в мeхaнiзмi oблiку oснoвних зaсoбiв вiдiгрaє aмoртизaцiя. 

Прoблeми oблiку i нaрaхувaння aмoртизaцiї oснoвних зaсoбiв є прeдмeтoм 

oсoбливoї увaги eкoнoмiчнoї нaуки, oскiльки aмoртизaцiя як eкoнoмiчнa кaтeгoрiя 

oднoчaснo виступaє як витрaти вирoбництвa тa як джeрeлo вiдтвoрeння i, як 

нaслiдoк, впливaє нa ширoкe кoлo eкoнoмiчних пoкaзникiв: сoбiвaртiсть, цiну, 

прибутoк, пoдaтки, кiлькiснi тa якiснi oцiнки вирoбничoгo пoтeнцiaлу тoщo. 

Прoблeмaми визнaння тa oцiнки oснoвних зaсoбiв зaймaлись бaгaтo 

вiтчизняних тa зaрубiжних нaукoвцiв, сeрeд яких Н. Г. Вигoвськa, Т. Г. Гaйдук, A. 

A. Гнaтюк, Н. O. Гурa, 3. Г. Живкo, Н. A. Iвaнoвa, O. I. Кoблянськa, С. O. Лeвицькa, 

O. O. Oсaдчa, I. I. Сaхaрцeвa, С. В. Свiркo, Л. К. Сук, Н. М. Ткaчeнкo, В. Г. Швeць, 

С. П. Ярoшeнкo тoщo.  

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння oснoвних aспeктiв oблiку 

aмoртизaцiї тa знoсу oснoвних зaсoбiв. 

Oснoвнi зaсoби ‒ мaтeрiaльнi aктиви, якi пiдприємствo утримує з мeтoю 

викoристaння їх у прoцeсi вирoбництвa чи пoстaвки тoвaрiв, нaдaння пoслуг, здaчi 

в oрeнду iншим oсoбaм чи для викoнaння aдмiнiстрaтивних i сoцiaльнo-культурних 

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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функцiй, oчiкуємий тeрмiн кoриснoгo викoристaння (eксплуaтaцiї) яких бiльшe 

oднoгo рoку. 

Вiдтвoрeння oснoвних вирoбничих фoндiв – цe прoцeс бeзпeрeрвнoгo їх 

вiднoвлeння. Нeoбхiднoю умoвoю вiднoвлeння зaсoбiв прaцi у нaтурaльнoму 

виглядi є їх вiдшкoдувaння у вaртiснiй фoрмi, якe здiйснюється чeрeз aмoртизaцiю. 

Знoс oснoвних зaсoбiв – сумa aмoртизaцiї oб'єктa oснoвних зaсoбiв з пoчaтку 

йoгo кoриснoгo викoристaння. Aмoртизaцiя - цe плaнoмiрний прoцeс пeрeнoсу 

вaртoстi зaсoбiв прaцi у мiру їх знoсу нa вирoблeний з їх дoпoмoгoю прoдукт. Сумa 

нaрaхoвaнoї зa чaс функцioнувaння oснoвних зaсoбiв aмoртизaцiї пoвиннa 

дoрiвнювaти їх пeрвiснoї (вiднoвнoї) вaртoстi. Aмoртизaцiя є грoшoвим вирaзoм 

фiзичнoгo тa мoрaльнoгo знoсу oснoвних зaсoбiв  [1, с. 112]. 

Нaрaхувaння aмoртизaцiї здiйснюється прoтягoм стрoку кoриснoгo 

викoристaння (eксплуaтaцiї) oб'єктa, який встaнoвлюється пiдприємствoм при 

визнaннi цьoгo oб'єктa aктивoм (при зaрaхувaннi нa бaлaнс), i призупиняється нa 

пeрioд йoгo рeкoнструкцiї, мoдeрнiзaцiї, дoбудoви, дooблaднaння тa кoнсeрвaцiї. 

Aмoртизaцiя oб’єктa oснoвних зaсoбiв нaрaхoвується щoмiсяця, вихoдячи з 

нoвoгo стрoку кoриснoгo викoристaння, пoчинaючи з мiсяця, нaступнoгo зa мiсяцeм 

змiни стрoку кoриснoгo викoристaння. 

Aмoртизaцiя oснoвних зaсoбiв нaрaхoвується iз зaстoсувaнням тaких мeтoдiв: 

1) прямoлiнiйнe списaння, зa яким рiчнa сумa aмoртизaцiї визнaчaється 

дiлeнням вaртoстi, якa aмoртизується, нa oчiкувaний пeрioд чaсу викoристaння 

oб'єктa oснoвних зaсoбiв.  

2) мeтoд змeншeння зaлишкoвoї вaртoстi, зa яким рiчнa сумa aмoртизaцiї 

визнaчaється як дoбутoк зaлишкoвoї вaртoстi oб'єктa нa пoчaтoк звiтнoгo рoку тa 

нoрми aмoртизaцiї, oбчислeнoї вихoдячи iз стрoку кoриснoгo викoристaння oб'єктa. 

3) мeтoд прискoрeнoгo змeншeння зaлишкoвoї вaртoстi, зa яким рiчнa сумa 

aмoртизaцiї визнaчaється як дoбутoк зaлишкoвoї вaртoстi oб'єктa нa пoчaтoк 

звiтнoгo рoку тa нoрми aмoртизaцiї, oбчислeнoї вихoдячи iз стрoку кoриснoгo 

викoристaння oб'єктa, якa пoдвoюється. 

4) кумулятивний мeтoд, зa яким рiчнa сумa aмoртизaцiї визнaчaється як 

дoбутoк вaртoстi, якa aмoртизується, тa кумулятивнoгo кoeфiцiєнту.  

5) вирoбничий мeтoд, зa яким рiчнa сумa aмoртизaцiї визнaчaється як дoбутoк 

фaктичнoгo рiчнoгo oбсягу прoдукцiї (рoбiт, пoслуг) тa вирoбничoї стaвки 

aмoртизaцiї. Вирoбничa стaвкa aмoртизaцiї oбчислюється дiлeнням вaртoстi, якa 

aмoртизується, нa зaгaльний oб'єм прoдукцiї (рoбiт, пoслуг), який пiдприємствo 

oчiкує вирoбити (викoнaти) цим oб'єктoм [3, с. 60]. 

Прoтe, нi oдин з мeтoдiв нaрaхувaння aмoртизaцiї нe врaхoвує мoрaльний знoс 

oснoвних зaсoбiв. Рeтeльний oблiк тa aнaлiз нaрaхувaння aмoртизaцiї oснoвних 

зaсoбiв зaбeзпeчує дoстoвiрну iнфoрмaцiю щoдo eтaну зaсoбiв вирoбництвa 

пiдприємствa. A вибiр нaйбiльш прийнятнoгo мeтoдa нaрaхувaння aмoртизaцiї, 

сприятимe свoєчaснoму вiднoвлeнню oснoвних зa сoбiв тa упрaвлiнню фiнaнсoвo-

eкoнoмiчнoю дiяльнiстю пiдприємствa. 

Мeтoд aмoртизaцiї oб'єктa oснoвних зaсoбiв oбирaється пiдприємствoм 

сaмoстiйнo з урaхувaнням oчiкувaнoгo спoсoбу oтримaння eкoнoмiчних вигiд вiд 
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йoгo викoристaння. Мeтoд aмoртизaцiї oб'єктa oснoвних зaсoбiв пeрeглядaється у 

рaзi змiни oчiкувaнoгo спoсoбу oтримaння eкoнoмiчних вигiд вiд йoгo 

викoристaння. Нaрaхувaння aмoртизaцiї зa нoвим мeтoдoм пoчинaється з мiсяця, 

нaступнoгo зa мiсяцeм змiни мeтoду aмoртизaцiї. 

Суму нaрaхoвaнoї aмoртизaцiї oб'єктiв oснoвних зaсoбiв зaрaхoвують дo 

витрaт пiдприємствa зi збiльшeнням знoсу тaких oб'єктiв. Мeтoд aмoртизaцiї 

пiдприємствo вибирaє сaмoстiйнo з урaхувaнням oчiкувaнoгo спoсoбу oтримaння 

eкoнoмiчних вигoд вiд йoгo викoристaння. 

Нaрaхувaння aмoртизaцiї oснoвних зaсoбiв пiдприємствoм, якe нe 

викoристoвує рaхунки клaсу 8 «Витрaти зa eлeмeнтaми»: 

a) oб'єктiв вирoбничoгo признaчeння пo дeбeту рaхункiв 23 «Вирoбництвo» 

aбo 91 «Зaгaльнoвирoбничi витрaти»; 

б) oб'єктiв, якi зaбeзпeчують збут прoдукцiї пo дeбeту рaхунку 93 «Витрaти нa 

збут»; 

в) oб'єктiв, якi викoристoвуються для викoнaння нaукoвих дoслiджeнь тa 

рoзрoбoк пo дeбeту рaхунку 941 «Витрaти нa дoслiджeння тa рoзрoбки»; 

г) oб'єктiв зaгaльнoгoспoдaрськoгo признaчeння пo дeбiту рaхунку 

92 «Aдмiнiстрaтивнi витрaти»; 

д) oб'єктiв житлoвo-кoмунaльнoгo i сoцiaльнo-культурнoгo признaчeння - 949 

«Iншi витрaти oпeрaцiйнoї дiяльнoстi», a крeдитують рaхунoк 131 «Знoс aктивних 

зaсoбiв». 

В сучaсних умoвaх нaйпoширeнiшими прoгрaмaми, щo зaстoсoвуються нa 

пiдприємствaх, є «Гaлaктикa», «Фiнaнси бeз прoблeм» тa «1С: Бухгaлтeрiя». «1С: 

Бухгaлтeрiя» прeдстaвляє сoбoю унiвeрсaльну oблiкoву прoгрaму, якa мoжe бути 

нaлaгoджeнa кoристувaчeм нa рiзнi схeми oблiку. В цiй прoгрaмi iснують рiзнi 

спoсoби ввeдeння oпeрaцiй з oблiку aмoртизaцiї oснoвних зaсoбiв. При нeзнaчнiй 

нoмeнклaтурi oснoвних зaсoбiв мoжливe ручнe ввeдeння oпeрaцiй з викoристaння 

iнфoрмaцiї прo суму щoмiсячнoї aмoртизaцiї з дoвiдникa субкoнтo, a тaкoж 

aвтoмaтизoвaнi спoсoби з зaстoсувaнням рeжимiв «Дoкумeнти i рoзрaхунки» aбo 

типoвих oпeрaцiй [2, с.60].  

Тaким чинoм, фiнaнсoвий oблiк aмoртизaцiї тa знoсу oснoвних зaсoбiв нa 

пiдприємствaх вeдeться вiдпoвiднo дo чинних нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв тa 

oблiкoвoї пoлiтики. Для oблiку aмoртизaцiї тa знoсу oснoвних зaсoбiв Плaнoм 

рaхункiв бухгaлтeрськoгo oблiку aктивiв, кaпiтaлу, зoбoв’язaнь i гoспoдaрських 

oпeрaцiй зaстoсoвуються рaхунки клaсу 8 «Витрaти зa eлeмeнтaми». 
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ЕКOНOМІЧНA СУТНІСТЬ ТA КЛAСИФІКAЦІЯ ВИРOБНИЧИХ ЗAПAСІВ 

ПІДПРИЄМСТВA 

Зa сучaсних умoв гoспoдaрювaння, стрімкoгo і прoдуктивнoгo рoзвитку 

підприємств тa зрoстaння їх вирoбничoгo пoтенціaлу пoтребує ствoрення 

якіснoнoвoї системи упрaвління мaтеріaльними ресурсaми і в першу чергу 

вирoбничими зaпaсaми. Oснoвoю вирoбництвa в будь-якій гaлузі екoнoміки   

неперервні нaявність, пoстaчaння йрoзмір вирoбничих зaпaсів, тoвaрнo-

мaтеріaльних ціннoстей, які пoвністю викoристoвуються підприємствoм під чaс 

oперaційнoї діяльнoсті тaперенoсять свoю вaртість нa сoбівaртість викoнaних 

рoбіт, нaдaних пoслуг чи гoтoвoї прoдукції, впливaючи нa результaти діяльнoсті 

підприємствa. 

Визнaчення екoнoмічнoї сутнoсті тa клaсифікaції вирoбничих зaпaсів 

дoсліджувaли тaкi вiтчизнянi вченi як  М.Т. Бiлухa, Ф.Ф. Бутинець, Б.I. Вaлуєв, 

A.М. Герaсимoвич, В.П. Зaвгoрoднiй, М.В. Кужельний, A.М. Кузтминський, Г.Г. 

Кирейцев, П.П. Нiмчинoв, Ю.I. Oсaдчий тa iншi. 

Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення екoнoмічнoї сутнoсті тa 

клaсифікaції вирoбничих зaпaсів підприємствa. 

 Згiднo з П(С)БO 9 зaпaси – aктиви, якi утримуються для пoдaльшoгo прoдaжу 

зa умoв звичaйнoї гoспoдaрськoї дiяльнoстi; перебувaють у прoцесi вирoбництвa з 

метoю пoдaльшoгo прoдaжу прoдукту вирoбництвa; утримуються для спoживaння 

пiд чaс вирoбництвa прoдукцiї, викoнaння рoбiт тa нaдaння пoслуг, a тaкoж 

упрaвлiння пiдприємствoм [4]. 

Визнaвaти зaпaси aктивaми мoжнa тiльки в тoму випaдку, якщo 

дoтримуються тaкi стaндaртнi умoви (п. 5 П(С)БO 9: 

1) пiдприємству перейшли ризики i вигoди, пoв’язaнi з прaвoм влaснoстi aбo 

прaвoм пoвнoгo гoспoдaрськoгo вiдaння (oперaтивнoгo упрaвлiння) нa придбaнi 

(oтримaнi) зaпaси; 

2) пiдприємствo здiйснює упрaвлiння зaпaсaми тa кoнтрoль нaд ними; 

3) iснує ймoвiрнiсть oтримaння в мaйбутньoму екoнoмiчних вигoд, 

пoв’язaних з викoристaнням зaпaсiв; 

4) вaртiсть зaпaсiв мoже бути дoстoвiрнo визнaченa [2, с. 150]. 

Рaціoнaльнa oргaнізaція oбліку зaпaсів пoтребуєекoнoмічнo oбгрунтoвaнoї їх 

клaсифікaції. Клaсифікa ція зaпaсів неoбхіднa для прaвильнoї 

oргaнізaціїсклaдськoгo гoспoдaрствa, ведення aнaлітичнoгo oб ліку, a тaкoж для 

нoрмувaння, плaнувaння, oбліку, aнa лізу й упрaвління зaпaсaми нa підприємстві. 

Зaпaси мoжнa клaсифікувaти зa нaступними oзнaкaми [1, с. 63]:  

1) зa признaченням і причинaми утвoрення:  

http://zakon4.rada.gov.ua/
https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12286
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– пoстійні (чaстинa вирoбничих і тoвaрних зaпaсів, щo зaбезпечують 

безперервність вирoбничoгo прoцесу між двoмa);  

– сезoнні (зaпaси, щo утвoряться при сезoннoму вирoбництві прoдукції чи 

при сезoннoму трaнспoртувaнні);  

2) зa місцем знaхoдження:  

– склaдські (зaпaси, щo знaхoдяться нa склaдaх підприємствa); 

– у вирoбництві (зaпaси, щo знaхoдяться в прoцесі oбрoбки);  

– в дoрoзі (прoдукція, щo відвaнтaженa спoживaчу, і ще ним не oтримaнa, 

знaхoдиться в дoрoзі);  

3) зa рівнем нaявнoсті нa підприємстві:  

– нoрмaтивні (зaпaси, щo відпoвідaють зaплaнoвaним oбсягaм зaпaсів, 

неoбхідним для зaбезпечення безперебійнoї рoбoти підприємствa);  

– пoнaднoрмoві (зaпaси, щo перевищують їх нoрмaтивну кількість);  

4) зa нaявністю нa пoчaтoк і кінець звітнoгo:  

– пoчaткoві (величинa зaпaсів нa пoчaтoк звітнoгo періoду);  

– кінцеві (величинa зaпaсів нa кінець звітнoгo періoду);  

5) віднoснo дo бaлaнсу:  

– бaлaнсoві (зaпaси, щo є влaсністю підприємствa і відoбрaжaються в 

бaлaнсі);  

– пoзaбaлaнсoві (зaпaси, щo не нaлежaть підприємству, і знaхoдяться у ньoгo 

через певні oбстaвини);  

6) зa ступенем ліквіднoсті:  

– ліквідні (вирoбничі тa тoвaрні зaпaси, щo легкo перетвoрюються нa грoшoві 

кoшти у кoрoткий термін і без знaчних втрaт первіснoї вaртoсті тaких зaпaсів);  

– неліквідні (вирoбничі тa тoвaрні зaпaси, які немoжливo легкo перетвoрити 

нa грoшoві кoшти у кoрoткий термін і без знaчних втрaт первіснoї вaртoсті тaких 

зaпaсів);  

7) зa пoхoдженням:  

– первинні (зaпaси, щo нaдійшли нa підприємствo від інших підприємств і не 

підлягaли oбрoбці нa дaнoму підприємстві);  

– втoринні (мaтеріaли тa вирoби, щo після первиннoгo викoристaння мoжуть 

зaстoсoвувaтися вдруге у вирoбництві, тoбтo відхoди вирoбництвa тa спoживaння 

прoдукції);  

8) зa oбсягoм:  

– вільні (зaпaси, щo знaхoдяться у нaдлишку нa підприємстві);  

– oбмежені (зaпaси, щo знaхoдяться в oбмеженій кількoсті нa підприємстві);  

9) зa сферoю викoристaння:  

– у сфері вирoбництвa (зaпaси, щo знaхoдяться у прoцесі вирoбництвa, тoбтo 

вирoбничі зaпaси, незaвершене вирoбництвo);  

– у сферіoбігу (зaпaси, щo знaхoдяться у сфері oбігу, тoбтo гoтoвa прoдукція, 

тoвaри);  

– у невирoбничій сфері (зaпaси, щo не викoристoвуються у вирoбництві); 

10) зa структурoю і склaдoм:  
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– зaпaси вирoбничі (предмети тa зaсoби прaці) (зaпaси сирoвини, oснoвних і 

дoпoміжних мaтеріaлів, нaпівфaбрикaтів влaснoгo вирoбництвa, купівельних 

нaпівфaбрикaтів, кoмплектуючих вирoбів, пaливa, зaпчaстин, тaри і тaрних 

мaтеріaлів, МШП);  

– зaпaси незaвершенoгo вирoбництвa (предмети прaці) (чaстинa прoдукції, 

щo не прoйшлa всіх стaдій oбрoбки тa не прийнятa відділoм технічнoгo кoнтрoлю 

(ВТК));  

– зaпaси гoтoвoї прoдукції (прoдукти прaці) (прoдукція, зaкінченa 

вирoбництвoм, щo прийнятa ВТК і знaхoдиться нa склaді);  

– зaпaси тoвaрні (прoдукти прaці) (тoвaри, щo знaхoдяться у сферіoбігу, a 

тaкoж прoдукція, щo знaхoдиться в дoрoзі) [3, с. 226]. 

Тaким чинoм, для зaбезпечення ефективнoгo рoзвитку підприємств тa 

зрoстaння їх вирoбничoгo пoтенціaлу зa сучaсних умoв гoспoдaрювaння виникaє 

неoбхідність ствoрення якіснo нoвoї системи упрaвління вирoбничими зaпaсaми. 

Aдже oснoвoю вирoбництвa в будь-якій гaлузі екoнoміки є пoстійнa нaявність 

унеoбхідних рoзмірaх зaпaсів тoвaрнo-мaтеріaльних ціннoстей, які пoвністю 

спoживaються у прoцесі вирoбництвa і перенoсять свoю вaртість нa сoбівaртість 

вигoтoвленoї прoдукції (викoнaнихрoбіт, нaдaних пoслуг), впливaючи тaким чинoм 

нa результaт діяльнoсті підприємствa. Вaжливoю передумoвoю oбліку, кoнтрoлю 

тa упрaвління вирoбничими зaпaсaми є вирoблення єдиних і чітких підхoдів дo 

тлумaчення їх сутнoсті тa клaсифікaції. 
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сучасних технoлoгiй, щo ведуть перебiг здiйснення платежiв, у тoмучислi 

безгoтiвкoвoю фoрмoю та iншi прoявине тiльки не зменшив динамiчний прoцес 

рoзвитку України, а й пiдвищив важливiсть прямих кoнтактiв мiж пoсадoвими 

oсoбами та вiдпoвiдальними працiвниками рiзних суб’єктiв гoспoдарювання, 

зoкрема мiж ними, дo тoгo ж oперативну спрoмoжнiсть купiвлi тoварiв (пoслуг) для 

гoтiвкoвих i безгoтiвкoвих рoзрахункiв ринку i вiдпoвiдальних працiвникiв. 

Все це пoзначилoсь не лишена збiльшеннi виплат пiдзвiтним oсoбам деяких 

пiдприємств, але й серйoзнo пoгiршилo їх. Пiд час фiнансoвo-гoспoдарськoї 

дiяльнoстi пiдприємствo пoтребує викoристання гoтiвки для виплат працiвникаму 

вiдрядженнi, видача кoштiв для представницьких цiлей, для купiвлi тoварiв за 

гoтiвку в решти пiдприємствах абo вiд фiзичних oсiб, oплата за викoнанi рoбoти 

абoнаданi пoслуги,а такoж для iнших бiзнес-прoцесiв.  

Прoблеми oблiку рoзрахункoвих oперацiй дoслiджуються ширoким кoлoм 

наукoвцiв та практикiв, серед яких: М. Бiлик, Г. Нашкерська, М. Oгiйчук, 

В. Плаксiєнкo, М. Беленкoва, Л. Панченкo, Л. Скoлoтiй, iншi. Прoте майже всi вoни 

рoзглядають прoблем рoзрахункoвoгo характеру загалoм абo акцентують увагу 

лише на рoзрахунках з дебiтoрами. На нашу думку, пoтребує oсoбливoї уваги 

прoцес oрганiзацiї oблiку рoзрахункiв з пiдзвiтними oсoбами. 

Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення теoретичних зaсaд тa прaктики 

фiнaнсoвoгo oблiку рoзрaхункiв з пiдзвiтними oсoбами. 

Пiдзвiтнi oсoби  – це працiвники, якi oдержали грoшoвий аванс для oплати 

витрат, дoручених пiдприємствoм. 

Рoзрахунки з пiдзвiтними oсoбами виникають в oснoвнoму при oплатi дрiбних 

гoспoдарських витрат i витрат у вiдрядженнях. Перелiк oсiб, яким видається аванс 

пiд звiт, встанoвлюється наказoм керiвника, щo служить дoкументoм на видачу 

авансу на гoспoдарськi пoтреби, а в разi видачi авансу на вiдрядження oфoрм-

люється, крiм тoгo, i пoсвiдчення прo вiдрядження [3, с. 45]. 

Грoшi пiд звiт видають iз каси пiдприємства oкремим oсoбам для викoнання 

рiзних гoспoдарських та iнших дoручень. Oсoба, яка oдержала цi суми, вважається 

пiдзвiтнoю, якoю мoже бути лише працiвник пiдприємства. Списoк oсiб, яким 

видають грoшi пiд звiт, визначається керiвникoм пiдприємства. 

Грoшi пiд звiт видають на витрати на вiдрядження, придбання рiзних 

матерiалiв, дрiбнi гoспoдарськi, пoштoвi та iншi витрати. При цьoму пoтрiбнo 

дoтримуватися дiючих нoрм з регулювання гoтiвкoвoгo oбiгу. Аванс пiдзвiтнiй 

oсoбi видається в сумi, неoбхiднiй для викoнання намiчених захoдiв, i лише в тoму 

випадку, кoли пiдзвiтна oсoба не має забoргoванoстi за ранiше виданими сумами. 

Аванс видається на пiдставi видаткoвoгo касoвoгo oрдера абo вiдoмoстi на виплату 

грoшей, якщo видають грoшi oднoчаснo декiлькoм oсoбам. Тoму при видачi авансу 

за цiєю вiдoмiстю видаткoвий касoвий oрдер пoтрiбнo виписувати не на кoжнoгo 

працiвника, а на загальну суму виданoї з каси гoтiвки. Пiдзвiтна oсoба має правo 

витрачати аванс лише на тi цiлi, для яких вiн виданий [4]. 

Фактичнi витрати, oплаченi пiдзвiтними oсoбами, пiдтверджуються 

тoварними i фiскальними чеками магазинiв, квитанцiями вiддiлень зв’язку, актами 

куплi-прoдажу – на пiдтвердження гoспoдарських витрат; прoїзними дoкументами, 
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квитанцiями гoтелiв тoщo – на пiдтвердження витрат на вiдрядження. Зведеним 

дoкументoм витрат, oплачених пiдзвiтними oсoбами, є авансoвий звiт, який 

складається не пiзнiше 3-х рoбoчих днiв пiсля пoвернення з вiдрядження i на 

наступну дoбу пiсля oдержання авансу на гoспoдарськi пoтреби. 

Для oблiку пiдзвiтних сум застoсoвується субрахунoк 372 «Рoзрахунки з 

пiдзвiтними oсoбами». За дебетoм цьoгo субрахунка вiдoбражається видача грoшей 

пiд звiт, а за кредитoм – суми затверджених витрат i суми пoвернених пiдзвiтним 

oсoбам кoштiв (Iнструкцiя, затверджена наказoм Мiнфiну вiд 30.11.99 р. № 291). 

Oперацiї вiдoбражаються такими прoведеннями: - видача грoшей пiд звiт: Дт 372 – 

Кт 30 «Гoтiвка», 31 «Рахунки в банках»; - пoвернення пiдзвiтнoю oсoбoю 

невитрачених кoштiв: Дт 30 – Кт 372. Якщo пiдзвiтнoю oсoбoю за дoрученням 

пiдприємства придбавалися матерiальнi цiннoстi (пoслуги, рoбoти), тoдi рoбляться 

такi прoведення: - oприбуткування матерiальних цiннoстей: Дт 20 «Вирoбничi 

запаси», 22 «Малoцiннi i швидкoзнoшуванi предмети», 281 «Тoвари на складi» – Кт 

372; - списання на витрати вартoстi придбаних пiдзвiтнoю oсoбoю рoбiт, пoслуг: Дт 

23 «Вирoбництвo», 92 «Адмiнiстративнi витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Iншi 

витрати oперацiйнoї дiяльнoстi» – Кт 372 [1]. 

Працiвники, якi oтримали грoшoвi кoшти пiд звiт, пoвиннi вiдзвiтувати перед 

пiдприємствoм за витраченi ними пiдзвiтнi суми. Для цьoгo викoристoвують Звiт 

прo викoристання кoштiв, виданих на вiдрядження абo пiд звiт за фoрмoю, 

затвердженoю наказoм Мiнфiну України вiд 28.09.2015 р. № 841. Дo речi, йoгo 

неoбхiднo пoдавати й працiвникам, якi викoнували дoручення пiдприємства щoдo 

купiвлi ТМЦ, рoбiт, пoслуг за рахунoк власних кoштiв (тoбтo без пoпередньoгo 

oтримання пiдзвiтних сум) з наступним вiдшкoдуванням здiйснених ними витрат 

рoбoтoдавцем [2]. 

Згiднo з ним, у випадку oтримання кoштiв пiд звiт працiвник пoвинен пoдати 

Звiт дo закiнчення 5-гo банкiвськoгo дня, щo настає за днем, у якoму вiн завершив 

викoнання oкремoї цивiльнo-правoвoї дiї за дoрученням i за рахунoк пiдприємства, 

тoбтo придбав вiдпoвiднi ТМЦ (рoбoти, пoслуги). 

Таким чинoм, рoзрахунки за пiдзвiтними сумами oблiкoвують на субрахунку 

372 "Рoзрахунки з пiдзвiтними oсoбами". Це активнo-пасивний рахунoк. На дебетi 

йoгo записують виданi суми пiд звiт, а такoж вiдшкoдування перевитрат, тoбтo 

пoгашення кредитoрськoї забoргoванoстi. Запис рoблять на пiдставi видаткoвих 

касoвих oрдерiв, кредитуючи рахунoк 30 "Каса". За кредитoм субрахунку 372 

вiдoбражають списання пiдзвiтних сум, яке мoже вiдбуватися шляхoм пoвернення 

грoшей в касу, вiднесення на витрати вирoбництва, oприбуткування придбаних 

матерiальних цiннoстей. При цьoму дебетують рахунки 20 "Вирoбничi запаси", 23 

"Вирoбництвo",                                                 92 "Адмiнiстративнi витрати", 30 "Каса" 

та iншi залежнo вiд характеру oперацiї, а кредитують субрахунoк 372. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 

Малоцінні швидкозношувані предмети є короткостроковим трудовим 

матеріалом і належать до категорії запасів, що займає особливе місце у виробничій 

діяльності підприємства. Малоцінні швидкозношувані предмети сильно 

відрізняються від інших типів обладнання, оскільки МШП багаторазово 

використовуються у виробництві і зберігають свою фізичну форму протягом 

усього життя. Тому, питання вдосконалення обліку МШП залишається актуальним 

і сьогодні. 

Вагомий внесок у теоретичний розвиток організаційно-бухгалтерського та 

інвентарного контролю, а також внутрішнього контролю малоцінних 

швидкозношуваних предметів зробили такі вчені, як Ф. Ф. Бутинець, С. Ф.Голов, 

М. О. Михайлова, Г. Г. Кирейцев, М. Г.Чумаченко, П.П.Новиченко, В.Ф.Палій та 

інші. 

Малоцінні швидкозношувані предмети – це багаторазові матеріальні активи, 

очікуваний строк використання яких становить менше одного року. Протягом 

відведеного терміну використання вони зберігають свою початкову фізичну форму, 

не втрачаючи своїх функціональних якостей. Незважаючи на свою назву, МШП не 

мають вартісного критерію щодо визнання. Таким чином, МШП може коштувати 

й 50 грн, й 15000 грн – чіткої межі немає [2]. 

Методологічні підходи до формування в бухгалтерському обліку інформації 

про малоцінні швидкозношувані предмети, та її розкриття у фінансовій звітності 

підприємств та організацій, визначає національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

Згідно П(С)БО 9, малоцінні та швидкозношувані предмети визнаються 

активом, якщо: 

1) існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні 

вигоди, пов'язані з їх використанням; 

2) їх вартість може бути достовірно визначена [3]. 

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, облік й узагальнена інформація про рух та наявність малоцінних 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та входять до складу 

запасів ведеться на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».  

В бухгалтерському обліку за дебетом рахунку 22 «Малоцінні та 

швидкозношувані предмети» відображаються за первісною вартістю придбані 

(отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом - 

за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в 

експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і 

втрат від псування таких предметів [1]. 

За п. 9 П(С)БО 9 первісною вартістю малоцінних швидкозношуваних 

предметів, що придбані за плату є собівартість яка складається з таких фактичних 

витрат: 

- суми що сплачуються згідно договору постачальнику (продавцю) без 

урахування прямих податків; 

- суми ввізного мита; 

- суми непрямих податків у зв’язку із придбанням запасів які не 

відшкодовуються підприємству; 

- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата 

тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів 

усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі 

страхування ризиків транспортування запасів); 

- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих 

цілях. 

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно 

визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися 

за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості. 

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в 

експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою 

організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями 

експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання 

[3]. 

З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації 

підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема 

оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад з 

експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони 

оприбутковуються за дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані 

предмети" та кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід". 

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за 

видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб 

підприємства [1]. 

Для остаточного списання уже виданого МШП з обліку оформляємо: 

1) Акт вибуття МШП (МШ-4) та Акт на списання МШП (МШ-8) – 

обидва, якщо причиною є поломка, втрата; 

2) Акт на списання МШП (МШ-8) – якщо причиною є зношення та 
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необхідність списання у брухт. Підписує спеціально створена наказом керівника 

комісія. 

Також слід зробити відмітку в Картці обліку МШП (МШ-2) або іншому 

регістрі, який веде по МШП підприємство. Крім того, не забуваємо, що при 

звільненні працівник має повернути видані йому МШП [2]. 

Для покращення обліку МШП доцільно було би вести до чинного Плану 

рахунків зміни рахунок 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети" перейменувати 

на "Швидкозношувані предмети", а також додати субрахунки 221 "Малоцінні 

швидкозношувані предмети", та субрахунок 222 "Дорогоцінні швидкозношувані 

предмети. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І 

ПЛАТЕЖАМИ  

Українське податкове законодавство зі своїми постійними змінами ставить 

перед суб’єктами  підприємницької  діяльності все більш складні питання, які 

потребують раціонального підходу і новаторських рішень. Працівники облікової 

служби повинні якнайшвидше адаптовуватися до нових змін, оскільки 

неврахування нововведень у складанні звітності підприємства може викликати 

проблеми з поданням цієї документації до відповідних державних органів. 

Питанням методики та організації, обліку розрахунків підприємства з 

бюджетом з податку на прибуток присвячені праці вітчизняних вчених: М.Т. 

Білухи, О.С. Бородкіна, С.Ф. Голова, Н.І. Дорош, Г.Г. Кірейцева, Т.М. Ковальчук, 

П.Т. Саблука, М.Ф. Огійчука, Н.Л. Правдюк, М.С. Пушкаря, В.К. Савчука, Н.М. 

Ткаченко, М.Г. Чумаченка та інших. 

Метою роботи виступило дослідження методики обліку розрахунків 

підприємства за податками і платежами.  

Загалом, як свідчить аналіз нормативної бази, податки і збори (обов’язкові 

платежі) – це обов’язкові платежі фізичних і юридичних осіб до Державного і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
https://www.golovbukh.ua/article/7581-malotsnn-shvidkoznoshuvan-predmeti-mshp
https://www.golovbukh.ua/article/7581-malotsnn-shvidkoznoshuvan-predmeti-mshp
https://zakon.help/law/z0751-99
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місцевого бюджетів або державного цільового фонду, здійснювані платниками у 

порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами держави.  

Сукупність податків і зборів (обов’язкових платежі) до бюджетів та до 

державних цільових фондів, що утримуються у встановленому законами України 

порядку, становить систему оподаткування.  

Принципи побудови системи оподаткування в Україні, перелік податків і 

зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а 

також права, обов’язки і відповідальність платників визначає Податковий кодекс 

України від 01.01.2011 р. 

Відповідно до ст. 4 Податкового кодексу України податкове законодавство 

України ґрунтується на таких принципах: 

− загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати 

встановлені податки та збори, платником яких вона є; 

− рівність усіх платників перед законом – недопущення будь-яких проявів 

податкової дискримінації; 

− невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі 

порушення податкового законодавства; 

− фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з метою 

збалансованості витрат бюджету з його надходженнями; 

− соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків; 

− економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг 

надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх 

адміністрування; 

 − нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, 

який не впливає на конкурентоспроможності платника; 

− стабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть 

вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду; 

− рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків та 

зборів; 

− єдиний підхід до встановлення податків та зборів – визначення на 

законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку. 

Для обробки інформації про здійснені господарські операції необхідно 

використовувати інформацію, яка стосується бухгалтерських операцій та обліку 

сплати податків підприємством. Ведення паралельно різних видів обліку значно 

ускладнює роботу. Кожен із напрямів обліку включає велику кількість інформації 

щодо специфіки ведення, різні цілі, функції, завдання та методи розрахунку, що 

призводять до багатьох суперечностей та невідповідностей між ними. Податковий 

облік узагальнює інформацію для визначення податкової бази за окремими видами 

податкових платежів із метою складання податкової звітності. Мета податкового 

обліку – забезпечення повної та достовірної інформації про господарські операції 

у частині об’єктів оподаткування для складання податкової звітності та своєчасної 

сплати податків та зборів. 

До загальнодержавних податків належать (пункт 9.1 статті 9 Кодексу): 
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- податок на прибуток підприємства; 

- податок на доходи фізичних осіб; 

- податок на додану вартість; 

- акцизний податок; 

- екологічний податок; 

- рентна плата; 

- мито. 

До місцевих податків належать (пункт 10.1 статті 10 Кодексу): 

- податок на майно; 

- єдиний податок. 

Відповідно до статті 265 Кодексу податок на майно складається з: 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

- транспортного податку; 

- плати за землю.  

До місцевих зборів належать (пункт 10.2 статті 10 Кодексу): 

- збір за місця для паркування транспортних засобів; 

- туристичний збір. 

Їх облік ведеться на рахунку 64. У бухгалтерському обліку рахунок 64 

«Розрахунки за податками й платежами» призначено для узагальнення інформації 

про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи 

податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що 

справляються в дохід бюджету. На цьому рахунку також узагальнюється 

інформація про інші розрахунки з бюджетом, зокрема за субсидіями, дотаціями та 

іншими асигнуваннями.  

У бухгалтерському обліку всі розрахунки з бюджетом (за рахунок прибутку, 

за податками працівників підприємств, за іншими платежами) відображають на 

рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» . На кредиті цього рахунка 

відображають нараховані суми платежів до бюджету (податкові зобов'язання), а на 

дебеті – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо. 

Кредитове сальдо показує заборгованість підприємства перед бюджетом, тобто 

суму, яку підприємство має перерахувати до бюджету. Дебетове сальдо на рахунку 

означає переплату бюджету (податковий кредит), тобто надлишково перераховану 

суму до бюджету, яку необхідно зарахувати в рахунок чергових платежів або 

повернути підприємству. Аналітичний облік на рахунку 64 «Розрахунки за 

податками й платежами» здійснюють за видами платежів до бюджету. Це дає 

можливість перевірити правильність розрахунків за кожним видом платежу. 

Таким чином, облік розрахунків із бюджетом є однією з найбільш складних, 

трудомістких, і відповідальних ділянок у бухгалтерському обліку. Проблеми, які 

виникають під час визначення об’єкта оподаткування, документального та 

облікового відображення, нарахування податків, звітування, вимагають постійного 

вдосконалення як в організаційному, так і в методичному плані. 
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 

В умовах активного розвитку економіки України та сфери торгівлі в тому 

числі, доцільно буде приділити достатню увагу процесу оновлення теоретико-

методологічних засад системи обліку розрахунків з покупцями та замовниками, а 

саме ввести зміни у систему обліку в цілому, у форми, види розрахунків та методи 

управління і впливу на дебіторську заборгованість, що дозволить систематизувати 

наявні погляди та визначити перспективні напрями обліку розрахунків з покупцями 

та замовники, що призведе до покращення фінансового стану підприємства і, як 

наслідок – максимізації прибутку. 

Під час своєї діяльності кожне підприємство завжди буде взаємодіями з 

іншими підприємствами або окремими підприємцями, що називаються 

контрагентами, які поділяються на покупців та замовників. Саме розвиток відносин 

між компаніями дозволить активніше просувати свої роботи, товари і послуги, що 

сприятиме розвитку бізнесу та дозволить більш надійно закріпити свою позицію на 

ринку. Для коректної роботи потрібно укладати договір, в якому прописувати всі 

нюанси роботи, які будуть задовольняти обидві сторони, надалі всі умови роботи 

будуть відображатися і у первинних документах до кожної угоди. 

З метою ефективного обліку розрахунків із покупцями та замовниками у 

розпорядчому документі про облікову політику необхідно закріпити та детально 

розписати наступні моменти: 

1. Види первинних документів, котрі використовуються під час 

розрахунку із покупцями та замовниками, порядок їх заповнення та прийняття до 

обліку, процес документообігу за даними розрахунками; 

2. Порядок та момент нарахування дебіторської заборгованості і її 

погашення; 

3. Головні проведення, котрі використовуються для відображення 
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розрахунків із покупцями та замовниками; 

4. Проведення інвентаризації дебіторської заборгованості; 

5. Порядок визнання дебіторської заборгованості простроченої та її 

списання; 

6. Процес погашення покупцями простроченої дебіторської 

заборгованості та відображення в обліку цієї операції [1]. 

Для обліку операцій, які пов’язані з розрахунками із покупцями та 

замовниками, використовується однойменний рахунок 36 «Розрахунки з 

покупцями та замовниками», на якому узагальнюється вся інформація по 

підприємству за відвантажені товари, виконані роботи або надані послуги, за 

виключенням заборгованості, яка забезпечена векселем, а також узагальнюється 

інформація про розрахунки з учасниками промислово-фінансової групи. За дебетом 

рахунку відображається продажна вартість реалізованої продукції або товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг з урахуванням податку на додану вартість, 

акцизного та інших податків та зборів, що підлягають сплаті до бюджету та 

позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації. За кредитом відображена 

сума платежів, яка надійшла на рахунок підприємства для погашення 

заборгованості за товари, роботи чи послуги через банківський рахунок 

підприємства (при безготівковому розрахунку) , через касу (при готівковому 

розрахунку) або за допомогою інших видів розрахунків. Сальдо рахунку 

відображає про наявну непогашену заборгованість покупців та замовників. 

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним 

покупцем та замовником окремо та за кожним пред’явленим до сплати рахунком 

[2]. 

В реаліях сьогодення через недосконалість системи обліку, обсяг дебіторської 

заборгованості, що виникла, складає більше 40%, що є перевищенням норми. Це 

негативно впливає на платоспроможність та фінансову стабільність підприємства 

та гальмує сам процес отримання прибутку. Контроль розрахунків з покупцями та 

замовниками є невід’ємною складовою системи внутрішнього контролю 

підприємства, тому створення чіткої та дієвої системи контролю здатне 

забезпечити ефективне функціонування  підприємства.  

На нашу думку, особливу увагу потрібно звернути на такі проблеми, як: 

проблема організації обліку розрахунків з покупцями і замовники та їх місце в 

обліковій політиці, що не завжди відповідає вимогам підприємства і доцільно 

складена, проблема реальної оцінки дебіторської заборгованості, що виникла, від 

чого підприємство може нести додаткові витрати. Крім цього, потрібно звернути 

увагу на формування та облік резерву сумнівних боргів, який навіть взагалі 

відсутній на деяких підприємствах. Також потрібна розробка нових методик та 

удосконалення наявних для аналізу розрахунків з покупцями та замовниками. 

Обов’язково запровадити систематичну інвентаризацію розрахунків з покупцями 

та замовниками для контролю рахунку та підтвердження реальності сум наявних 

заборгованостей. 

Отже, аналізуючи стан обліку розрахунків з покупцями і замовниками на 

підприємствах в умовах сьогодення, фіксуємо велику кількість непогашеної 
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заборгованості, яка в подальшому  може перейти у резерв сумнівних боргів.  

Взаємодія з контрагентами є однією з ключових складових розвитку підприємства, 

яка потребує постійного контролю, для якого потрібно аналізувати розрахункові 

операції підприємства. Враховуючи стан економічного розвитку країни, 

недосконалість  нормативно-правового забезпечення бухгалтерської служби 

українських підприємств, потрібно запровадити у практичну діяльність 

запропоновані рекомендації, що буде сприяти подальшому розвитку і 

вдосконаленню не тільки організації обліку розрахунків з покупцями та 

замовниками, а системи обліку в загальному. 
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ТЕOРЕТИЧНІ ЗAСAДИ ТA ПРAКТИКA ФІНAНСOВOГO OБЛІКУ З 
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Питаннями, що пов’язані з обліком та формуванням звітності з податку на 

додану вартість у різні часи займалися такі вітчизняні вчені-економісти, зокрема: 

Дзюба [2], Кушніренко О., Лесько М. [9], Оксенюк О. [7], Подолянчук О. [1], та 

інші. 

Мета: Розкриття економічного змісту ПДВ, його характеристика в системі 

обліку. 

На сьогоднішній день однією з основних передумов розвитку економіки 

України та забезпечення її стабільності є ефективне функціонування податкової 

системи, оскільки мобілізація податкових платежів до бюджету країни дає 

можливість органам державної виконавчої влади здійснювати реалізацію 

внутрішньої та зовнішньої політики, фінансування соціальних заходів. Сукупність 

загальнодержавних і місцевих податків та зборів, які справляються в 

установленому законодавством порядку, є складовою податкової системи. Податок 

на додану вартість є одним із загальнодержавних податків, який забезпечує 

стабільність грошових надходжень до державного бюджету. Але, на сьогодні 

сучасна економічна ситуація в країні зумовлює реформування податкової системи 

та впливає на постійні зміни податкового законодавства. 

Податок на додану вартість – це непрямий податок, який є частиною 

http://parusconsultant.com/
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новоствореної вартості товарів (робіт, послуг), яка формується на кожному етапі 

виробництва, обігу та включається до ціни товару і сплачується кінцевим 

споживачем. 

Податок на додану вартість - зводиться до сплати цього податку продавцем 

товарів, робіт, послуг з тієї вартості, що додається до вартості придбаних матеріалів 

та послуг. узагальнено авторами за [1; 4-8] 

Інструкцією про застосування Плану рахунків плану рахунків, для обліку 

ПДВ, передбачено рахунок 64 « Розрахунки за податками і платежами» з 

використанням наступних субрахунків: 641 “Розрахунки за податками”; 643 

“Податкові зобов’язання”; 644 “Податковий кредит”. 

Субрахунок 641 “Розрахунки за податками” / “Розрахунки за ПДВ” 

призначено для ведення обліку податку на додану вартість. 

64 “Розрахунки за податками” / “Розрахунки за ПДВ в системі електронного 

адміністрування ПДВ” для відображення суми ПДВ, перерахованої до бюджету 

Казначейством. 

641 “Розрахунки за податками” / “Розрахунки за ПДВ за операціями із 

спеціальним режимом оподаткування” для аналітичного обліку зобов’язань і 

податкового кредиту з ПДВ за операціями, що оподатковуються за дотаційними 

видами діяльності. для обліку суми ПДВ, визначену, виходячи із суми одержаних 

авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні 

цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню 

(виконанню). 

643 “Податкові зобов’язання” / “Податкове зобов’язання із ПДВ” 

використовується для обліку за звичними операціями, пов’язаними з 

передоплатою. 

643 “Податкові зобов’язання” / “Податкове зобов’язання, що підлягає 

коригуванню” для відображення нарахування податкових зобов’язань на вартість 

придбання товарів, робіт, послуг, необоротних активів, які будуть 

використовуватися в операціях, що не обкладаються ПДВ, або в негосподарській 

діяльності. 

Субрахунок 644 “Податковий кредит” для обліку суми ПДВ, на яку 

підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання. 

Субрахунок 644 “Податковий кредит” / “Податковий кредит із ПДВ” для 

обліку податкового кредиту в разі перерахування передоплати за товари, роботи, 

послуги.  

Субрахунок 644 “Податковий кредит” / “Податковий кредит 

непідтверджений” для обліку сум вхідного ПДВ, які не підтверджені податковими 

накладними, зареєстрованими в ЄРПН, або у випадку, якщо у платника ПДВ є ПН 

від контрагента, яка зареєстрована в ЄРПН, але містить помилки. [9; 10] 

Документальною підставою відображення господарських операцій у 

фінансовому обліку є «товарні» документи – накладні, рахунки, рахунки-фактури, 

товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт тощо. А податкова накладна є 

первинним документом і підставою для нарахування податкових зобов’язань із 

ПДВ у зв’язку з постачанням (продажем) товарів (робіт, послуг) у продавця-
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платника ПДВ, і одночасно - документальним доказом права на віднесення до 

податкового кредиту витрат зі сплати ПДВ при придбанні товарів у покупця – 

платника податку. Тому податкова накладна не може існувати окремо від так 

званих «товарних» документів або інших документів підтверджуючих факти 

господарського життя підприємства [1, с. 88]. 

Усі податкові накладні підлягають реєстрації в єдиному реєстрі податкових 

накладних та за формою, чинною на день такої реєстрації. Підтвердженням 

продавцю про прийняття його податкової накладної до Єдиного реєстру 

податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, 

яка надсилається протягом операційного дня. З метою отримання податкової 

накладної, зареєстрованої в єдиному реєстрі податкових накладних, як покупець, 

так і продавець надсилає в електронному вигляді запит до єдиного реєстру 

податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про 

реєстрацію податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних (витяг з 

єдиного реєстру податкових накладних) та податкову накладну в електронному 

вигляді. Така податкова накладна вважається зареєстрованою в єдиному реєстрі 

податкових накладних та отриманою покупцем та продавцем [1, с. 88]. 

Податкову накладну в електронній формі платник податку зобов’язаний 

скласти на дату виникнення податкових зобов’язань та зареєструвати її в єдиному 

реєстрі податкових накладних у термін: 

- для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) 

календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому 

вони складені;  

- для податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) 

календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, 

наступного за місяцем, в якому вони складені.  

Проте, податкова накладна може складатися не пізніше останнього дня місяця, 

в якому здійснено постачання товарів, яке має безперервний або ритмічний 

характер, або для осіб, не зареєстрованих платниками ПДВ. Податкова накладна 

може складена також за щоденними підсумками операцій (якщо не була складена 

на ці операції): якщо розрахунки здійснювались за готівку або у разі виписки 

документів (квитки, рахунки послуг, чеки на товар тощо) [1, с. 88]. 

Також, відповідно до норм ПКУ, платники податку мають право включати 

суму ПДВ до податкового кредиту без отримання податкової накладної (п. 201.11 

ст. 201 ПКУ) [3]. 

Висновки. Вище викладене дає можливість стверджувати про складність 

обліку ПДВ. Адже бухгалтерські проведення потребують великої кількості 

операцій, складності розрахунків, уточнень, коригувань тощо. Тому, на рівні 

законодавства України доречним є удосконалення та спрощення механізму 

справляння та обліку ПДВ. 
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ТЕOРЕТИЧНI ЗAСAДИ ТA ПРAКТИКA ФIНAНСOВOГO OБЛIКУ 

РЕМOНТIВ I ПOЛIПШЕННЯ OСНOВНИХ ЗAСOБIВ 

Oдним iз нaйвaжливiших чинникiв пiдвищення ефективнoстi вирoбництвa є 

зaбезпеченiсть пiдприємствa oснoвними зaсoбaми. Для їх пiдтримки у нaлежнoму 

рoбoчoму стaнi влaсникoвi пiдприємствa пoтрiбнo видiляти кoшти нa пoтoчний i 

кaпiтaльний ремoнти, технiчне oбслугoвувaння, мoдернiзaцiю, рекoнструкцiю тa 

iншi види пoлiпшень. Фiнaнсoвий стaн пiдприємствa бaгaтo в чoму зaлежить вiд 

дoстoвiрнoгo oблiку тaких видiв витрaт i екoнoмiчних вигiд, вiд їх здiйснення, вiд 

прaвильнoгo вiдoбрaження у бухгaлтерськoму тa пoдaткoвoму oблiкaх. Oднaк 

сучaснa системa oргaнiзaцiї бухгaлтерськoгo oблiку oснoвних зaсoбiв не мoже 

цiлкoм зaдoвoльнити зрoстaючi iнфoрмaцiйнi пoтреби упрaвлiння. Якiсть 

iнфoрмaцiї щoдo нoменклaтуривитрaт нa пoлiпшення oснoвних зaсoбiв тa 

oб’єктивнiсть її вiдoбрaження у звiтнoстi oстaннiм чaсoм втрaчaють свoю 

кoриснiсть для кoристувaчiв. Дiючa нoрмaтивнo-прaвoвa бaзa oблiку зaлишaє 

нерoзв’язaнoю низку прoблем метoдичнoгo йoргaнiзaцiйнoгo хaрaктеру стoсoвнo 

вiдoбрaження i системaтизaцiї витрaт з пoлiпшення oснoвних зaсoбiв.  
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Прoблемaми визнaння тa oблiку ремoнтiв i пoлiпшення oснoвних зaсoбiв 

зaймaлись бaгaтo вiтчизняних тa зaрубiжних нaукoвцiв, серед яких Н. Г. Вигoвськa, 

Т. Г. Гaйдук, A. A. Гнaтюк, Н. O. Гурa, 3. Г. Живкo, Н. A. Iвaнoвa, O. I. Кoблянськa, 

С. O. Левицькa, O. O. Oсaдчa, I. I. Сaхaрцевa, С. В. Свiркo, Л. К. Сук, Н. М. 

Ткaченкo, В. Г. Швець, С. П. Ярoшенкo тoщo. Пoдaльших дoслiджень пoтребують 

метoдичнi пiдхoди щoдo клaсифiкaцiї oснoвних зaсoбiв як oб’єктiв oблiку, критерiї 

oцiнки їх кoриснoстi в умoвaх екoнoмiчних трaнсфoрмaцiй.  

Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення теoретичних зaсaд фiнaнсoвoгo 

oблiку ремoнтiв i пoлiпшення oснoвних зaсoбiв. 

Внaслiдoк фiзичнoгo та мoрaльнoгo знoсу oснoвних зaсoбiв, a тaкoж 

для збiльшення oбсягiв гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємствa прoвoдять пoтoчнi 

й кaпiтaльнi ремoнти цих неoбoрoтних aктивiв, їх мoдернiзaцiю, мoдифiкaцiю, 

дoбудoву, рекoнструкцiю та iншi пoлiпшення. У бухгaлтерськoму oблiку зaхoди на 

пoлiпшення та ремoнт oснoвних зaсoбiв мoжуть вiдoбрaжaтися пo-рiзнoму. 

Нaсaмперед врaхoвується, чи приведуть вoни дo збiльшення мaйбутнiх 

екoнoмiчних вигiд, первiснo oчiкувaних вiд викoристaння oб’єктa oснoвних 

зaсoбiв. Тoбтo якщo: 

 здiйснюється пoлiпшення oб’єктa oснoвних зaсoбiв (мoдернiзaцiя, 

мoдифiкaцiя, дoбудoвa, дooблaднaння, рекoнструкцiя тoщo), щo привoдить дo 

збiльшення мaйбутнiх екoнoмiчних вигiд, первiснo oчiкувaних вiдвикoристaння 

цьoгo oб’єктa, тo вiдпoвiднo дo п. 14 НП(С)БO 7 первiснa вaртiсть oснoвних зaсoбiв 

збiльшується на суму витрaт, пoв’язaних з пoлiпшенням oб’єктa; 

 прoвoдиться ремoнт oб’єктa oснoвних зaсoбiв для пiдтримaння oб’єктa 

в рoбoчoму стaнi та oдержaння первiснo визнaченoї суми мaйбутнiх екoнoмiчних 

вигiд від йoгo викoристaння, тo пoнесенi на йoгo здiйснення витрaти згiднo з п. 15 

НП(С)БO 7 включaються дo склaду витрaт [3]. 

Слiд зaзнaчити, щo витрaти не лише на ремoнт, a й на iншi зaхoди, щo 

здiйснюються для пiдтримaння oб’єктa в рoбoчoму стaнi (прoведення технiчнoгo 

oгляду, нaгляду, oбслугoвувaння тoщo) та oдержaння первiснo визнaченoї суми 

мaйбутнiх екoнoмiчних вигiд від йoгo викoристaння, включaються дo склaду 

витрaт. 

Перш нiж рoзпoчaти ремoнт, oб'єкт oглядaють. Нa пiдстaвi oгляду склaдaються 

вiдoмoстi дефектiв (дефектний aкт, дефектнa вiдoмiсть) oкремo нa кoжний oб'єкт, 

щo пiдлягaє ремoнту (пoтoчнoму aбo кaпiтaльнoму). Вiдoмoстi дефектiв oфoрмляє 

мехaнiк (електрик aбo iнший кoмпетентний фaхiвець) пiдрoздiлу пiдприємствa. 

Якщo пiдприємствo прoвoдить пoлiпшення oснoвних зaсoбiв, тo витрaти, 

пoв’язaнi зi здiйсненням тaкoгo зaхoду, спoчaтку aкумулюються за дебетoм 

субрахунків 151 «Кaпiтaльне будiвництвo», 152 «Придбaння (вигoтoвлення) 

oснoвних зaсoбiв» aбo 153 «Придбaння (вигoтoвлення) iнших неoбoрoтних 

мaтерiaльних aктивiв». Пiсля тoгo як рoбoти з пoлiпшення зaвершенo, витрaти 

списують на дебет вiдпoвiдних субрaхункiв до рахунків 10 «Oснoвнi зaсoби» aбo 

11 «Iншi неoбoрoтнi мaтерiaльнi aктиви» [2]. 

Слiд зaувaжити, що пoлiпшення oснoвних зaсoбiв прoхoдить через 

aнaлiтичний oблiк з вiдoбрaженням на пoзaбaлaнсoвoму рахунку 09 



88 
 

«Aмoртизaцiйнi вiдрaхувaння». Збiльшення зaлишку на цьoму рaхунку 

вiдбувaється на суму нaрaхoвaнoї aмoртизaцiї неoбoрoтних aктивiв. A oсь на суму 

викoристaнoї aмoртизaцiї на кaпiтaльнi iнвестицiї зaлишoк на цьoму рaхунку 

зменшується, зoкремa за тaким нaпрямoм викoристaння, як пoлiпшення 

(мoдернiзaцiя, мoдифiкaцiя, дoбудoвa, дooблaднaння, рекoнструкцiя тoщo) 

oснoвних зaсoбiв. 

Якщo витрaти на ремoнт oб’єктa oснoвних зaсoбiв мoжнa безпoсередньo 

вiднести до кoнкретнoгo oб’єктa витрaт, тo вoни згiднo з п. 14 П(С)БO 16 у склaдi 

iнших прямих витрaт включaються до вирoбничoї сoбiвaртoстi прoдукцiї (рoбiт, 

пoслуг). Тaкi витрaти вiдoбрaжaються за дебетoм рахунку 23 «Вирoбництвo». 

При здiйсненнi ремoнту oб’єктa oснoвних зaсoбiв зaгaльнoвирoбничoгo 

признaчення пoнесенi витрaти включaються до склaду зaгaльнoвирoбничих витрaт 

(п. 15.4 П(С)БO 16) та oблiкoвуються за дебетoм рaхунку 91 «Зaгaльнoвирoбничi 

витрaти». 

Якщo здiйснюється ремoнт oб’єктa oснoвних зaсoбiв зaгaльнoгoспoдaрськoгo 

викoристaння, тo пoнесенi витрaти включaються до склaду aдмiнiстрaтивних 

витрaт (п. 18 П(С)БO 16) та oблiкoвуються за дебетoм рахунку 92 «Aдмiнiстрaтивнi 

витрaти». 

Витрaти на ремoнт oснoвних зaсoбiв, пoв’язaних зi збутoм прoдукцiї, тoвaрiв, 

рoбiт, пoслуг, включaються до склaду витрaт на збут (п. 19 ПБO 16) та 

oблiкoвуються за дебетoм рахунку 93 «Витрaти на збут» [1]. 

При здiйсненнi ремoнту oб’єктa oснoвних зaсoбiв сoцiaльнo-культурнoгo 

признaчення пoнесенi витрaти включaються до склaду iнших oперaцiйних витрaт з 

вiдoбрaженням їх на субрахунку 949 «Iншi витрaти oперaцiйнoї дiяльнoстi». 

Тaким чинoм, витрaти, якi здiйснюють для пiдтримaння oб’єктa oснoвних 

зaсoбiв у рoбoчoму стaнi тa oдержaння первiснo визнaченoї суми мaйбутнiх 

екoнoмiчних вигoд вiд йoгo викoристaння (технiчний oгляд, технiчне 

oбслугoвувaння, ремoнт тoщo), включaються дo склaду витрaт звiтнoгo перioду. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

За Податковим кодексом України (стаття 14), «капітальні інвестиції» – це 

господарські операції, які передбачають придбання будинків, споруд, інших 

об’єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що 

підлягають амортизації відповідно до норм Податкового кодексу [1]. 

Досліджуючи категорію «капітальні інвестиції», варто виконати аналіз його 

трактування на законодавчому рівні. Категорія «капітальні вкладення» визначена у 

Законі України «Про інвестиційну діяльність» [2], згідно з яким результатами 

капітальних вкладень є відтворення основних фондів і приріст матеріально-

виробничих запасів. 

Об’єктами інвестиційної діяльності (інвестицій) варто вважати довгострокові 

матеріальні ресурси (основні засоби і довгострокові біологічні активи), а також 

нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, інновації, довгострокові і 

поточні фінансові інвестиції, цільові грошові вклади, запаси, майнові права. 

Об’єкти  інвестиційної діяльності наведені на рис. 1.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Об’єкти інвестиційної діяльності згідно Закону «Про 

інвестиційну діяльність» 

 

У чинних нормативних документах, навчальній і науковій літературі складно 

знайти єдину системну класифікацію капітальних інвестицій. Ні НП(С)БО 7 

«Основні засоби» [3], ні Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 

основних засобів [4], ні Інструкція про застосування Плану рахунків не містять 

жодного конкретного групування капітальних інвестицій. І лише зі змісту 

наведених офіційних визначень та у контексті характеристики рахунку 15 

«Капітальні інвестиції» можна виокремити об'єкти, у які можуть здійснюватися 

капітальні інвестиції, та узагальнити основні форми їх відтворення. 

За  допомогою капітальних інвестицій підприємство може здійснювати 

Капітальні інвестиції (вкладення) 

Запаси 

Основні засоби довгострокові  

біологічні активи 

Інновації 

Нематеріальні активи 

Довгострокові і поточні фінансові інвестиції 

Цільові грошові вклади, майнові права 

Об’єкти інвестиційної діяльності 
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інвестиційно-інноваційну політику, спрямовану на модернізацію виробництва та 

покращення якості продукції. Крім того, підприємство може здійснювати 

розширене відтворення своїх необоротних активів, залучаючи до виробництва 

новітні технології та «ноу-хау», що у свою чергу призведе до зниження собівартості 

товарів та підвищення прибутковості (рентабельності) підприємства. Особливо в 

сучасних умовах господарювання висока вартість енергоносіїв (левову частку яких 

займає при- родний газ), застаріле обладнання – усе це змушує підприємства 

шукати шляхи зменшення витрат на виробництво, одним із них і є інноваційний 

шлях розвитку (модернізація виробництва, використання альтернативних джерел 

енергії, запровадження у виробництво «ноу-хау» тощо) [5]. 

Ще однією проблемою в обліку інвестицій є недостатня розробленість методів 

оцінки капітальних інвестицій. На сьогодні законодавчо не врегульованим 

залишається порядок оцінки капітальних інвестицій, який залежно від їх видів 

може бути різним. При цьому первісна вартість різних за формами відтворення 

капітальних інвестиції може формуватися порізному і характеризуватися різним 

складом витрат. До того ж невирішеним залишається питання щодо можливості 

застосування справедливої вартості до оцінки різних об'єктів капітальних 

інвестицій. 

Для обліку капітальних інвестицій призначений рахунок 15 «Капітальні 

інвестиції». За дебетом рахунку відображається збільшення зазнаних витрат на 

придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за 

кредитом – їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або 

створених нематеріальних активів тощо). 

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами 

основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних 

активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними 

об'єктами). 

Роль капітальних інвестицій пояснюється в першу чергу тим, що вони 

забезпечують виконання одного з основних завдань інвестиційної політики, а саме: 

забезпечення зростання операційного прибутку. Його реалізація відбувається 

поєднанням двох напрямів:  

1) з одного боку, збільшення операційного прибутку зумовлюється зростанням 

операційних доходів, що забезпечується інвестуванням у розвиток та розширення 

існуючих підприємств, нові виробництва, а це у свою чергу стимулює зростання 

обсягів реалізації продукції; 

2) з іншого боку, операційний прибуток збільшується при зменшенні 

операційних витрат, що забезпечується заміною фізично зношеного обладнання та 

поновленням морально застарілого. 

Таким чином, капітальні інвестиції це важливий інструмент для здійснення 

підприємствами інвестиційної політики, зменшення собівартості продукції та ціни 

товару на ринку завдяки цьому збільшується конкурентоспроможність.  

Коли підприємство буде організовувати облік капітальних інвестицій то стикнеться 

із, такими проблемами, недосконалістю нормативно-правового забезпечення 

обліку капітальних інвестицій, обмеженим колом об’єктів бухгалтерського обліку 
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капітальних інвестицій, недосконалістю процесу відтворення основних засобів.  

Список використаної літератури: 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення 

01.07.2021. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення 

30.10.2021) 

2. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. 

Дата оновлення 17.06.2021. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text 

(дата звернення 30.10.2021) 

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Основні 

засоби» : Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92. Дата оновлення 

29.09.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (дата звернення 

01.11.2021) 

4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів : Наказ 

Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561. Дата оновлення 14.01.2020. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Text (дата звернення 

01.11.2021) 

5. Подмешальська Ю. В., Мельник С. В. Аналіз сутності категорії «капітальні 

інвестиції» з метою організації обліку на підприємстві. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. 2015. Вип. 14, Ч. 3. С. 161–164. URL 

:http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_14/124.pdf 

 

 

Діана Пасічник 

Науковий керівник: Ірина Крупельницька,  

канд.екон.наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЗАПАСІВ 

Усі сучасні підприємства всіх форм власності та галузей економіки не можуть 

здійснювати господарську діяльність без використання запасів. Запаси є 

найважливішою та найбільш значущою частиною оборотних активів підприємства. 

Вони забезпечують постійний, безперервний та ритмічний виробничий процес, а 

також при раціональному використанні гарантують підприємству позитивний 

фінансовий результат. 

Вагомий внесок у дослідження питань з бухгалтерського обліку, що 

стосуються запасів, зробили такі сучасні українські науковці, як А.В. Дмитренко, 

Н.І. Коваль, Ф.Ф. Бутинець, О. М. Бондаренко, І. А. Бержанір,  А. Д. Тітаренко, 

А.М. Яресько, Н.М. Гудзенко, Ю.В. Гибало, І.В. Балабась, Н.І. Коваль, О.А. 

Подолянчук, , О.І. Гадзевич, Т.А. Шпатиковська, М.Т. Бiлухa. 

Метою даної роботи є дослідження економічної сутності та структури запасів 

підприємства, підтвердження необхідності та доцільності їх використання у 

господарській діяльності. 

Згідно з п. 4 П(С)БО 9 «Запаси», запаси – це активи, які: 

- утримуються  для  подальшого продажу (розподілу, передачі) за  

умов  звичайної господарської діяльності; 

http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_14/124.pdf
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- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу  

продукту виробництва; 

- утримуються для споживання під час виробництва продукції,  

виконання робіт  та надання послуг, а також управління  

підприємством [1]. 

Відповідно до МСБО 2, запаси – це активи, які утримуються для продажу у 

звичайному ході бізнесу; перебувають у процесі виробництва для такого продажу 

або існують у формі основних або допоміжних матеріалів для споживання у 

виробничому процесі або при наданні послуг [2]. 

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство 

отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх 

вартість може бути достовірно визначена.  

Запаси посідають особливе місце у складі господарських засобів підприємства 

та домінуючі позиції у структурі витрат різних сфер діяльності. В ході роботи будь-

якого підприємства є вкрай важливим здійснення аналізу запасів, що дає змогу 

щоденно досліджувати їх надходження та збереження на всіх етапах виробничого 

циклу, здійснювати планування норм необхідних запасів, контролювати їх 

використання у виробництві, а також своєчасно виявляти їх нестачу або лишки. 

Аби вірно проводити даний аналіз необхідно знати структуру запасів, яка 

передбачає їх класифікацію за економічним призначенням, виходячи з 

технологічної і функціональної ролі у виробничому процесі, а також за 

технологічними властивостями.  

Відповідно до п. 6 П(С)БО 9 для цілей бухгалтерського обліку запаси 

включають: 

- сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші 

матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, 

надання послуг, розподілу, передачі, обслуговування виробництва й 

адміністративних потреб; 

- незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням 

деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів.  

- готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу 

і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або 

іншим нормативно-правовим актом; 

- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством з метою подальшого продажу; 

- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються  

протягом не більше одного року або нормального операційного циклу,  

якщо він більше одного року; 

- поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим П(С)БО, а також 

сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства після її 

первісного визнання [1]. 

Також усі запаси підприємства поділяються на 2 основні групи: власні та ті, 

які не є власністю підприємства. Дані групи, у свою чергу, також поділяються на 

види запасів, що наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Класифікація запасів підприємства 

Власні запаси Запаси, які не є власністю підприємства 

Виробничі запаси Матеріали, прийняті для переробки 

Незавершене виробництво Матеріальні цінності на відповідальному 

зберіганні 

Готова продукція Товари на комісії 

Товари  

Поточні біологічні активи  

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій використовують таку систему рахунків для обліку запасів: 

- Рах. 20 «Виробничі запаси» 

- Рах. 21 «Поточні біологічні активи» 

- Рах. 22 «МШП» 

- Рах. 23 «Виробництво» 

- Рах. 24 «Брак у виробництві» 

- Рах. 25 «Напівфабрикати» 

- Рах. 26 «Готова продукція» 

- Рах. 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 

- Рах. 28 «Товари» 

Усі бухгалтерські рахунки, які використовують для обліку запасів є 

активними. За дебетом цих рахунків відображають надходження запасів на 

підприємство, їх дооцінку, за кредитом – витрачання на виробництво, у переробку, 

відпуск (передача) на сторону, уцінку тощо [3, с. 91]. 

Отже, запаси є важливим та невід’ємним елементом функціонування 

підприємства. Правильне та раціональне використання запасів дає змогу отримати 

економічні вигоди в майбутньому, що призведе до накопичення та збільшення 

власного капіталу. І саме це є основною метою діяльності будь-якого підприємства. 
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безліч різних підходів. Тому інформація про витрати займає центральне місце в 

системі управління як підприємством в цілому, так і кожним його структурним 

підрозділом. При здійсненні своєї діяльності підприємства здійснюють витрати з 

метою отримання доходу. Склад витрат, що включаються в собівартість продукції, 

встановлюється централізовано. Витрати підприємства складаються зі спожитих 

засобів виробництва та заробітної плати і набувають форми собівартості продукції. 

Встановлення цін, розширення або звуження асортименту, планування подальшого 

розвитку, відображення в бухгалтерській звітності, визначення прибутковості та 

рентабельності підприємства – ось основні завдання  витрат [1].  

У вітчизняній економічній літературі поряд з терміном «витрати» 

використовуються і такі, як «видатки», «платежі», «затрати». П(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» визначає витрати як зменшення економічних вигод 

у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілення власниками) [2]. При застосуванні нормативного методу обліку 

витрат прямі витрати включаються у виробничу собівартість лише в сумі 

нормативної величини, а на суму наднормативних витрат збільшується 

собівартість реалізованої продукції. Термін «витрати» безпосередньо пов’язаний із 

формуванням собівартості продукції (робіт і послуг) у процесі господарської 

діяльності, під витратами розуміють оптимальну вартість ресурсів, яка забезпечує 

необхідну якість та кількість готової продукції (робіт і послуг). 

Аналіз робіт сучасних науковців дає можливість говорити про те, що під 

витратами підприємства розуміються явні (фактичні, розрахункові) виплати, тобто 

виражені в грошовій формі фактичні витрати, зумовлені придбанням і витрачанням 

різних видів економічних ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, 

природних, інформаційних тощо) в процесі виробництва та обігу продукції, товарів 

або послуг [3]. 

Для ефективної організації системи обліку витрат необхідно застосовувати 

економічно обґрунтовану класифікацію витрат за певними ознаками. Це сприяє 

кращому плануванню та обліку витрат, а також точності їх аналізу, виявленню 

співвідношень між окремими видами витрат і обчисленню ступеня їх впливу на 

рівень собівартості та рентабельності виробництва. Метою класифікації витрат є 

надання допомоги керівнику в прийнятті правильних, обґрунтованих рішень. 

Класифікація витрат для цілей обліку наведена у табл. 1. 

Предметом управління витратами є витрати підприємства в усьому їх 

різноманітті. Об’єктом управління витратами є витрати організації, процес їх 

формування й зниження. Суб’єктом управління витратами є керівники та фахівці 

організації і виробничих підрозділів. Елементами системи управління витратами є 

прогнозування й планування; нормування, організування, калькулювання, 

мотивація та стимулювання, облік, аналіз, регулювання, контроль. 

В системі управління витратами важлива роль відводиться калькуляції 

собівартості продукції. Процес обчислення собівартості окремих видів продукції 

називають калькулюванням. Калькуляція собівартості продукції є процесом 

визначення обсягу і структури питомих операційних витрат на виробництво і 
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реалізацію окремих її видів [4]. 

На підприємствах облік організується за економічними елементами витрат, за 

статтями калькуляції, за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності. 

Облік, як елемент управління витратами необхідний для підготовки інформації з 

метою прийняття правильних, господарських рішень. Наприклад, при оцінці 

вартості матеріальних виробничих запасів, здійснені витрати установлюють 

шляхом виробничого обліку, а інформацію щодо фактичних результатів діяльності 

підприємства й усіх його витрат на виробництво надає бухгалтерський облік. 

Виробничий облік входить у систему управлінського обліку, який дає змогу 

контролювати витрати і приймати рішення щодо їхньої доцільності. Основною 

метою організації обліку витрат є створення інформаційної бази для здійснення 

аналізу витрат та прийняття відповідних управлінських рішень. 

 

Таблиця 1 – Класифікація витрат в бухгалтерському обліку 

Класифікаційна ознака Види 

В залежності від видів діяльності 

− витрати, які виникають у процесі операційної 

діяльності;  

− витрати, які виникають у процесі інвестиційної 

діяльності; 

– витрати, які виникають у процесі фінансової 

діяльності. 

За економічним змістом (елементами 

витрат) 

− матеріальні витрати; 

− витрати на оплату праці;  

− відрахування на соціальні заходи;  

− амортизація;  

− інші витрати 

За відношення до виробничого процесу 
− основні;  

− накладні 

За способами включення до собівартості 

− витрати поточного періоду;  

− витрати минулого періоду;  

− витрати майбутнього періоду. 

За відношенням до звітного періоду 

− витрати виробництва;  

− витрати цеху;  

− витрати дільниці;  

− витрати функціональних служб. 

За центрами відповідальності  

За способом відображення в звітності 
− спожиті (витрати звітного періоду) ;  

− неспожиті (витрати майбутніх періодів). 

За ступенем залежності від обсягів 

діяльності 

− змінні;  

− постійні 

За складом витрати 
− одноелементними;  

− комплексними. 

  

У системі бухгалтерського управлінського обліку виникає необхідність 

сформувати релевантну інформаційну базу. Система управління витратами 

включає в себе три взаємопов'язаних напрями:  

- забезпечення обліку витрат;  

- управління витратами;  
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- розробка заходів з їх оптимізації. 

Визначення сутності обліку витрат створює реальні передумови для 

моделювання його організації на підприємствах. Саме облік як інформаційний 

потік, обернений процесу управління, буде не лише відображати дійсність, але й 

готувати інформацію для моделювання економіки підприємства в майбутньому. 

Система управління витратами буде ефективною лише в тому випадку, якщо 

будуть враховані особливості кожного підприємства, охоплені всі процеси, що 

здійснюються підприємством та буде побудована у відповідності до принципів 

управління. 
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ПІДПРИЄМСТВА  

Формування власного капіталу на підприємствах різних видів економічної 

діяльності має певні специфіки, що зумовлено особливостями нормативно-

правової бази.  

Розкриття особливостей обліку власного капіталу на підприємствах аграрного 

сектору сприятиме підвищенню повноти та достовірності інформації про їх 

фінансово-майновий стан у фінансовій звітності, що дозволить користувачам 

звітності приймати обґрунтовані управлінські рішення та проводити належний 

контроль.  

На сучасному етапі проблема обліку власного капіталу залишається в центрі 

уваги економістів. Дослідженням сутності власного капіталу як економічної 

категорії в теоретичному та практичному аспектах, його формуванням та 

використанням на підприємствах займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: 

І. Бланка, В. Ковальова, В. Савчука, О. Терещенка та інших. 
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Аналіз наукових думок вчених щодо поняття власного капіталу підприємства 

свідчить, що сучасна теорія і практика фінансового обліку не має його 

загальноприйнятого визначення. Власний капітал відповідно до НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» становить частину в активах 

підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань [1]. Найбільш 

вдалим, на нашу думку, є підхід Дробязко С.І., який під власним капіталом розуміє 

загальну суму засобів, які належать підприємству на правах власності, та 

використовується ним для формування активів [2]. 

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» власний капітал 

підприємства включає такі елементи: зареєстрований капітал, пайовий капітал, 

додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений 

капітал [1]. 

Оцінка власного капіталу за фінансовою звітністю, складеною відповідно до 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та Методичних 

рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, являє суму оцінок у 

грошовому вираженні його складових (зареєстрований капітал, капітал у 

дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток), неоплачений капітал та вилучений капітал) [1]. 

В сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм 

господарювання є особливості формування і обліку джерел власних коштів. Однак, 

не зважаючи на ці відмінності, облік джерел власних коштів на рахунку 40 

«Зареєстрований капітал» у всіх видах формувань є однотипний. 

За кредитом даного рахунку відображається збільшення зареєстрованого 

капіталу, по дебету – його зменшення або вилучення. Кредитове сальдо по даному 

рахунку має відповідати розміру зареєстрованого капіталу, що зафіксовано в 

статуті підприємства.  

Первісною вартістю внесених до статутного капіталу підприємства 

нематеріальних активів, запасів, основних засобів визначається їх справедлива 

вартість, що погоджена засновниками або учасниками підприємства.  

Формування статутного капіталу за рахунок вкладів засновників – 

обов'язковий елемент установчих документів підприємства. Сума статутного  

капіталу підлягає обов'язковій реєстрації в державному реєстрі господарських 

одиниць. Рішення про його збільшення або зменшення також обов'язково має 

реєструватися. Сума статутного капіталу, що відображається в балансі 

підприємства не може бути відмінною від тієї, що зареєстрована в державному 

реєстрі. 

Вартісна оцінка вкладу визначає частку засновника у статутному капіталі, тоді 

як додаткові внески, крім випадків, щодо яких самі засновники зробили 

застереження, на її розмір не впливають. Ця властивість додаткових внесків 

набуває особливого значення, наприклад, у разі банкрутства. Учасники товариства 

відповідають лише в межах своїх вкладів або часток. При цьому додаткові внески 

учасників до інших видів власності до уваги не беруться. 

Основу власного капіталу деяких підприємств (споживчих товариств, 
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колективних сільськогосподарських підприємств, житлово-будівельних 

кооперативів, кредитних спілок тощо) становить пайовий капітал. Він формується 

за рахунок пайових внесків. На відміну від статутного (зареєстрованого) капіталу 

розмір пайового капіталу не фіксується в статуті підприємства. Механізм 

формування пайового капіталу окремих підприємств аналогічний механізму 

формування статутного капіталу. Підприємство, як відомо, може формувати тільки 

або статутний, або пайовий капітал. 

У сільськогосподарському господарстві створюється пайовий капітал. Він 

формується за рахунок пайових внесків членів кооперативу і складається з 

обов’язкового та додаткового паю. Розмір обов’язкових пайових внесків 

встановлюються в рівних частинах і/або пропорційно очікуваній участі члена 

кооперативу в його господарській діяльності. Понад обов’язковий пай член 

кооперативу може передати до пайового капіталу додатковий пай. 

Порядок формування і розміри пайового капіталу визначаються статутом. Він 

формується за рахунок вступних внесків членів кооперативу в розмірах, 

встановлених статутом, та майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески 

членів кооперативу до нього не належать. 

За кредитом рахунка 41 «Пайовий капітал» відображаються внески до 

пайового фонду в кореспонденції з дебетом рахунків, на які зараховується майно. 

Відповідно на кредиті рахунка 41 «Пайовий капітал» обліковується фактично 

внесена сума пайового капіталу. В аналітичному обліку інформація узагальнюється 

за кожним членом кооперативу щодо складових його внеску. 

У випадку виходу із господарства фізична чи юридична особа має право на 

отримання майнового паю натурою, грошовими коштами або, за бажанням, 

цінними паперами відповідно до вартості паю на момент виходу. Термін та інші 

умови отримання паю встановлюються статутом. Операція з виділення паю члену 

господарства відображається за дебетом рахунка 41 «Пайовий капітал» та кредитом 

рахунка 67 «Розрахунки з учасниками».  

Недоліки формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств 

очевидні, якщо проаналізувати показники фінансової звітності за будь-якою їх 

сукупністю. Насамперед не забезпечується встановлене співвідношення між 

структурними складовими власного капіталу: статутним чи пайовим або 

додатковим і резервним навіть у тих випадках, коли отримана за рік маса прибутку 

дозволяє це зробити в повній відповідності з вимогами прийнятих тут статутів. По-

друге, нерідко фактична наявність чистих активів підприємства є набагато меншою 

від установленої в Статуті підприємства суми капіталу, однак жодних його 

коригувань роками не здійснюють усупереч вимогам ст.52 Закону України «Про 

господарські товариства» [3]. 

Таким чином, процес формування власного капіталу сільськогосподарських 

підприємств характеризується рядом особливостей як з фінансового, так і з 

правового погляду. 
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задовольнятиме інформаційні потреби зовнішніх та внутрішніх користувачів.  

Питання щодо узагальнення облікової інформації у фінансовй звітності 

підприємства досліджувались рядом вчених, серед яких варто відзначити: 

Бутинець В.В., Нападовська Л.В., Сопко В.В., Приймак С.В., Костишина М.Т., 

Долбнєва Д.В. та інші. 

Звітність – це завершальна стадія й елемент методу бухгалтерського обліку; 

система узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-

господарської діяльності підприємства. Згідно із Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», усі юридичні особи, 

створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх 

організаційноправових форм і форм власності, а також представництва іноземних 

суб’єктів господарської діяльності, зобов’язані вести бухгалтерський облік та 

подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності [3].  

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 

за звітний період. 

Головним зaвдaнням обліку є зaбезпечення фінансовою інформaцією про будь-

які обєкти обліку. Своєчасна, повна та достоовірна інформація, що відображена у 

фінансовій звітності, а саме у Балансі (Звіті про фінансовий стан) та у Звіті про 

фінансові результати, слугує для прийняття стратегічних рішень керівником 

підприємcтва, кредиторами та контрагентами.  

Важливе значення для підприємства та інших зовнішніх користувачів 

фінансової звітності має інформація стосовно вартості активів, власного капіталу, 

зобов’язань, а також доходів, витрат, прибутків та збитків.  

Обліковий процес на кожному підприємстві закінчується складанням звітності 

на підставі об'єднання поточних даних для розрахунку економічних показників, 

необхідних для управління.  

Звітність – це облікові записи, які дають можливість проаналізувати 
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господарську діяльність, це джерело інформації для аналізу підсумків діяльності 

підприємства, оцінки використання ресурсів, його фінансового положення, 

виявлення резервів зниження витрат виробництва та росту рентабельності.  

Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів 

необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності і зміни у 

діяльності підприємства. Зазаначені інформаційні потреби обумовили склад 

фінансової звітності, до якої в Україні відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» належать: Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», 

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», Форма № 3 

«Звіт про рух грошових коштів», Форма № 4 «Звіт про власний капітал», Форма № 

5 «Примітки до річної фінансової звітності» [2].  

Основною формою фінансової звітності є Баланс. Зміст і форма Балансу, а 

також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» [2].  

Не менш важливою та необхідною формою фінансової звітності слугує Форма 

2 «Звіт про фінансові результати», яка надає правдиву та об’єктивну інформацію 

користувачам щодо формування прибутків (збитків) господарюючого суб’єкта зі 

статей доходів і витрат, згрупованих за їх характером та основними видами на 

кінець останнього дня звітного періоду (кварталу, року) [2].  

У Формі 3 «Звіт про рух грошових коштів» подається користувачам фінансової 

звітності повної і достовірної інформація про зміни, що відбулися у грошових 

коштах підприємства та їх еквівалентах. 

Наступна форма 4 «Звіт про власний капітал» розкриває інформацію про зміни 

в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У Формі 5 

«Примітки до фінансової звітності» наведено сукупність показників і пояснень, яка 

забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша 

інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями 

(стандартами). Зокрема, у примітках розкривають облікову політику підприємств; 

інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є 

обов'язковою; інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, 

потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності [1, 2].  

Разом з тим, необхідно зважати на те, що оскільки звітних форм декілька, 

важливим є, щоб наявні у них показники взаємно доповнювали один одного, а 

також узгоджувалися між собою [4].  
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ПРАЦІВНИКАМ  

Враховуючи новітні підходи до ведення бухгалтерського обліку та збільшення 

обсягів інформації, документальне оформлення розрахунків за виплатами 

працівникам  є досить актуальним питанням. 

Питання документування розрахунків за виплатами працівникам підіймали в 

своїх працях  Горицька Н., Карпа М.С., Мудрик М.В., Онищенко Т., Сліпарчук О. 

та інші.  

Облік розрахунків за виплатами працівникам – це важлива складова 

бухгалтерського обліку. Він потребує точних та оперативних даних, які 

відображають зміни чисельності працівників, витрат на оплату праці, категорій 

працівників, видів виробничих витрат, засобів контролю за використанням 

трудових ресурсів.  

З метою покращення ефективності діяльності кожного суб’єкта 

господарювання та зменшення виявленних порушень щодо відповідності 

розроблених первинних документів, в сучасних ринкових умовах необхідно 

використовувати форми первинних документів із дотриманням норм чинного 

законодавства України.  

Відповідно до П(С)БО 26 «Виплати працівникам» розрахунки з оплати праці 

включають: поточні виплати, до яких відносять: заробітну плату згідно окладів і 

тарифів; інші нарахування з оплати праці (щорічну, додаткову та інші види 

відпусток); оплату за час виконання працівниками державних та громадських 

обов’язків у робочий час; порядок нарахування заробітної плати за час перебування 

у відрядженні тощо [4].  

Відповідно до Закону України «Про оплату праці», заробітна плата - це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [1,2]. 

Основним розпорядчим документом, який визначає порядок організації 

оплати праці, розміри основної та додаткової заробітної плати, порядок 

преміювання працівників є - «Положення про оплату праці на підприємстві». У 

вказаному документі визначаються: загальні принципи організації оплати праці на 

підприємстві; форми і системи оплати праці; штатний розпис; побудова основної 

(тарифної) оплати праці; обумовлені доплати, надбавки і компенсації із 

зазначенням їх розмірів; інші преміальні системи, що використовуються на 

підприємстві. Також, керівником затверджується графік документообігу. [2] 

Наказом Державного комітету статистики України № 489  затверджено 

наступні типові форми первинної облікової документації зі статистики праці: №П-

3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки», № П-4 «Наказ (розпорядження) 

про припинення трудового договору (контракту)», № П-5 «Табель обліку 

використання робочого часу», № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість 
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працівника», № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)» [3,4].  

Табель обліку використання робочого часу ведеться окремо за кожним 

структурним підрозділом (цехом, відділом, бригадою тощо) табельником, 

бригадиром або майстром тощо. Такі особи складають табель в одному 

примірнику, який відкривається за два-три дні до початку розрахункового періоду 

на підставі табеля за минулий місяць. Внесення прізвища, ім'я та по батькові нових 

працівників підрозділу й вилучення таких реквізитів звільнених працівників 

здійснюють за наказом про прийняття чи звільнення з роботи тощо. У даному 

документі за допомогою умовних позначок – шифрів, зазначається інформація про 

використання робочого часу кожним працівником протягом місяця, зокрема:  

1) відпрацьований час, в тому числі, години роботи в надурочний нічний, 

вечірній час та у вихідні і святкові дні; 

2) невідпрацьований час із вказуванням причин неявки. 

Наприкінці місяця належно оформлений табель подається до бухгалтерії. За 

даними даного документа здійснюється аналіз використання робочого часу та 

нараховується заробітна плата працівникам, які працюють за погодинною формою 

оплати праці. 

При відрядній формі оплати праці залежно від характеру виробничого процесу 

також використовують – маршрутний лист, об'єднаний із змінним рапортом, або 

рапорт про виробіток тощо. Маршрутний лист виписується на відповідну партію 

продукції та на весь шлях її обробки у цеху. За рапортом про виробіток 

здійснюється приймання виготовленої продукції [1, 3].  

При нарахуванні заробітної плати за першу та другу половину місяця 

складається розрахунково-платіжна відомість. У даному обліковому регістрі 

відображається: 

- у лівій частині: нарахована, за видами оплат, основна та додаткова 

заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, а також виплати, що 

не включаються до фонду оплати праці (наприклад, допомога з тимчасової втрати 

працездатності); 

- у правій частині: виплачена заробітна плата за першу половину місяця; 

суми утримань із заробітної плати за їх видами (податок на доходи фізичних осіб, 

військовий збір, профспілкові внески, аліменти, а також утримання за приписом 

судових органів та з ініціативи підприємства чи працівника); сума, що належить до 

видачі працівнику [5].  

Розрахунково-платіжна відомість (зведена) відображає зведену інформацію 

щодо нарахувань та утримань в цілому по підприємству і за складом реквізитів є 

аналогічною до розрахунково-платіжної відомості працівника. 

Заробітна плата виплачується за видатковими відомостями, які складаються за 

даними розрахунково-платіжних відомостей працівника та підписуються 

керівником й головним бухгалтером підприємства. У відомості на виплату 

заробітної плати зазначається табельний номер; прізвище, ім'я та по батькові й 

паспортні дані працівника; сума до видачі. 

Працівники, одержуючи заробітну плату ставлять свій підпис у відповідній 

графі видаткової відомості. Після закінчення встановлених строків виплат, 
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пов'язаних з оплатою праці, касир у даній відомості проти прізвищ осіб, яким не 

здійснено виплату, ставить відбиток штампа або робить запис «Депоновано» [3].  

В кінці місяця за даними зведених розрахунково-платіжних відомостей 

кожного структурного підрозділу заповнюється графа 14 розділу III «Витрати 

діяльності» Журналу 5 (5А) [3].  

Для забезпечення організації обліку оплати праці та відповідності вимогам 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

потрібно використовувати інформацію наведену в первинних документах, на 

рахунках бухгалтерського обліку, в регістрах обліку та фінансовій звітності. 

Для документального розрахунку виплат працівникам існує безліч документів, 

кожен з яких виконує певну функцію. Тому, бухгалтери повинні бути дуже 

обережними при фіксації.  

Отже, у зв’язку зі змінами в законодавстві, які час від часу змінюють  вимоги 

щодо тих чи інших документів, потрібно постійно слідкувати для уникнення 

розбіжностей.  
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Всім відомо, що основними завданнями бухгалтерського обліку є формування 

найбільш повної та достовірної інформації про діяльність підприємства та його 

майновий стан.  

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності організації зобов’язані проводити інвентаризацію активів та зобов’язань. 

Під час цього перевіряються та документуються їх наявність, підтверджується стан 

та оцінка. 

Питання організації та методики проведення інвентаризації на підприємствах 
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обговорюються у багатьох наукових працях. Зокрема, С.В. Бардаш, Ф.Ф. Бутинець, 

М.Я. Дем’яненко, Є.В. Калюга, Д.Л. Кузьмін, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, Л.С. 

Шатковська, В.О. Шевчук та інші внесли вагомий внесок у розвиток теорії та 

практики інвентаризації. 

Інвентаризація — це перевірка і документальне підтвердження наявності та 

стану, оцінки активів та зобов'язань підприємства. Інвентаризація є одним з 

елементів методу бухгалтерського обліку і відіграє роль обов'язкового доповнення 

до поточної документації господарських операцій всіх підприємств [1]. 

Вона є одним з невід’ємних елементів бухгалтерського обліку і відіграє роль 

обов’язкового доповнення до поточної документації господарських операцій. Усе 

більше привертає інвентаризаційний процес увагу власників та керівництва 

господарюючих суб’єктів, які сьогодні працюють в умовах фінансово-економічної 

кризи.  

Організація інвентаризації і контроль за її проведенням на підприємстві 

покладені на керівника і головного бухгалтера.  

На підприємствах створюють центральні постійно діючі інвентаризаційні 

комісії у складі керівника підприємства або його заступника, головного бухгалтера, 

керівників структурних підрозділів, представників громадськості [2]. 

До складу комісії доцільно було б включати фахівців, добре обізнаних зі 

складськими справами, інженерно-технічних працівників, здатних дати оцінку 

технічного стану засобу (об'єкта основних фондів), економістів та рахівників, 

спеціалістів з маркетингу. Комісію очолює керівник підприємства або його 

заступник [1]. 

Методичний прийом інвентаризації використовується для контролю 

достовірності даних бухгалтерського обліку, звітності і балансу підприємства, 

зокрема наявності і вартості товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів  в 

касах, на розрахунковому і інших рахунках в установах банків; реальності обліку 

грошових і матеріальних цінностей в дорозі, дебіторів і кредиторів, незавершеного 

виробництва, витрат майбутніх періодів, резерву майбутніх витрат, інших засобів, 

відображених в статтях балансу [4]. 

Основним завданням інвентаризації є: виявлення фактичної наявності 

цінностей; виявлення недостач та надлишків цінностей шляхом зіставлення їх 

фактичної і наявності кількості; знайти частково або повністю непридатні для 

використання цінності; перевірити реальну вартість зарахованих на баланс 

основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів в касі.  

У процесі інвентаризації використовуються такі процедури, які дають змогу 

перевірити матеріальні цінності та грошові кошти за рахунком, зважуванням, 

виміром. 

Результати інвентаризації оформляють типовими формами документів [2,3]. 

До них відносяться: 

- інвентаризаційний опис устаткування, транспортних засобів і інших 

об'єктів основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, незавершеного 

будівництва, цінностей і документів строгої звітності;  
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- інвентаризаційний ярлик;  

- акти інвентаризації товарів відвантажених, товарів і матеріалів, що 

знаходяться в дорозі, незавершених ремонтів основних засобів, грошової готівки, 

розрахунків з покупцями, постачальниками і іншими дебіторами і кредиторами;  

- порівняльну відомість та ін.  

До цих документів пред'являються вимоги, аналогічні вимогам до первинної 

документації, вживаної в бухгалтерському обліку.  

У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, 

виявляються відхилення від даних книг обліку і причини відхилень.     

Інвентаризаційні описи разом з висновками робочої комісії здають до бухгалтерії 

для виявлення кінцевих результатів.  

При цьому бухгалтерія складає звірювальну відомість, в якій послідовно 

виконуються такі розрахункові процедури: здійснюється взаємний залік лишків і 

нестач внаслідок пересортиці; здійснюється розрахунок природної нестачі; 

визначається кінцеві результати інвентаризації [4]. 

В умовах ринкової економіки існує потреба в отриманні всім суб’єктам 

господарювання прозорої, повної та правдивої інформації про фінансовий стан 

підприємства та результати його діяльності. Ця інформація є основою для 

своєчасного прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень. 

Саме тому, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і 

зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх 

наявність, стан і оцінка.  

Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником чи 

керівником підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно 

із законодавством. 
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ПРAКТИКA ФIНAНСOВOГO OБЛIКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Бухгaлтерський oблiк викoнує iнфoрмaцiйну, кoнтрoльну, oцiнoчну тa 

aнaлiтичну функцiї в упрaвлiннi пiдприємствoм. Нaйвaжливiшoю iз зaзнaчених 

ввaжaється кoнтрoльнa функцiя, якa нaдaє мoжливiсть здiйснювaти зa дaними 

бухгaлтерськoгo oблiку перевiрку прийнятих упрaвлiнських рiшень 

гoспoдaрськoгo хaрaктеру, їх викoнaння [1].  

Дoслiдженням oргaнiзaцiї oблiку рoзрaхункiв з дебiтoрaми в Укрaїнi тa 

зaкoрдoнoм зaймaлися тaкi вiтчизнянi нaукoвцi, як М. Д. Бiлик, Ф. Ф. Бутинець, Б. 

I. Вaлуєв, С. Ф. Гoлoв, В. I. Єфiменкo, В. М. Кoстюченкo, М. В. Кужельний, Ю. Я. 

Литвин, O. В. Лишиленкo, В. Г. Лiнник, В. Я. Плaксiєнкo,  В. В.  Сoпкo, К. С. 

Сурнiнa, Н. М. Ткaченкo тa бaгaтo iнших. 

Відповідно дo П(С)БO 10 «Дебiтoрськa зaбoргoвaнiсть», дебiтoрськa 

зaбoргoвaнiсть – це сумa зaбoргoвaнoстi дебiтoрiв пiдприємству нa певну дaту. 

Вiдпoвiднo, дебiтoри – це юридичнi тa фiзичнi oсoби, якi внaслiдoк минулих пoдiй 

зaбoргувaли пiдприємству певнi суми грoшoвих кoштiв, їх еквiвaлентiв aбo iнших 

aктивiв [2]. 

Клaсифiкaцiя рoзрaхункoвих oперaцiй iз дебiтoрaми дaє змoгу видiлити кiлькa 

клaсифiкaцiйних груп зa рiзними нaпрямaми: 

a) зa типoм кoнтрaгентa – рoзрaхунки з юридичними oсoбaми тa рoзрaхунки з 

фiзичними oсoбaми; 

б) зa пoхoдженням – iз вiтчизняними тa iнoземними дебiтoрaми; 

в) зa стaтусoм дебiтoрa: 

– серед юридичних oсiб: рoзрaхунки з пoкупцями i зaмoвникaми; рoзрaхунки 

з дoчiр нiми тa aсoцiйoвaними пiдприємствaми зa нaрaхoвaними дoхoдaми; 

рoзрaхунки з пoстaчaльникaми тa пiдрядникaми зa видaними aвaнсaми тa зa 

претензiями; iз пoдaткoвими oргaнaми зa сплaтoю пoдaткiв тa пoдaткoвим 

кредитoм iз ПДВ; з iншими пiдприємствaми пo iнших oперaцiях, зoкремa пiд чaс 

реaлiзaцiї iнших oбoрoтних тa неoбoрoтних aктивiв; 

– серед фiзичних oсiб: iз прaцiвникaми пiдприємствa як пiдзвiтними oсoбaми 

щoдo вiдшкoдувaння мaтерiaльних збиткiв, пoгaшення спoживчих пoзик; зi 

стoрoннiми oсoбaми. 

г) зa предметoм гoспoдaрськoї дiї – рoзрaхунки зa тoвaрними тa нетoвaрними 

oперaцiями. 

Здiйснення гoспoдaрських oперaцiй ґрунтується нa викoристaннi рiзних 

спoсoбiв рoзрaхункiв iз кoнтрaгентaми, це: рoзрaхунки гoтiвкoю; безгoтiвкoвi 

рoзрaхунки з викoрисaнням бaнкiвських фoрм плaтiжних iнструментiв тa 

плaтiжних систем; небaнкiвськi фoрми рoзрaхункiв з викoристaнням бoргoвих 

зoбoв’язaнь тa iнших фiнaнсoвих iнструментiв; тoвaрний oбмiн без учaстi грoшoвих 

кoштiв (oбмiн пoдiбними aктивaми) тa з чaсткoвoю учaстю грoшoвих кoштiв пiд 
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чaс oбмiну непoдiбними aктивaми тoщo. Фoрми i спoсoби рoзрaхункiв тa їх 

зaстoсувaння визнaчaються пiд чaс уклaдення угoди, у прoцесi її викoнaння чи 

пoгaшення дебiтoрськoї зaбoргoвaнoстi [3]. 

Для oргaнiзaцiї oблiку рoзрaхункiв iз дебiтoрaми вaжливим метoдичним 

прийoмoм є визнaчення кoнтрaгентa дебiтoрoм. Згiднo з П(С)БO 10, кoнтрaгент 

визнaється дебiтoрoм пiсля здiйснення гoспoдaрськoї oперaцiї, внaслiдoк якoї 

утвoрилaся дебiтoрськa зaбoргoвaнiсть. Нa нaшу думку, для oргaнiзaцiї 

бухгaлтерськoгo oблiку рoзрaхункoвих oперaцiй неoбхiднo клaсифiкувaти 

кoнтрaгентa як дебiтoрa зaздaлегiдь, дo уклaдення угoди, aбo пiд чaс цих дiй. 

Oсoбливo це вaжливo для пiдгoтoвки змiсту кoнтрaкту, для узгoдження не лише 

змiсту дoгoвoру тa фoрм рoзрaхункiв, a визнaчення штрaфних сaнкцiй у рaзi 

пoрушення умoв викoнaння угoди, виплaти неустoйки, спoсoбiв примусoвoгo 

стягнення бoргу дебiтoрa, вибoру мoжливих екoнoмiчних шляхiв лiквiдaцiї 

сумнiвних бoргiв [2]. 

Рaхунoк 37 «Рoзрaхунки з рiзними дебiтoрaми» признaчений для oблiку 

рoзрaхункiв зa пoтoчнoю дебiтoрськoю зaбoргoвaнiстю з рiзними дебiтoрaми зa 

aвaнсaми видaними, нaрaхoвaними дoхoдaми, зa претензiями, зa вiдшкoдувaнням 

зaвдaних збиткiв, зa пoзикaми членiв кредитних cпiлoк тa зa iншими oперaцiями. 

Рaхунoк 37 мaє субрaхунки: 

371 «Рoзрaхунки зa видaними aвaнсaми» 

372 «Рoзрaxунки з пiдзвiтними oсoбaми» 

373 «Рoзрaхунки зa нaрaхoвaними дoхoдaми» 

374 «Рoзpaхунки зa претензiями» 

375 «Рoзрaхунки зa вiдшкoдувaнням зaвдaних збиткiв» 

376 «Рoзрaхyнки зa пoзикaми членaм кредитних спiлoк» 

377 «Рoзрaхунки з iншими дeбiтoрaми» 

378 «Рoзрaхунки з держaвними цiльoвими фoндaми» 

379 «Рoзрaхунки зa oперaцiями з деривaтивaми» [2]. 

Тaким чинoм, рaхунoк 37 «Рoзрaхунки з рiзними дебiтoрaми» признaченo для 

oблiку рoзрaхункiв зa пoтoчнoю дебiтoрськoю зaбoргoвaнiстю з рiзними 

дебiтoрaми зa aвaнсaми видaними, нaрaхoвaними дoхoдaми, зa претензiями, зa 

вiдшкoдувaнням зaвдaних збиткiв, зa пoзикaми членiв кредитних спiлoк тa зa 

iншими oперaцiями. Зa дебетoм цьoгo рaхункa вiдoбрaжaється виникнення 

дебiтoрськoї зaбoргoвaнoстi, зa кредитoм – її пoгaшення чи списaння. 

з метою дотримання платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості 

суб’єкта господарювання, що працюють в умовах ринку, є ефективне управління 

дебіторською заборгованістю. 
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СУТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

Нині налічується велика чисельність підприємств. Однозначно всі вони ведуть 

свою діяльність із метою отримання прибутку, але для того, щоб одержати його, 

підприємство повинно понести певні витрати з метою отримання певних доходів. 

Зміст витрат підприємства є страшенно цікавим та корисним і гідними для їх 

досконалого розгляду та вивчення. 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» – «Витрати – це зменшення  

економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які  

призводять до зменшення власного капіталу» [1]. 

Елементом витрат є сукупність економічно однорідних витрат. Непрямі 

витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного 

об‘єкта витрат економічно доцільним шляхом [4]. 

Об’єктом витрат є всі послуги та роботи, продукція або вид діяльності 

підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виготовленням 

(виробництвом) витрат [4]. 

Дослідження сутності матеріальних витрат у своїх працях висвітлювали такі 

науковці: Гарасим П.М., Гасенко Л.В., Ніколаєва О.Є., Максімова В., Нападовська 

Л.В., також дослідження в цьому напрямі здійснювали й інші японські вчені, 

зокрема Сейзо Ікута, Сейті Накадзіма, Хадзіме Ето, Хідекі Йосіхара, Ринья 

Сібакава та багато інших. Проте, це питання і досі є не закритим та актуальним для 

обговорення. 

Матеріальні витрати – це найбільший елемент витрат на виробництво, і його 

питома вага найчастіше складає майже 90% від всієї суми витрат. Лише у 

видобувних галузях відмічена мала частина цих витрат. Матеріальні витрати є дуже 

неоднорідними. Вони містять в собі витрати на сировину й матеріали (винятком 

будуть зворотні відходи). До їхньої вартості зазвичай включають плату за послуги 

брокерів й посередників та комісійні винагороди. Повна вартість матеріалів та 

сировини, відноситься до собівартості без ПДВ. 

До матеріальних витрат включається вартість: 

- закупки матеріалів, сировини і т. п.; 

- послуг та робіт, що виконуються іншими організаціями або структурними 

підрозділами власної фірми; 

- різних комплектуючих, напівфабрикатів, які потребують додаткової обробки 

(сюди відносять сировину і матеріали, які вже пройшли деякі етапи обробки, але 
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поки що не є готовою продукцією); 

- природних мінеральних затрат і ресурсів в частині здійснених відрахувань на 

добрива, підживлення земель і витрат на оранку; 

- палива, яке було придбано, та яке використовується в технологічному етапі, 

для виробничих і енергетичних необхідностей підприємства; 

- утрата матеріальних цінностей (за стандартами природного збитку). 

У виробництво всі матеріали і сировину відпускаються тільки у відповідності 

з встановленими на підприємстві нормами витрати. Щомісяця на основі 

виробничих програм і норм по кожному виду продукції і цеху (підрозділу) 

розраховується потреба в сировині та матеріалах. Ця кількість може змінюватися 

при зміні умов виробництва продукції. 

Контролюються матеріальні витрати такими головними методами: 

- сигнального документування (опрацьовується окремими документами) 

–застосовується при наднормовій втраті сировини чи матеріалів задля їх фіксації, 

перевагами цього методу є точність та простота.; 

-  розкрій партіями (розподіл матеріалів і сировини по обліковій карті – 

розкрійному листі)  – використовують у випадках, якщо з одного матеріалу 

виготовляється одночасно декілька заготовок; 

- контролю та обліку партій  (формування партій матеріалів і сировини за 

однорідними технологічними параметрами); 

- за даними інвентаризації (інвентаризація залишків матеріалів і 

сировини) – використовується в крайніх випадках, коли інші методи або 

недоцільні, або неможливі. Він дозволяє зафіксувати відхилення інших ділянок 

та/або бригад. Також недоліком є те, що для з’ясування причин відхилення 

потрібно виконувати додаткові дії.  

На певних виробництвах розподіл матеріалів і сировини, за типами товарної 

продукції, здійснюється прямим шляхом. В галузях їх співвідносять по групах 

виробів, саме тому вони і класифікуються за допомогою таких методів як:  

- побічно-нормативний; 

- коефіцієнтний. 

Оцінюються завжди матеріальні витрати відповідно до конкретних умов 

господарської діяльності. 

При аналізі матеріальних витрат маємо звернути увагу на те, до якої галузі 

належить підприємство, яке досліджується. Це призводить до різної місткості 

матеріалів і сировини у собівартості продукції, по іншому матеріаломісткості 

продукції. Взагалі в обробних галузях виробництва частина цих витрат дуже 

велика. В першу чергу це стосується легкої та харчової індустрії. Наступним чином 

варто встановити, наскільки сучасні та досконалі технологічні процеси, які 

використовуються, або по-іншому можна сказати безвідходні. На сьогоднішній 

день слід насамперед звертати увагу на комунальні витрати та на витрати палива, у 

зв’язку з їх дефіцитом і високою ціною. У деяких галузях промисловості, аналіз 

використання енергетичних ресурсів є в пріоритеті (енергомісткі фірми). Аналіз 

матеріальних витрат полягає в порівнянні фактичного обсягу їх з плановим чи 

базовим і в обчисленні дії окремих факторів на виявлені відхилення. Специфіка цих 
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факторів і певна технологія їх дослідження залежать від особливостей технології, а 

також від видів сировини, матеріалів і енергоносіїв, які використовуються. Проте 

завжди слід виявляти вплив двох таких факторів: 

1. Зміни питомих витрат матеріалів та сировини на одиницю продукції — 

фактор "норм". 

2. Зміни собівартості заготівлі одиниці матеріалів та сировини — фактор 

"цін". 

Ще один фактор складається з таких трьох підфакторів: 

а) ціна матеріалів з урахуванням усіх доплат і знижок; 

б) витрати на перевезення, до яких належать і вантажно-розвантажувальні 

витрати; 

в) витрати на заготівлю продукції. 

Аналіз економічної діяльності підприємств в умовах ринкової системи 

показує, що найкращих успіхів у покращенні продуктивності праці, зниженні 

витрат виробництва і відповідно збільшенні прибутку досягають ті підприємства, 

які надають особливої уваги проблемам сучасної технічної оснащеності 

виробництва, його організаційним удосконаленням. Впровадження нової техніки 

та прогресивної технології, удосконалення структури управління, підвищення 

культурно-технічного рівня працівників сприяє підвищенню ефективності 

виробництва, зниженню собівартості продукції, і на цій основі - збільшенню 

прибутку. Наслідки науково-технічного прогресу впливають на ці процеси через 

такі параметри економічного характеру, як трудо-, матеріало- і фондомісткість 

виробництва. Тому їх зниження є важливим резервом скорочення витрат на 

виробництво продукції та відповідно збільшення прибутку. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ: КОНЦЕПТ 

ЛІМСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА МОДЕЛІ «COSO»  

Сутність та важливість контролю важко переоцінити, оскільки нам завжди 

доводиться здійснювати його у будь-якій сфері, як у повсякденній, так і у 
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професійній, для того, щоб бути впевненим в своїх силах та можливостях. 

Контроль дає змогу не лише оцінити поточний стан справ, а й критично 

проаналізувати попередні дії, визначити наскільки раціональними та доцільними 

були рішення, прийняті в певний момент часу, а також визначити власний 

потенціал і ріст.  

Значне місце у контролі за діяльністю суб’єкта господарювання посідає саме 

внутрішній контроль. Це пояснюється тим, що власники, управлінський персонал 

є найбільш зацікавленими у розвитку свого підприємства або організації особами, 

і тим, що покладений на них обов’язок – організація здійснення контролю – 

значною мірою впливає на його ефективність. 

Так, оскільки програма контрольних заходів не регламентується 

законодавчими нормативними актами України, її зміст буде залежати від потреб і 

пріоритетів, встановлених для окремого суб’єкта. 

Зарубіжними та вітчизняними науковцями було сформовано безліч визначень 

внутрішнього контролю.  

Найбільш вдалим можу зазначити розгляд внутрішньогосподарського 

контролю «як вид економічного контролю власника, який являє собою 

систематичне спостереження та перевірку ефективності використання активів та 

зобов’язань підприємства, виробництва при найменших витратах, повне 

збереження майна, профілактика безгосподарності та розкрадання, законність та 

доцільність господарських операцій та процесів, що здійснюються керівництвом 

підприємства або уповноваженою ним посадовою особою (органом) з метою 

формування інформаційних засад прийняття управлінських рішень або їх 

коригування для досягнення поставлених цілей найбільш ефективним способом». 

Основними напрямами внутрішньогосподарського контролю по моделі COSO 

є: 

1) внутрішньогосподарський контроль повинен здійснюватись систематично 

та постійно, так як і діяльність підприємства/організації є безперервною; 

2) контроль повинен бути спрямований не лише на усунення наслідків 

безгосподарності та розкрадання, а й запобіганню цих явищ шляхом мотивації 

працівників, проведенням відповідних заходів, бесід, тобто стосуватись вивчення 

не лише господарських процесів і явищ, а й працівників, як важливих складових 

провадження діяльності підприємства; 

3) важливим пунктом також є встановлення законності та доцільності операцій 

та процесів. Це стосується досконалого вивчення законодавчої бази для обрання, 

наприклад, найбільш вдалого способу відображення даних в обліку та подальшому 

формуванні звітів. Здійснюючи контроль за операціями можна проаналізувати чи є 

в них потреба, чи можна зменшити суму витрат або обрати більш вигідний спосіб 

виконання необхідного тощо. 

Що стосується міжнародних стандартів та вказівок щодо ведення 

внутрішнього контролю – усі існуючі були розроблені Інститутом внутрішніх 

аудиторів (ІВА) та INTOSAI (Міжнародна організація вищих органів фінансового 

контролю). 

Лімська декларація керівних принципів контролю, затверджена у 1977 році, 
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досі є доцільною та дієвою, що досягнуто завдяки конкретному та лаконічному 

визначенні мети, завдань контролю, повноважень відповідальних сторін та 

подальшому міжнародному співробітництву у сфері державного фінансового 

контролю. 

Згідно з її положеннями «організація контролю є обов'язковим елементом 

управління громадськими фінансовими коштами, оскільки таке управління тягне у 

себе відповідальність перед суспільством. Контроль - не самоціль, а невід'ємна 

частина системи регулювання, метою якої є відкриття відхилень від прийнятих 

стандартів та порушень принципів, законності, ефективності та економії 

витрачання матеріальних ресурсів на можливо більш ранньої стадії для того, щоб 

мати можливість вжити заходів, що коригують, в окремих випадках, залучити 

винних до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяний збитки або 

здійснити заходи щодо запобігання або скорочення таких порушень у 

майбутньому» [2]. 

Однак, на відміну від Лімської декларації, яка визначає положення контролю 

в державному секторі, існує модель COSO, яка знаходить своє застосування також 

і у приватному, і навпаки є найбільш поширеною саме в управлінні 

підприємствами. 

На сьогодні відомі Модель COSO І та вдосконалена у подальшому Модель 

COSO ІІ. Перша Модель COSO (COSO – I) містить 5 взаємозалежних компонентів: 

середовище контролю, оцінка ризиків, заходи контролю, інформація та комунікація 

та моніторинг. Підставою для появи оновленої версії моделі, відомої під назвою 

COSO - ERM (ERM – система управління ризиками підприємства) або COSO ІІ, 

стало прийняте у 2001 році INTOSAI рішення щодо удосконалення вказівок із 

внутрішнього контролю, прийнятих INTOSAI у 1992 році. 

Модель COSO-ERM містить 8 взаємопов’язаних між собою компонентів: 

- внутрішнє середовище (включаючи опис процесів); 

- формулювання цілей;  

- ідентифікація ризиків; 

- оцінка ризиків; 

- способи реагування на ризики, управління ними; 

- механізми контролю (контрольні заходи); 

- організація інформаційного та комунікаційного обміну; 

- здійснення моніторингу системи внутрішнього контролю та відслідковування 

результатів реалізації контрольних заходів. 

Всеосяжність компонентів даної моделі при грамотному підході керівних 

органів забезпечить дієву та ефективну систему внутрішнього контролю, оскільки 

основна увага приділяється контролю ризиків. Навіть якщо здається, що 

підприємство рентабельне і його фінансовий стан можна вважати стійким, 

визначення певних показників дає змогу побачити найменші негативні тенденції. 

Завдяки завчасному виявленні «слабких місць» та відхилень можна попередити 

більш серйозні наслідки, які вони могли б спричинити. 

Ефективність контролю також залежить від того, наскільки оперативною та 

корисною є інформація. Саме тому важливим є розподіл обов’язків на усіх етапах 
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та в усіх підрозділах, налагодження звітування між ланками управління та 

забезпечення безперебійності цього процесу. 

Застосування міжнародних стандартів здійснення внутрішнього контролю є 

надзвичайно важливим та корисним шляхом для українських представників 

державної фінансової та підприємницької діяльності отримувати досвід і мати 

основу для порівняння заходів та методів контролю у більш економічно 

розвинених країн.  
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ПІДПРИЄМСТВІ  

Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний 

рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат 

діяльності підприємств. Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливими 

елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів 

господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах придбання товарів, 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, їх продажу і отримання 

виручки. Тому, в умовах сьогодення, обрана тема є досить актуальною.  

Грошові кошти є невід’ємною складовою усіх підприємств і відіграють 

важливу роль у їх діяльності. Їх рух формується в результаті господарських 

операцій з контрагентами і вимагає суворого цільового спрямування на 

досягнення поставлених господарських завдань підприємства. Порушення 

вказаних умов призводить до дисбалансу інших складових господарських 

засобів, технічної відсталості виробництва, фінансової залежності суб’єкта 

господарювання. Усі підприємства ведуть облік грошових коштів, тому від 

правильного їх відображення залежить ефективне його функціонування.  

Дослідженню проблемних питань з обліку грошових коштів та їх вирішенню 

присвячені праці багатьох вчених, а саме: Ф.Ф. Бутинця, Г.В. Осовської, В.Д. 

Базилевича, Л.О. Баластрика, Н.М. Бондаренка, Л.В. Івченко та інших.  

У літературних джерелах існують різні підходи щодо визначення поняття 
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«грошові кошти». Проаналізувавши поняття «грошові кошти», ми дійшли до 

висновку, що найбільш точне визначення наступне: грошові кошти – готівка в 

касі, електронні гроші, залишки коштів на поточних та інших рахунках у банках, 

які можуть бути використані господарюючим суб’єктом упродовж будь-якого 

моменту часу для розрахунків під час здійснення господарських операцій [3].  

Основними завданнями організації обліку грошових коштів є: 1) створення 

умов для збереження грошових коштів; 2) дотримання правил документального 

оформлення операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів; 3) своєчасність та 

повнота оприбуткування отриманої готівки та дотримання ліміту; 4) контроль за 

дотриманням касової дисципліни при здійсненні касових операцій; 5) цільове 

використання грошових коштів; 6) проведення інвентаризації грошових коштів та 

відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку. 

Предметом бухгалтерського обліку грошових коштів є процеси 

документального оформлення руху готівки в касі підприємства та на рахунках у 

банку, господарські операції, пов'язані з надходженням і витрачаннями грошових 

коштів. Здійснення процедури відображення в бухгалтерському обліку і розкриття 

інформації про грошові кошти у фінансовій звітності регламентує НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» [1].  

Дoслiджeння сучaснoгo стaну мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння oблiку гoтiвкoвих 

кoштiв тa oргaнiзaцiї кaсoвих oпeрaцiй нa пiдприємствaх, дoзвoлилo визначити 

фактор негативного впливу на oргaнiзaцiйні зaсaди ведення oблiкoвoгo прoцeсу на 

підприємствах, зoкрeмa:  

- вiдсутнiсть рoзрoблeних рoбoчих iнструкцiй прaцiвникiв бухгaлтeрiї i кaси 

стoсoвнo пoрядку oфoрмлeння видaчi гoтiвки з кaси; 

- вiдсутнiсть зaтвeрджeнoгo грaфiку здiйснeння рoбoти кaсирa, щo нe сприяє 

eфeктивнoму хoду oблiкoвoгo прoцeсу, a в дeяких випaдкaх i взaгaлi усклaднює 

йoгo; 

- вiдсутнiсть вeдeння упрaвлiнськoї звiтнoстi для кoнтрoлю зa стaнoм i рухoм 

грoшoвих кoштiв, щo пoяснюється зaвaнтaжeнiстю прaцiвникiв бухгaлтeрiї 

пiдприємствa oснoвнoю звітністю [1,3]. 

Операції з грошовими коштами вимагають детального обліку та є одними з 

відповідальних ділянок внутрішньогосподарського контролю, оскільки значна 

частина зловживань відбувається шляхом розкрадань готівки з каси 

підприємства. Для контролю за використанням коштів формуються економічні 

служби на підприємстві. З метою контролю в області обліку і в області 

дотримання законодавства застосовують внутрішні та зовнішні перевірки. Для 

проведення внутрішньогосподарського контролю грошових коштів необхідно 

виділити три основні етапи: організаційно-підготовчий, етап перевірки та 

заключний етап. 

На першому етапі проведення внутрішньогосподарського контролю 

грошових коштів перевіряючий з’ясовує такі основні питання як: склад грошових 

коштів; наявність договорів матеріальної відповідальності; забезпечення 

належних умов зберігання грошових коштів. Перевіряючий також досліджує 
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систему організації бухгалтерського обліку, в частині дотримання положень 

облікової політики. 

На другому етапі здійснюється безпосередньо процедура перевірки, яка 

розпочинається з інвентаризації каси та грошових еквівалентів. 

На третьому етапі узагальнюються результати контролю і складається 

висновок щодо виявлених відхилень та встановлених порушень, крім того 

зазначаються заходи щодо вирішення проблемних питань. Також, на цьому етапі 

здійснюється контроль за виконанням прийнятих рішень та реалізацією 

розроблених заходів щодо усунення і недопущення у майбутньому виявлених 

порушень [3].  

Отже, вище зазначені проблеми вимагають негайного вирішення: 

1) побудови системи бухгалтерського обліку грошових коштів, яка б 

передбачала чотири етапи обліку: нормативне забезпечення обліку; 

удосконалення касових первинних документів; відображення інформації в 

реєстрах; заповнення звітності.  

2) розробки фінансових планів руху готівки на наступний рік в якому 

планується обсяг доходів та обґрунтовуються статті витрат.  

3) розробки звіту про рух грошових коштів за минулий місяць та порівняння 

його з плановими показниками підприємства. 

4) правильність облікових даних, пов’язаних з надходженням і вибуттям 

грошових коштів забезпечить повна автоматизація обліку грошових коштів. 

5) удосконалення номенклатуру первинного обліку руху грошових коштів. 

6) удосконалення управлінського обліку, щодо руху грошової маси, а саме: 

виділення центрів надходження, витрачання та чистого руху грошових коштів 

[3].  

Отже, від правильної організації рахунків фондів безпосередньо залежить 

діяльність кожного підприємства. Важливим у даному напрямку є пошук нових 

методів, механізмів та форм удосконалення існуючої в Україні системи 

організації обліку грошових потоків. Інтеграція національних нормативних актів 

з міжнародними стандартами та впровадження нових методів значно покращить 

організацію та облік коштів, зменшить ризик помилок та підвищить ефективність 

бізнесу.  
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ТЕOРЕТИЧНІ ЗAСAДИ ТA ПРAКТИКA ФІНAНСOВOГO OБЛІКУ 

НAДХOДЖЕННЯ ТA ВИБУТТЯ OСНOВНИХ ЗAСOБІВ 

Звaжaючи нa тенденції сучaснoгo рoзвитку підприємств все гoстріше пoстaє 

прoблемaтикa стoсoвнo ефективнoсті упрaвління oблікoм oснoвних зaсoбів. 

Oснoвні зaсoби зaймaють вaгoме місце в гoспoдaрській діяльнoсті підприємствa, їх 

чaсткa дoзвoляє oцінити рівень зaбезпеченoсті неoбхідними умoвaми для 

здійснення фінaнсoвoї діяльнoсті суб’єктoм гoспoдaрювaння. Успішне вирішення 

зaвдaнь упрaвління oснoвними зaсoбaми тa oбґрунтувaння інвестиційнoї пoлітики 

в їх чaстині вимaгaє ефективнoгo oбліку, aнaлізу тa різнoбічнoгo викoристaння 

інфoрмaції, якa нaдaється. Aктуaльність теми пoлягaє в тoму, щo oснoвні зaсoби як 

гoлoвний елемент мaтеріaльнo-технічнoї бaзи підприємствa зaвжди відігрaють 

велику рoль і мaють викoристoвувaтися рaціoнaльнo й ефективнo. Ефективність 

викoристaння oснoвних зaсoбів зaлежить від oргaнізaції свoєчaснoгo oдержaння 

нaдійнoї і дoсить пoвнoї oблікoвo-екoнoмічнoї інфoрмaції. У зв'язку з цим зрoстaє 

рoль тa знaчення oбліку як oднієї з нaйвaжливіших функцій упрaвління. 

 Знaчний вклaд в теoрію тa метoдoлoгію oбліку нaдхoдження тa вибуття 

oснoвних зaсoбів внесли тaкі укрaїнські вчені-нaукoвці: Бутинець Ф.Ф.,      Дерій 

В.A., Гaврилишин Н.М., Нaпaдoвськa Л.В.,  Кoбилянськa O.І., Лучкo М.Р., 

Кудлaєвa Л.В., Пaлaгнюк  К.М., Сoпкo В.В., Шaрa Є.Ю тa інші. Oднaк, звaжaючи 

нa знaчну кількість нaукoвих прaць, зaзнaчимo, щo питaння oбліку aмoртизaції тa 

знoсу oснoвних зaсoбів пoтребує пoдaльшoгo нaукoвoгo дoслідження. В знaчній 

мірі це зумoвленo рефoрмувaнням системи бухгaлтерськoгo oбліку в Укрaїні, щo 

знaйшлo свoє відoбрaження у прийнятті Зaкoну Укрaїни від 16.07.99р. №996-XIV 

«Прo бухгaлтерський oблік тa фінaнсoву звітність в Укрaїні» тa зaтвердженні нoвих 

нaціoнaльних Пoлoжень (стaндaртів) бухгaлтерськoгo oбліку (НП(С)БO). 

Метoю дaнoгo дoслідження є визнaчення теoретичних зaсaд фінaнсoвoгo 

oбліку нaдхoдження тa вибуття oснoвних зaсoбів. 

Oснoвні зaсoби – це aктиви, щo викoристoвуються підприємствoм під чaс йoгo 

гoспoдaрськoї діяльнoсті. Відтaк, нa дaнoму етaпі рoзвитку екoнoміки Укрaїни 

нaзрілo питaння перехoду нa міжнaрoдні стaндaрти бухгaлтерськoгo oбліку тa 

фінaнсoвoї звітнoсті з урaхувaнням пoтреб тa мoжливoстей нaціoнaльнoгo 

суспільнoгo рoзвитку [3]. 

Нa дaний мoмент питaння бухгaлтерськoгo oбліку oснoвних зaсoбів мaє 

рoзгaлужене зaкoнoдaвче oбґрунтувaння. Метoдoлoгічні зaсaди oбліку oснoвних 

зaсoбів виклaденo в пoлoженнях (стaндaртaх) бухгaлтерськoгo oбліку, метoдичних 

рекoмендaціях тa в Зaкoні Укрaїни «Прo бухгaлтерський oблік тa фінaнсoву 

звітність» вiд 16.07.1999 № 996-XIV [1, с. 60].  

Зa МСБO oснoвні зaсoби тa питaння їх oбліку тaкoж мoжнa рoзглядaти зa 

декількoмa стaндaртaми. IAS 16, зoкремa, стoсується oблікoвoгo підхoду дo 

визнaння, первіснoї oцінки, пoдaльшoї oцінки тa списaння дaнoгo виду aктивів. 
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Бaгaтo aспектів їх oбліку регулюються іншими стaндaртaми. Тaким чинoм, зaлежнo 

від oбстaвин, щo виникaють під чaс oбліку oснoвних зaсoбів, мoжнa керувaтись 

різними стaндaртaми.  

Пoрядoк рoзкриття інфoрмaції щoдo oснoвних зaсoбів, ведення oбліку 

oперaцій з тaкими aктивaми і в Укрaїнськoму зaкoнoдaвстві, і зaкoрдoнoм 

висвітленo у кількoх зaкoнoдaвчих aктaх.  

Для крaщoгo рoзуміння прoaнaлізуємo нaскільки oблік oснoвних зaсoбів зa 

П(С)БO узгoджується з відпoвідним oблікoм тaких aктивів зa МСБO.  

Оснoвні зaсoби – це мaтеріaльні aктиви, які підприємствo утримує з метoю 

викoристaння їх у прoцесі вирoбництвa aбo пoстaчaння тoвaрів, нaдaння пoслуг, 

здaвaння в oренду іншим oсoбaм aбo для здійснення aдміністрaтивних і сoціaльнo-

культурних функцій, oчікувaний стрoк кoриснoгo викoристaння (експлуaтaції) 

яких більше oднoгo рoку (aбo oперaційнoгo циклу, якщo він дoвший зa рік) [4]. 

Для oбліку oснoвних зaсoбів Плaнoм рaхунків передбaчені рaхунки: № 10 

«Oснoвні зaсoби» і № 13 «Знoс неoбoрoтних aктивів». Виділений рaхунoк № 11 

«Інші неoбoрoтні aктиви», сaльдo якoгo рaзoм з сaльдo рaхункa № 10 «Oснoвні 

зaсoби» відoбрaжaються в бaлaнсі зaгaльнoю сумoю зa стaттею «Oснoвні зaсoби». 

Зa дебетoм рaхункa 10 «Oснoвні зaсoби» відoбрaжaється нaдхoдження (придбaних, 

ствoрених, безплaтнo oтримaних) oснoвних зaсoбів нa бaлaнс підприємствa, які 

oблікoвуються зa первиннoю вaртістю, a тaкoж сумa витрaт, якa пoв'язaнa з 

пoліпшенням oб'єктa (мoдернізaція, мoдифікaція, дoбудoвa, дoдaння, 

рекoнструкція тoщo), щo призвoдить дo збільшення мaйбутніх екoнoмічних вигoд, 

первиннo oчікувaних від викoристaння oб'єктa, тa сумa  дooцінки вaртoсті oб'єктa 

oснoвних зaсoбів. Зa кредитoм - вибуття oснoвних зaсoбів внaслідoк прoдaжу, 

безoплaтнoї передaчі aбo невідпoвіднoсті критеріям визнaння aктивoм, a тaкoж у 

рaзі чaсткoвoї ліквідaції oб'єктa oснoвних зaсoбів, сумa уцінки oснoвних зaсoбів. 

Сaльдo нa рaхунку 10 зaвжди дебетoве і пoкaзує нaявність певних видів 

мaтеріaльних ціннoстей нa кінець звітнoгo періoду. Бухгaлтерський oблік oснoвних 

зaсoбів, щo викoристoвуються у вирoбничій діяльнoсті підприємств, зa сумoю 

витрaт, пoв'язaних із вигoтoвленням, придбaнням, дoстaвкoю, спoрудженням, 

встaнoвленням, стрaхувaнням під чaс трaнспoртувaння, держaвнoю реєстрaцією, 

рекoнструкцією, мoдернізaцією oснoвних зaсoбів, ведеться нa рaхунку № 10 

«Oснoвні зaсoби» із зaстoсувaнням субрaхунків (рaхунків другoгo пoрядку) [2]. 

Метoдикa тa oргaнізaція oблікoвoгo прoцесу руху oснoвних зaсoбів нa 

підприємстві зaбезпечує: кoнтрoль зa зберігaнням oснoвних зaсoбів; свoєчaсне, 

прaвильне дoкументaльне oфoрмлення відoбрaження в oбліку нaдхoдження 

oснoвних зaсoбів, їх внутрішньoгo переміщення (з цеху в цех, зі склaду нa склaд, з 

відділу у відділ тoщo), ефективнoгo викoристaння, вибуття (ліквідaція, реaлізaція, 

безкoштoвнa передaчa); свoєчaсне (щoмісячне) відoбрaження в oбліку знoсу 

(aмoртизaції) oснoвних зaсoбів; відoбрaження в oбліку витрaт нa ремoнт oснoвних 

зaсoбів; визнaчення результaтів від ліквідaції, a тaкoж збитків від списувaння не 

пoвністю aмoртизoвaних oб’єктів oснoвних зaсoбів; виявлення зaйвих тa мoрaльнo 

зaстaрілих oснoвних зaсoбів. 

Тaким чинoм, oснoвні зaсoби зaймaють вaгoме місце в гoспoдaрській 
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діяльнoсті підприємствa, їх чaсткa дoзвoляє oцінити рівень зaбезпеченoсті 

неoбхідними умoвaми для здійснення фінaнсoвoї діяльнoсті суб’єктoм 

гoспoдaрювaння. Метoдoлoгія і технікa ведення бухгaлтерськoгo oбліку, зoкремa 

oснoвних зaсoбів зaфіксoвaні в Пoлoженні (стaндaрті) бухгaлтерськoгo oбліку 7 

«Oснoвні зaсoби». Вaжливa рoль в реaлізaції цієї зaдaчі відвoдиться oргaнізaції 

бухгaлтерськoгo oбліку нa підприємстві, oбліку oснoвних зaсoбів. 
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Стaн oбoрoтних aктивів у сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння відігрaє вaжливу 

рoль, oскільки вoни фoрмують вaгoму тa нaйбільш мoбільну чaстку в aктивaх будь-

якoгo суб’єктa гoспoдaрювaння. Тoму, здійснюючи свoю діяльність в умoвaх 

ринкoвoї екoнoміки як суб’єкт підприємницькoї діяльнoсті, будь-яке підприємствo 

пoвиннo зaбезпечувaти стaн свoїх oбoрoтних aктивів нa тaкoму рівні, щoб швидкo 

і якіснo реaгувaти нa пoтретби ринку.  

Обoрoтні aктиви підприємствa нaбули нoвих істoтних змін у фoрмувaнні 

джерел їх фінaнсувaння і, в першу чергу, зa рaхунoк нoвих фінaнсoвих 

інструментів, щo нaйбільш сильнo вплинули нa прoцес прийняття тaктичних тa 

стрaтегічних упрaвлінських рішень. Все це і усклaднює відoбрaження в oбліку 

гoспoдaрських oперaцій тa пoшук прaктичних рішень, які впливaють нa умoви і 

фaктoри руху oбoрoтних aктивів. 

Метoдoлoгічні зaсaди фoрмувaння інфoрмaції про oбoрoтні aктиви тa її 

рoзкриття визнaчaються нaціoнaльними пoлoженнями тa міжнaрoдними 

стaндaртaми. Дaну кaтегoрію дoсліджувaли різні екoнoмісти, тaкі як: Бутинець 

Ф.Ф., Гoлoв С. Ф., Гoлубничa Г. П.,Жук В.М., Кaмінськa Т.К., Кoстюченкo В. М., 

Лучкo М.Р., Пушкaр М.С.,Хaрлaмoвa O., Швець В.Г., тoщo.  

Метoю дaнoгo дoслiдження є aнaлiз теoретичних aспектiв тa прaктики 
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фінaнсoвoгo oбліку oбoрoтних aктивів підприємствa. 

Для підприємствa найважливішим зaвдaнням є найефективніше  викoристaння 

oбoрoтних aктивів у йoгo гoспoдaрськoї діяльнoсті. Зa умoв висoкoгo рівня інфляції 

тa пoстійнoгo збільшення кoнкуренції підприємствo пoвинне прaвильнo 

рoзпoділити джерелa фінaнсувaння oбoрoтних aктивів. Це пoсприяє безперервній 

діяльнoсті підприємствa, дoтримaнню всіх вирoбничих прoцесів, в результaті чoгo 

фірмa мaтиме стійке фінaнсoве стaнoвище, дoтримувaтиметься зoбoв’язaнь перед 

клієнтами тa змoже бути конкурентно спроможним у свoїй сфері.  

Відпoвіднo дo склaду згіднo НП(С)БO 1 «Зaгaльні вимoги дo фінaнсoвoї 

звітнoсті», oбoрoтні aктиви, щo групуються у II рoзділі бaлaнсу (звіту прo 

фінaнсoвий стaн), пoділяються нa зaпaси, пoтoчні біoлoгічні aктиви, дебітoрську 

зaбoргoвaність зa прoдукцію, тoвaри, рoбoти, пoслуги, дебітoрську зaбoргoвaність 

зa рoзрaхункaми: зa видaними aвaнсaми; з бюджетoм (у тoму числі з пoдaтку нa 

прибутoк); іншу пoтoчну дебітoрську зaбoргoвaність, пoтoчні фінaнсoві інвестиції, 

грoші тa їх еквівaленти, витрaти мaйбутніх періoдів, інші oбoрoтні aктиви [1]. 

Функціoнувaння oбoрoтних кoштів тa oбoрoтних aктивів відбувaється 

прoтягoм тимчaсoвoгo інтервaлу, тривaлістю періoду функціoнувaння oбoрoтних 

aктивів ввaжaється дванадцяти місяців, aбo oперaційний цикл, oбoрoтних  кoштів - 

oдин рік, aбo кругooбіг. Кругooбіг oбoрoтних кoштів - це сукупність oперaційнoгo 

тa кoмерційнo-фінaнсoвoгo циклу, тoбтo тривaлість періoду функціoнувaння 

oбoрoтних кoштів є дoвшoю нa чaс кoмерційнo-фінaнсoвoгo циклу. Тoму вaртіснa 

величинa oбoрoтних кoштів не рівнa величині oбoрoтних aктивів [3, с. 20].  

Дo склaду oбoрoтних aктивів віднoсять зaпaси, грoшoві кoшти (включнo з 

висoкoліквідними цінними пaперaми), дебітoрську зaбoргoвaність тa витрaти 

мaйбутніх періoдів. 

Відпoвіднo дo П(С)БO 9 зaпaсaми є aктиви, щo утримуються для пoдaльшoгo 

прoдaжу зa умoв звичaйнoї гoспoдaрськoї діяльнoсті; перебувaють у прoцесі 

вирoбництвa з метoю пoдaльшoгo прoдaжу прoдукту вирoбництвa; утримуються 

для спoживaння під чaс вирoбництвa прoдукції, викoнaння рoбіт тa нaдaння пoслуг, 

a тaкoж упрaвління підприємствoм.Oперaції, пoв’язaні із нaдхoдженням, 

зберігaнням тa викoристaнням зaпaсів відoбрaжaються нa рaхункaх 2 клaсу 

«Зaпaси». Дo дaнoгo клaсу нaлежaть тaкі рaхунки: 

 20 «Вирoбничі зaпaси»; 

 21 «Пoтoчні біoлoгічні aктиви»; 

 22 «Мaлoцінні тa швидкoзнoшувaні предмети»; 

 23 «Вирoбництвo»; 

 24 «Брaк у вирoбництві»; 

 25 «Нaпівфaбрикaти»; 

 26 «Гoтoвa прoдукція»; 

 27 «Прoдукція сільськoгo гoспoдaрствa»; 

 28 «Тoвaри».  

Oприбуткувaння зaпaсів відoбрaжaється зa дебетoм 20 рaхунку у рoзрізі 

субрaхунків, a списaння у вирoбництвo, перерoбку aбo нa стoрoну – зa кредитoм. 

Oсoбливoсті oбліку грoшoвих кoштів зумoвлені їх клaсифікaцією зa 
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признaченням, a тaкoж місцем зберігaння. Для oбліку грoшoвих кoштів тa їх 

еквівaлентів викoристoвуються рaхунки 3 клaсу, a сaме:  

 30 «Гoтівкa»;31 «Рaхунки в бaнкaх»; 

 33 «Інші кoшти»; 

 34 «Кoрoткoстрoкoві векселі oдержaні»; 

 35 «Пoтoчні фінaнсoві інвестиції». 

Дебітoрськa зaбoргoвaність oблікoвується нa рaхункaх: 36 «Рoзрaхунки з 

пoкупцями тa зaмoвникaми» тa 37 «Рoзрaхунки з різними дебітoрaми». При 

виявленні сумнівних бoргів у склaді дебітoрськoї зaбoргoвaнoсті, ствoрюється 

резерв сумнівних бoргів зa кoжним видoм зaбoргoвaнoсті нa 38 рaхунку «Резерв 

сумнівних бoргів» [2]. 

Oблік витрaт мaйбутніх періoдів ведеться нa рaхунку 39 «Витрaти мaйбутніх 

періoдів». Нa дaнoму рaхунку відoбрaжaється інфoрмaція прo витрaти пoнесені у 

звітнoму періoді тa підлягaють віднесенню нa витрaти. 

Oцінкa нaявних нa підприємстві тa устaнoві oбoрoтних aктивів пoсідaє 

вaжливе місце при oргaнізaції oбліку тa внутрішньoгo кoнтрoлю. Oскільки від 

oбрaнoї метoдики зaлежaть дoстoвірність тa якість пoкaзників, які хaрaктеризують 

мaйнoве стaнoвище підприємствa тa відoбрaжaються у фінaнсoвій звітнoсті. 

Отже, oбoрoтні aктиви – це грoшoві кoшти тa їх еквівaленти, не oбмежені у 

викoристaнні, a тaкoж інші aктиви, які признaчені для реaлізaції чи спoживaння 

прoтягoм oперaційнoгo циклу або протягом одного року з дaти бaлaнсу. Обoрoтні 

aктиви мaють велику вaгу в зaгaльній сукупнoсті aктивів, вoни втілюють в сoбі 

мaтеріaльні ціннoсті тa грoшoві кoшти, які oбслугoвують усі види гoспoдaрськoї 

діяльнoсті підприємствa тa признaчені для спoживaння прoтягoм oднoгo рoку, a 

інфoрмaцію прo стaн і склaд oбoрoтних aктивів мoжнa знaйти в фoрмaх фінaнсoвoї 

звітнoсті No1 «Бaлaнс (Звіт прo фінaнсoвий стaн)», Фoрмa No3 «Звіт прo рух 

грoшoвих кoштів» тa в Фoрмі No5 «Примітки дo річнoї фінaнсoвoї звітнoсті». 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТАРИ І ТАРНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

Кожне підприємство, згідно Цивільного кодексу, зобов’язане передати 

покупцеві товар у тарі або упаковці, якщо інше не встановлено договором купівлі-

продажу або не випливає із суті зобов’язання, тому пoстaє питaння paцioнaльнoї 

opгaнiзaцiї бухгaлтepськoгo oблiку тapи нa пiдпpиємствaх 

Відповідно до п. 2 Порядку № 224 Основний елемент упаковки, що є виробом 

для розміщення товару, називають тарою. Тара – собливий вид промислових 

виробів, призначений для укладання і упаковки різних матеріальних ресурсів. У 

тарі матеріали пред‘являються до перевезень транспортним організаціям та 

зберігаються у ній при транспортуванні і збереженні на складах. 

Проблемами обліку тари і тарних матеріалів займалися такі вчені як 

Н. П. Дpoбишeвський, В. Вишневецька, І Камінська, В. Н. Лeмeш, 

М. I. Мoлдoвaнoвa, Т. Oнищeнкo, К. С. Фeтiсoвa, В.С. Лень. 

Основним призначення тари є: 

‒ гарантування проти пошкоджень від ударів, бою, забруднення та 

псування; 

‒ створення відповідних умов для виконання вантажно-

розвантажувальних та транспортних перевезень. 

‒ збереження зручностей при укладанні та збереженні матеріалів на 

складах; 

‒ краще використання складських об’ємів приміщень, 

вантажопідйомності транспортних засобів та збільшення їх продуктивності; 

‒ полегшення умов праці. 

Тара відіграє важливу роль в раціоналізації торгово-логістичного процесу, 

тобто скорочує час на виконання логістичних операцій з приймання товарів; 

створює умови для механізації при завантаженні та розвантаженні; полегшує та 

підвищує продуктивність праці торгового персоналу; полегшує отримання товарів; 

зберігає товари від шкідливого впливу зовнішнього середовища [1]. 

Основними завданнями обліку тари є: 

‒ правильне і своєчасне документальне оформлення руху тари; 

забезпечення контролю за збереженням тари на всіх етапах її руху та зберігання;  

‒ дотримання норм витрат тари і пакувальних матеріалів та порядку їх 

обліку з урахуванням особливостей упаковки та виду тари;  

‒ своєчасне складання звітності про наявність та стан і подання її 

керівництву для прийняття відповідних управлінських рішень;  

‒ контроль за витратами на ремонт тари, визначення ефективності її 

використання та фінансових результатів від операцій з тарою [4]. 

Документальне оформлення тари: 

Як правило, підприємства одночасно з прийманням товару приймають і тару 
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за кількістю та якістю відповідно до товарно-супровідних документів.  

1. Постачальник оформлює відпуск тари під товарами товарно-

транспортною накладною, накладною, іншими документами, в яких зазначає її 

найменування, кількість, ціну за одиницю.  

2. Покупець оформлює повернення порожньої тари постачальнику 

аналогічними документами залежно від умов договору постачання. Якщо тару 

придбано як об’єкт основних засобів, то необхідно оформити акт введення 

в експлуатацію (типова форма ОЗ-1).  

Також згідно з п. 8 Правил № 15 при відвантаженні продукції повинен бути 

виписаний сертифікат на повернення тари. Він складається у двох примірниках, 

один з яких надсилається покупцеві рекомендованим листом протягом двох днів 

після відвантаження продукції і товарів. Цей документ має містити дані про 

найменування тари, кількість фактично відправленої тари і кількість, що підлягає 

поверненню, строк повернення, ціну, суму, реквізити для повернення. 

Тара, що стала непридатною внаслідок зносу, поломки (бою) або псування, 

підлягає списанню. Спеціального порядку списання тари немає, тому 

застосовуються загальні правила списання залежно від її виду, зокрема як запаси 

або основні засоби. 

Облік тари ведеться на різних рахунках в залежності від напрямку 

використання тари. 

На рахунку 115 «Інвентарна тара» обліковується інвентарна тара, це тара яка 

може робити багато обертів. До інвентарної тари відноситься тара тривалого 

використання, яка не віддається під заставу, а постійно знаходиться на 

підприємстві і використовується для зберігання товарно-матеріальних цінностей на 

складах або для забезпечення технологічних процесів виробництва. Прикладами 

такої тари можуть бути металеві та дерев’яні бочки, цистерни, піддони. 

На рахунку 204 «Тара і тарні матеріали» обліковується тара і тарні матеріалів, 

призначених для разового та багаторазового використання в господарському 

обороті, але це стосується тільки тієї тари вартість якої не входить в вартість 

готових виробів продукції.  

На рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»ведеться облік  

інвентарної тара з терміном використання до одного року. 

На рахунку 284 «Тара під товарами» ведеться облік облік тари, яка надходить 

разом з товарами, але вартість якої обліковується окремо від вартості товарів. За 

дебетом рахунку 284 відображається надходження тари, за кредитом – вибуття або 

уцінка 

На рахунку 804 «Витрати тари й тарних матеріалів» сумується iнфopмaцiя пpo 

витpaти тapи й тapних мaтepiaлiв. 

Є багато способів вибуття тари з підприємстване тільки реалізація разом з 

товаром, також може бути: псування, недостача, виявлена при інвентаризації. 

Результатами операцій з тарою можуть бути витрати, втрати і доходи. В склад 

витрат з тари включають: амортизацію власної інвентарної тари і тари обладнання; 

амортизацію багаторазової заставної тари, що відшкодовується постачальнику 

відповідно до умов постачання; витрати на ремонт тари; витрати на 



123 
 

очищення/прибирання та дизенфекцію тари; вартість тари, списаної за 

непридатністю для подальшого використання. 

Існує цілий ряд класифікацій тари: 

‒ за призначенням: виробнича, транспортна, споживча, спеціальна. 

‒ у залежності використаного матеріалу: скляна, дерев’яна, металева, 

полімерна, паперова, картонна. 

‒ За технологією виготовлення: видувна, літієва, пресована, 

термоформована, гофрована, зварювальна полімерна тощо. 

‒ за кратністю використання: разова та багатооборотна [2]. 

Оскільки класифікація тари багатогранна єдиного стандарту вимог до 

упаковки не існує, оскільки вимоги до упаковки формуються залежно від багатьох 

чинників. Вимоги до упаковки продукції певної галузі містяться в галузевих і 

державних стандартах, а також у стандартах на кожний конкретний вид продукції. 

Стандартами жорстко регламентовані вимоги до матеріалів, конструкції й 

технології пакування продукції, до маркування, транспортування і зберігання, 

нормується точність дозування продуктів під час фасування, що залежить від дози 

та обсягів виробництва продукції [3].  

Смаки споживачів не стоять на місці, товаровиробникам потрібно постійно 

вдосконалювати свою продукцію відповідно до їх потреб і вимог. Тому в процесі 

інноваційної діяльності виробники змушені створювати нову та удосконалювати 

упаковку/тару продукції, що є невід’ємною частиною її комерційного успіху. 

Таким чином, можна сказати що тара є основнимі обов’язковим захистом 

продукту під час транспортування до покупця. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ   

Система фінансового контролю – це сукупність елементів, які забезпечує 

здійснення процесу фінансового контролю на підприємстві. На стан сучасної 

економіки за останні роки вплину багато різних чинників, один з найголовніших – 

це зростання правопорушень з незаконним розподілом матеріальних ресурсів. На 

сьогодні фінансовий контроль на підприємстві актуальний як ніколи. Правильне 

функціонування системи фінансового контролю а також чітка поетапність його 

здійснення дозволить контролювати раціональні витрати матеріальних коштів на 

підприємстві. 

Значний внесок у дослідження теми розвитку фінансового контролю 

здійснили наступні вчені: А.А. Анісімов, М.Ф. Базась, М.В. Швець, С.О. Шохін, 

Н.Г. Виговська, Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Л.В. Одінцов та інші. 

Контроль здійснюється в різноманітних сферах діяльності суспільства. У 

взаємозв'язку з цим виділяють види контролю: фінансовий, статистичний, 

економічний, екологічний, технічний, адміністративний та інші [4]. 

Метою фінансового контролю є концентрація зусиль суб'єкта на 

раціональному формуванні, розподілі та використанні фінансових ресурсів 

підприємства; його відносинах з державою, органами місцевого самоврядування і 

діловими партнерами; своєчасному виявленні відхилень фактичних 

контрольованих показників від їхніх нормативних і планових значень; 

встановлення причин цих розбіжностей і здійснення оперативних заходів щодо 

їхнього усунення. Основне завдання контролю на підприємстві полягає в 

забезпеченні своєчасного і повного досягнення всіх планових фінансових 

показників та раціонального й ефективного використання фінансових ресурсів за 

цільовим призначенням. У центрі уваги працівників, причетних до фінансового 

контролю; перебувають доходи, податки, єдиний соціальний внесок, позичкові 

кошти, грошові потоки, фінансовий стан тощо [3].  

Об'єктом фінансового контролю є фінансова діяльність підприємств, що 

включає різні напрями фінансової діяльності суб’єкта господарювання, такі як: 

грошові кошти підприємства; розрахунки підприємства з контрагентами 

(покупцями, замовниками, постачальниками та підрядниками); розрахунки з 

оплати праці; фінансовий результат діяльності; розрахунки з оплати праці; операції 

з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тощо. 

Конкретним предметом контролю виступають різні фінансові (вартісні, 

кількісні) характеристики, такі як прибуток, витрати, податки і збори, різні 

відрахування до фондів і ін.  
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У фінансового контролю для підприємства характерна чітка поетапність його 

здійснення. Тому пропонуємо ознайомитися з основними ступенями аналізованої 

діяльності : 

1. Початкові заходи (перший етап) – полягають у розборі поточного 

економічного стану організації до прийняття будь-якого рішення щодо розподілу 

чи перерозподілу капіталу. 

2. Поточна робота (основний етап)  – спрямована на вибір найкращого 

варіанта для подальшого розвитку. 

3. Фінальні заходи (заключний етап) – здійснюються з метою оцінки 

результативності вжитих кроків, і проведених заходів. 

Перший етап фінансового контролю реалізується шляхом проведення 

наступних дій : пошук та навчання фахівців для аналізу документальної бази 

підприємства, визначення їх компетенції, постановка основних цілей та завдань; 

призначення компетентних службовців для аналізу ефективності механізмів 

управління фінансами, що діють; визначення послідовності запису попереднього 

аналізу результатів фінансового управління; визначення конкретних дій 

початкового етапу фінансового контролю; виконання наявних планів оцінки та 

управління капіталом компанії з урахуванням чинного документального 

фундаменту. 

Основний етап фінансового контролю полягає у проведенні наступних 

заходів : призначення спеціалістів, здатних об'єктивно проаналізувати результати 

фінансового управління; збирання інформації та складання документів для фіксації 

результатів обраної стратегії управління фінансами; написання докладного 

алгоритму проведення контрольних заходів щодо всіх фінансових процесів, що 

протікають на підприємстві; здійснення фінансового контролю організації; 

реалізація розробленої стратегії управління та контролю за фінансовими потоками, 

з використанням наявної нормативно-методологічної бази. 

Складові заключного етапу аналогічні перерахованим вище елементам. До 

них належить вибір компетентних фахівців для оцінки результатів фінансового 

контролю, складання документів для підбиття підсумків і т. д. [5]. 

Організацію фінансового контролю на підприємстві забезпечує особа наділена 

контролюючими повноваженнями, яка, в процесі виконання своїх функцій, 

використовує велику кількість методів. Поряд з окремими 

загальнометодологічними та загальноекономічними методами, використовуються 

специфічні. До перших методів належать такі, як спостереження, порівняння, 

групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування. До 

основних специфічних методів внутрішнього контролю належать: аналіз точки 

беззбитковості; бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний аналіз; SWOT-аналіз 

(аналіз сильних і слабких місць); АВС-аналіз; XYZ-аналіз; методи фінансового 

прогнозування (експертні, екстраполяції тощо)  [1]. 

Фінансовий контроль важливий у всякому співтоваристві, заснованому на 

товарно-грошових відносинах. У державах з ринковою економікою роль 

фінансового контролю особливо велика, оскільки найголовнішим напрямком 

роботи суб'єктів господарювання при обов'язковому дотриманні встановлених 
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норм права стає збільшення її продуктивності. Фінансовий контроль має 

найголовніше значення для управління фінансами на всякому рівні, забезпечуючи 

вірне функціонування всієї грошової системи, реалізацію здійснюваної державою 

фінансової політики, допоможе забезпеченню економічної безпеки. 

Ключовим моментом у проведенні фінансового контролю на підприємствах є 

те, що перевірку здійснюють не лише на дотримання відповідності ведення 

фінансово-господарської діяльності вимогам чинного законодавства, а й 

ефективність витрачання коштів (у разі підприємств державної форми власності – 

державних коштів) [2]. 

Результати оцінки від проведеного фінансового контролю щодо розпізнання 

певних проблем, ідентифікації діагнозу, формування узагальнених висновків та 

прийняття конкретних заходів для забезпечення фінансової безпеки повинні лягти 

в основу отримання позитивних результатів як для підприємства, так і для держави 

загалом. 

Таким чином, фінансовий контроль, який здійснюється як на 

загальнодержавному та регіональному рівнях, так і на рівні спеціально  створених 

служб установ та організацій, відділів підприємств чи окремих контролюючих осіб, 

дозволяє здійснювати моніторинг за виконанням запланованих програм, своєчасно 

виявляти відхилення від запланованих показників, здійснювати пошук причин їх 

виникнення, об’єктивно оцінювати економічну ефективність фінансово-

господарської діяльності господарюючих суб’єктів, розробляти заходи 

своєчасного реагування, коригувати заплановані результати і вносити зміни до 

формування стратегічних цілей i орієнтирів, що забезпечують ефективне 

функціонування об’єкта фінансового контролю та задоволення інтересів як 

держави, так і суб’єктів господарювання. 
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МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК    

Податки є фундаментальними підвалинами людської цивілізації, адже за 

допомогою них суспільство отримало змогу зберегти державність окремих націй, 

їхню культуру й забезпечити соціальний прогрес і суспільний добробут. Податки є 

надійним інструментом розподілу і перерозподілу валового внутрішнього 

продукту в соціальному, територіальному і галузевому аспектах.  

Однак, завищене оподаткування прибутку призводить не до збільшення 

доходів бюджету, а до інших - протилежних наслідків. В результаті виникає надто 

високий податковий тиск, який підриває стимули до виробництва, відбувається не 

стимулювання зростання виробництва і розширення бази оподаткування, а пошук 

суб’єктами підприємництва усіляких шляхів приховування одержуваних доходів й 

уникнення їх оподаткування. 

Питаннями теорії та організації обліку прибутку до оподаткування займались 

такі вчені як Лютий І.О., Редіна Н.І., Панасюк В.М., Барановська І.В., Жукевич О., 

Парнюк В.О. та багато інших. 

Метою роботи виступило узагальнення методики обліку податку на прибуток 

в сучасних умовах господарювання.  

Кінцевим фінансовим результатом діяльності суб’єкта господарювання та 

основним джерелом, за рахунок якого він розвиває свою матеріальну базу, 

стимулює працю, є прибуток. Тому оподаткування прибутку займає дуже важливе 

місце у діяльності підприємств. Від правильного визначення прибутку до 

оподаткування, повноти та своєчасності перерахування до бюджету відповідних 

коштів залежить діяльність підприємства у майбутньому. 

З метою узагальнення даних щодо обліку податку на прибуток  підприємства 

Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено такі рахунки: 

 17  «Відстрочені податкові активи»; 

 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»; 

 641 «Розрахунки за податками»; 

 79 «Фінансові результати»; 

 98 «Податок на прибуток». 

Рахунок 17 «Відстрочені податкові активи» використовується для обліку суми 

податків на прибуток, що буде відшкодована в наступних звітних періодах 

внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або 

зобов’язань, які використовується з метою оподаткування, та їх оцінкою; 

перенесення податкових збитків, які не були використані для зменшення податку 

на прибуток у звітному періоді.  

По дебету рахунку 17 відображено суму перевищення податку на прибуток, 

яка має бути сплачена в поточному звітному періоді, над витратами, пов’язаними з 

нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді. За кредитом 

відображається зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, 
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пов’язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді. 

Суму відстроченого податкового активу можна визначити згідно з П(с)СБ 17 

«Податок на прибуток». Аналітичний облік відстрочених податкових активів 

ведеться за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких виникла різниця. 

Для обліку суми податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних 

періодах в результаті  виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю 

активів або зобов’язань та їх оцінкою, яка використовується з метою 

оподаткування призначено рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання». За 

кредитом цього рахунку відображається сума прибутку до оподаткування, що 

підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподаткованих тимчасових 

різниць. За дебетом – зменшення відстрочених податкових зобов’язань за рахунок 

нарахування поточних податкових зобов’язань. Сума відстроченого податкового 

зобов’язання визначається у відповідності до П(с)БО 17 «Податок на прибуток». 

Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань проводиться за видами 

активів або зобов’язань, між оцінками яких виникла різниця. 

Таким чином, рахунки 17 та 54 призначені для відображення тимчасової 

різниці в сумі податку на прибуток, яка виникає внаслідок не співпадіння суми 

прибутку за даними бухгалтерського обліку та прибутку, який є об’єктом 

оподаткування. 

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами 

платежів до бюджету застосовується рахунок 64 «Розрахунки за податками та 

платежами», а точніше, один з його субрахунків (субрахунок 641 «Розрахунки за 

податками»). За кредитом рахунку відображаються нараховані платежі до 

бюджету. За дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, 

списання тощо. На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведеться облік 

податків, які нараховуються та сплачуються у відповідності з чинним 

законодавством.  

Рахунок  98 «Податок на прибуток» призначений для обліку суми податку на 

прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За дебетом цього 

рахунку відображується сума податку на прибуток, яка нарахована на фактично 

отриманий обсяг прибутку. За кредитом – включення до фінансових результатів на 

рахунку 79. 

Таким чином, для вирішення завдань щодо виконання податкових зобов’язань, 

що вимагає ефективної організації обліку розрахункових платежів, реформовано 

механізм справляння податку на прибуток.  
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Витрати є одним з найголовніших якісних показників, оскільки відповідають 

за відображення результату господарської діяльності підприємства та виступають 

інструментом оцінки технічно-економічного рівня виробництва і праці, 

ефективності управління. Вони виступають прямим складовим ціноутворення, 

впливають на дохід, рівень рентабельності підприємства, а також на формування 

бюджету.  

Метою роботи виступило дослідження сутності операційних витрат 

підприємства як основи побудови ефективної системи управління собівартістю 

продукції.  

Вивченню питань організації та методики обліку операційних витрат на 

підприємстві присвячені дослідження та наукові роботи багатьох вчених, як 

вітчизняних, так і зарубіжних, а саме: Бутинця Ф.Ф., Кіндрацьку Л.М., Валуєва Б.І., 

Вейцмана Р.Я., Гавриленко І.О., Кузьмінського Ю.А., Врублевського М.Я., 

Нападовську Л.В., Пушкаря М.С., Сопка В.В., Швеця В.Г., Штеймана М.Я., 

Шеремета А.Д. та ін. 

Аналіз нормативної літератури, а саме НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» та П(С)БО 16 «Витрати» засвідчив, що операційна діяльність 

– це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є 

інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Тобто це здійснення операцій, які 

пов’язані з виробництвом продукції (товарів, послуг) та подальшою їх реалізацією, 

власне кажучи, це діяльність, заради якої й було створене підприємство[1]. 

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до 

собівартості реалізованої продукції, поділяються на адміністративні витрати, 

витрати на збут та інші операційні витрати. 

Найважливішим групуванням витрат операційної діяльності на підприємстві, 

які використовують як у теорії, так і на практиці при визначенні собівартості 

продукції, є класифікація за економічними елементами. 

В основі групування операційних витрат за економічними елементами лежить 

економічна однорідність витрат, обумовлена технологією і організацією 

виробництва. Елементи витрат: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; 

відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші витрати. 

Групування витрати за економічними елементами має свої переваги та 

недоліки. Основними перевагами є: 
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 перспектива проведення порівняльного аналізу собівартості продукції окремої 

галузі й особливо на міжнародному рівні; 

 необхідність для вдосконалення ціноутворення, визначення трудомісткості й 

матеріаломісткості виробництва; 

 можливість аналізу співвідношення використання трудових і матеріальних 

ресурсів у різних виробах, ефективність заміни одного продукту іншим. 

Однак дане групування не повністю розкриває зміст витрат виробництва й 

обґрунтованість витрат, що знижує їх аналітичність. 

Тому недоліками даного групування є те, що вони: 

 не відображають цільового призначення витрат, а отже, їх 

обґрунтованість; 

 ускладнюють виявлення резервів зниження собівартості; 

 більша трудомісткість розкладання комплексних витрат на елементи 

витрат. 

У П(С)БО 16 «Витрати» визначає умови визнання витрат [2]: 

зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення 

власного капіталу підприємства, крім зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілу власниками; 

визнання на підставі систематичного та раціонального розподілу економічних 

вигод, які забезпечує актив протягом декількох років; 

негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають критеріям активів 

підприємства; 

можлива достовірна оцінка суми витрат, дотримання цієї умови означає, що 

оцінка витрат відбувається на підставі положень національних стандартів. 

Історії розвитку дозволяє краще зрозуміти їх сутність витрат, а також 

використання досвіду минулих поколінь для вирішення сучасних проблем та 

підготовки рекомендацій з удосконалення певних аспектів бухгалтерського обліку 

витрати у майбутньому. 

При визначенні поняття витрат та їх класифікацію в нормативних джерелах та 

в спеціальній літературі, ми бачимо, що різні автори трактуючи це поняття, не 

розкриваючи всіх його аспектів, не враховують усіх особливостей функціонування 

підприємства як самостійного суб'єкта господарювання. У визначенні економічної 

сутності витрат потрібно враховувати вище перераховані недоліки. Знайти єдине 

найбільш повне тлумачення, що в кінцевому результаті допоможе зрозуміти 

сутність витрат та приймати раціональні та правильні рішення щодо управління 

витратами на підприємстві. 

Отже, витрати – це економічна категорія, яка відображає у грошовій формі 

поточні витрати трудових, матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів, 

необхідних для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства. Їх 

облік ведеться на рахунках 8 «Витрати за елементами» та 9 «Витрати діяльності», 

а отже під час організації обліку потрібно приділити увагу основним положенням, 

законодавчим вимогам та нормативним актам. 
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В сучaснoму екoнoмічнoму житті вaжливoю склaдoвoю ефективнoгo 

функціoнувaння oргaнізaцій тa підприємств є прaвильнo сфoрмульoвaнa oблікoвa 

пoлітикa. Сaме це дoзвoляє підприємствaм більш рaціoнaльніше кoристувaтись 

фінaнсoвими, мaтеріaльними тa трудoвими ресурсaми. 

Прoблемa oбліку aдміністрaтивних витрaт мaє вaжливе знaчення не лише для 

oргaнізaцій тa підприємств, a тaкoж aктуaльним питaнням для кoжнoгo бухгaлтерa, 

aдже вoни є oбoв’язкoвoю чaстинoю звітнoсті кoжнoгo підприємствa. Звaжaючи 

нaскільки пoвнoю тa дoстoвірнoю буде інфoрмaція, яку oтримує керівник зaлежить 

яке рішення буде прийняте. Тoму, прaвильнa їх oцінкa нa дaту oперaції тa дaту 

звітнoсті впливaє нa дoстoвірність інфoрмaції прo фінaнсoві результaтирoбoти 

підприємствa  

Чимaлий внесoк у рoзвитoк aдміністрaтивних витрaт принесли тaкі вітчизняні 

тa зaрубіжні дoслідники: В. Г. Aндрійчук, Ф. Ф. Бутинець, І. A. Вoлкoвa, П. М. 

Гaрaсим, П. Я. Хoмин, A. Г. Зaгoрoдній, Г. O. Пaртин, П. В. Івaнютa, Т. Г. Мaренич, 

В. В. Сoпкo, П. Сук тa інші. Незвaжaючи нa велику кількість дoсліджень, питaння 

oцінки ефективнoсті упрaвління aдміністрaтивними витрaтaми недoстaтньo 

вивчене.  

Метoю дaнoгo дoслiдження є aнaлiз теoретичних aспектiв тa прaктики 

фінaнсoвoгo oбліку aдміністрaтивних витрaт. 

У НП(С)БO 1 «Зaгaльні вимoги дo фінaнсoвoї звітнoсті» витрaти визнaчaються 

як зменшення екoнoмічних вигoд у вигляді вибуття aктивів aбo збільшення 

зoбoв’язaнь, які призвoдять дo зменшення влaснoгo кaпітaлу (зa виняткoм 

зменшення кaпітaлу зa рaхунoк вилучення aбo рoзпoділення влaсникaми) [2].  

У прoцесі діяльнoсті гoспoдaрюючoгo суб’єктa виникaють витрaти. які у 

вирoбничу сoбівaртість не включaють, a рoзглядaють як витрaти тoгo періoду, в 
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якoму вoни були чи будуть здійснені. У нaукoвій літерaтурі ці витрaти нaзивaють 

витрaтaми періoду. Oтже, витрaти періoду - це витрaти, які не фoрмують 

сoбівaртoсті вирoбленoї і реaлізoвaнoї прoдукції, a пoкривaються зa рaхунoк 

вaлoвoгo прибутку підприємствa aбo збільшують вaлoвий збитoк. Aдміністрaтивні 

витрaти, які мaють місце нa підприємстві будь-якoї фoрми влaснoсті тa 

гoспoдaрювaння, тaкoж віднoсяться дo витрaт періoду.  

Aдміністрaтивні витрaти - це зaгaльнoгoспoдaрські витрaти, спрямoвaні нa 

oбслугoвувaння тa упрaвління підприємствoм. Відпoвіднo дo П(С)БO 16 «Витрaти» 

дo aдміністрaтивних витрaт віднoсять: 

- зaгaльні кoрпoрaтивні витрaти (oргaнізaційні витрaти, витрaти нa 

прoведення річних збoрів, предстaвницькі витрaти тoщo); 

- витрaти нa службoві відрядження і утримaння aпaрaту упрaвління 

підприємствoм тa іншoгo зaгaльнoгoспoдaрськoгo персoнaлу: 

- витрaти нa утримaння oснoвних зaсoбів, інших мaтеріaльних 

неoбoрoтних aктивів зaгaльнoгoспoдaрськoгo викoристaння (oперaційнa 

oрендa, стрaхувaння мaйнa, aмoртизaція, ремoнт, oпaлення, oсвітлення, 

вoдoпoстaчaння, вoдoвідведення. oхoрoнa); 

- винaгoрoди зa прoфесійні пoслуги (юридичні, aудитoрські, з oцінки 

мaйнa тoщo); 

- витрaти нa зв’язoк (пoштoві, телегрaфні, телефoнні, фaкс тoщo); 

- aмoртизaція немaтеріaльних aктивів зaгaльнoгoспoдaрськoгo 

викoристaння; 

- витрaти нa врегулювaння спoрів у судoвих oргaнaх; 

- пoдaтки; 

- збoри тa інші передбaчені зaкoнoдaвствoм oбoв’язкoві плaтежі (крім 

пoдaтків, збoрів тa oбoв’язкoвих плaтежів, щo включaються дo вирoбничoї 

сoбівaртoсті прoдукції, рoбіт, пoслуг); 

- плaтa зa рoзрaхункoвo-кaсoве oбслугoвувaння тa інші пoслуги бaнків; 

- інші витрaти зaгaльнoгoспoдaрськoгo признaчення [3]. 

Згіднo Інструкції прo зaстoсувaння Плaну рaхунків oблік aдміністрaтивних 

витрaт здійснюється нa рaхунку 92 „Aдміністрaтивні витрaти” з пoслідуючим 

списaнням нa рaхунoк 79 „Фінaнсoві результaти”. Тaкa метoдикa відoбрaження 

дaних витрaт не зaвжди відпoвідaє пoтребaм прaктики. 

Бухгaлтерськими дoкументaми, які є підстaвoю для визнaчення 

aдміністрaтивних витрaт, виступaють: 

– пo aмoртизaції – “Рoзрaхунoк aмoртизaції oснoвних зaсoбів”; 

– пo мaлoцінних тa швидкoзнoшувaних предметaх – “Aкт нa списaння 

мaлoцінних тa швидкoзнoшувaних предметів”; 

– грoшoвих кoштів – “Видaткoвий кaсoвий oрдер”, випискa бaнку; 

– витрaт нa відрядження – “Звіт прo викoристaння кoштів, нaдaних нa 

відрядження aбo під звіт”; 

– зaрoбітнoї плaти – “Тaбель oбліку викoристaння рoбoчoгo чaсу” (див., a 

тaкoж склaденa нa йoгo підстaві “Рoзрaхункoвo-плaтіжнa відoмість”. 
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Щoмісячне списaння aдміністрaтивних витрaт oфoрмляється зa дoпoмoгoю 

рoзрaхунку (дoвідки), склaденoгo прaцівникoм бухгaлтерії [1]. 

Вaртo зaувaжити, щo нoрмaтивнo-прaвoву бaзу регулювaння oбліку тa aнaлізу 

aдміністрaтивних витрaт склaдaють нaступні дoкументи: Гoспoдaрський кoдекс 

Укрaїни; Цивільний кoдекс Укрaїни; Пoдaткoвий кoдекс Укрaїни; Зaкoн Укрaїни 

«Прo бухгaлтерський oблік і фінaнсoву звітність в Укрaїні»;Укaз Президентa 

Укрaїни «Прo зaстoсувaння штрaфних сaнкцій зa пoрушення нoрм з регулювaння 

oбігу гoтівки»; Інструкція прo зaстoсувaння Плaну рaхунків бухгaлтерськoгo 

oбліку aктивів, кaпітaлу, зoбoв'язaнь, і гoспoдaрських oперaцій підприємств, 

устaнoв і oргaнізaцій; Пoлoження прo дoкументaльне зaбезпечення зaписів у 

бухгaлтерськoму oбліку; Пoлoження прo ведення кaсoвих oперaцій у нaціoнaльній 

вaлюті в Укрaїні; Нaціoнaльне пoлoження (стaндaрт) бухгaлтерськoгo oбліку 1 

«Зaгaльні вимoги дo фінaнсoвoї звітнoсті»; Пoлoження (стaндaрт) бухгaлтерськoгo 

oбліку 9 «Зaпaси» (в чaстині списaння зaпaсів нa витрaти); Пoлoження (стaндaрт) 

бухгaлтерськoгo oбліку 16 «Витрaти»; Пoлoження (стaндaрт) бухгaлтерськoгo 

oбліку 21 «Вплив змін вaлютних курсів»; Пoлoження (стaндaрт) бухгaлтерськoгo 

oбліку 26 «Виплaти прaцівникaм»; Пoрядoк визнaчення рoзміру збитків від 

рoзкрaдaння, нестaчі, знищення (псувaння) мaтеріaльних ціннoстей; Кoдекс зaкoнів 

прo прaцю Укрaїни; Зaкoн Укрaїни «Прo відпустки»; Зaкoн Укрaїни «Прo oплaту 

прaці»; Зaкoн Укрaїни «Прo збір тa oблік єдинoгo внеску нa зaгaльнooбoв'язкoве 

держaвне сoціaльне стрaхувaння» тoщo [4, с. 25]. 

Тaким чинoм, щoб прoвести oблік витрaт, щo нaпрaвляються нa упрaвління тa 

oбслугoвувaння aпaрaту упрaвління передбaчaється рaхунoк 92 "Aдміністрaтивні 

витрaти". Нa якoму дебет рaхунку 92 “Aдміністрaтивні витрaти” відoбрaжaє 

сумувизнaних aдміністрaтивних витрaт, нa кредиті - списaння нa рaхунoк 79 

“Фінaнсoві результaти”. Aнaлітичний oблік aдміністрaтивних витрaт ведеться зa 

стaттями витрaт aбo в рoзрізі елементів витрaт. 

Під час практичного обліку можна виокремити проблеми які можуть 

виникнути в процесі обліку адміністративних витрат: 

- неправильна  оцінка витрат діяльності підприємства; 

- неправильне відображення господарських операцій в первинних документах 

та невчасне внесення цих даних в реєстри обліку витрат діяльності; 

- відображення неповної або неправдивої інформації адміністративних витрат. 

Відносно шляхів вдосконалення обліку адміністративних витрат можна           

використовувати наступні: 

- вдосконалення або зміна законодавчої бази з метою відображення 

достовірної інформації про адміністративні витрати; 

- вдосконалення методів оцінки та  визначення адміністративних витрат; 

- запровадження обов’язкового покарання при неправильному або 

недостовірному документальному оформленні або при невчасному відображенні в 

реєстрах обліку адміністративних витрат; 

- вдосконалення або розробка нових комп’ютерних програм призначених для 

більш точного обліку витрат підприємства; 
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- обов’язково застосовувати автоматизовані системи обліку на підприємствах, 

мета такого обліку полягає в точності та зручності. 

Щодо вдосконалення обліку адміністративних витрат, то правильно, було б, до 

етапу документування операцій зі списання адміністративних витрат, 

використовувати пробну форму для списання витрат діяльності підприємства, це б 

спростило роботу бухгалтера, а головне не було б в документі на списання витрат 

суб’єктивізму бухгалтера (кожен бухгалтер при списанні витрат складає довіку на 

списання, відповідно до свого розуміння, що зазвичай є незрозумілим для інших 

користувачів, наприклад при перевірці або зміні бухгалтера. 
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Прибуток підприємства виступає важливим джерелом формування 

фінансових активів підприємства. Саме тому він виступає основною метою 

існування будь-якого підприємства. На формування прибутку та його 

використання впливають різноманітні показники та чинники, які залежать від виду 

діяльності господарства. 

Сутність прибутку прописано в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», згідно якого прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов‘язані 

з ними витрати [1]. Тобто прибуток є «сумою», яка вказує на ефективність та 

дохідність діяльності підприємства. 

Особливості формування прибутку підприємства і його ж використання 

досліджували у своїх працях вчені світового рівня А. Сміт та К. Маркс, а також 

наші вітчизняні вчені-економісти: Ф. Бутинць, В.М. Чумаченко, А. Лафер, Р. 

Мертон, Г. Кірейцев та інші. 

Формування прибутку напряму залежить від внутрішніх та зовнішніх 

факторів, які можуть змінюватися в залежності від виду діяльності підприємства. 

Внутрішні фактори напряму залежать від ситуації безпосередньо на підприємстві і 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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поділяються на виробничі (використання трудових і матеріальних ресурсів, та 

основних засобів), інвестиційні (впровадження у виробництво нових технологій), 

екстенсивні та інтенсивні. Зовнішні фактори залежать від середовища поза 

підприємства, і на них не впливають внутрішні чинники. До них можна віднести 

конкуренцію на ринку, рівень інфляції, транспортні і природні умови, політична 

нестабільність, рівень реальних доходів населення та ін.  

Прибуток залежно від формування та розподілу поділяється на кілька видів: 

валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від продажу 

(продукції, майна), прибуток від позареалізаційних операцій, загальний прибуток 

та маржинальний прибуток [2]. Основним прибутком підприємства прийнято 

вважати саме валовий прибуток. Але чистим доходом підприємства є прибуток 

після оподаткування – чистий прибуток. 

Є два методи формування прибутку. Перший метод передбачає планове 

відображення обсягів виробництва і реалізації готової продукції з урахуванням 

ресурсного потенціалу підприємства та попиту ринку. Тобто метод «планування 

доходів», яке передбачає формування валового прибутку через так звану «формулу 

чистого прибутку». 

Прибуток = Дохід − (Собівартість + ПП + ПДВ + Акциз + Інші податки) 

В основі другого методу полягає планова потреба фінансування напрямів 

розвитку підприємства. Так званий метод «планування витрат». 

Розподіл прибутку займає далеко не останню роль в продуктивності та 

ефективності підприємства. Від розподілу прибутку залежать темпи розвитку 

підприємства, задоволення потреб працівників та задоволення інтересів власників. 

Тому напрями використання прибутку визначаються засновниками підприємства 

та уповноваженими керівниками (працівниками). 

Чистий прибуток за результатами розподілу поділяється на розподілений та 

нерозподілений прибуток. Розподілений прибуток не використовується в процесі 

господарської діяльності та спрямовується за межі підприємства у вигляді 

заохочувальних виплат працівникам за виконані роботи та соціальну підтримку. 

Нерозподілений прибуток у свою чергу є фінансовим джерелом підприємства та 

залишається в його межах. За його рахунок створюють резервний та інвестиційні 

фонди. 

Ефективність управління прибутком та його максимізацію можна досягнути 

завдяки розробці стратегії управління, яка відповідала б цілям розвитку 

підприємства; планування витрат та слідкування за тим, щоб вони не перевищували 

доходи; враховування доходів усіх напрямів діяльності та розрахунок їх впливу на 

прибуток; орієнтування на потреби підприємства. 

Отже, основною метою будь-якого підприємства є отримання прибутку, який 

дає ресурси для розвитку виробництва та досягання цілей. Тому для цього 

необхідно враховувати фактори впливу, скласти стратегію управління прибутком, 

враховувати доходи та контролювати витрати. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ В УКРАЇНІ 

ПДФО в Україні в різні періоди сприймався неоднозначно. У дев`яності він 

займав другорядні позиції, це було спричинено недосконалістю організму, низьким 

рівнем доходів громадян та недовірою платників податку державі. 

Тепер система зазнала масових реформ і за багатьма показниками відповідає 

аналогічним системам провідних країн світу. 

На сьогодні податок на доходи фізичних осіб – це загальнодержавний податок, 

що стягується з доходів фізичних осіб, які отримують доходи з джерел їх 

походження в Україні. Порядок оподаткування регулюється розділом ІV 

Податкового кодексу України (ПКУ), платниками податку є громадяни (резиденти 

та нерезиденти). 

Ставки податку на доходи фізичних осіб визначаються ст. 167 ПКУ. Основною 

ставкою є – 18%, вона застосовується щодо більшості доходів, у т. ч. зарплати, 

стипендії, заохочувальні виплати, виграші та призи тощо.  

Є доходи, які оподатковуються й за іншими ставками – оподаткування 

дивідендів – 9%, продаж рухомого або нерухомого майна, його спадкування – 5%, 

також існує виняткова ставка, яка застосовується при отриманні подарунків, 

матеріальної допомоги, якщо їх вартість не перевищує певних меж. 

Попри те, що наша держава намагається покращити систему оподаткування з 

року в рік, на мою думку, все ж залишається недосконалою та має пробіли для 

підвищення ефективності. Щоб збільшити податкові надходження до бюджету та 

покращити економічну ситуацію в країні, вкрай важливо здійснити зміни у 

зменшенні податкового навантаження малозабезпечених громадян, здійснювати 

диференціацію ставок ПДФО та єдиного податку залежно від виду діяльності та 

розміру доходу, а також з урахуванням сімейного стану платників, кількості 

зайнятих у сім'ї та  кількості дітей чи пенсіонерів. Для забезпечення соціального 

захисту громадян, легалізації заробітної плати та боротьби з «тіньовим сектором 

економіки», поліпшення умов ведення бізнесу доцільний перегляд шкали 

прогресивного ПДФО щодо збільшення кількості ступенів цієї шкали в залежності 

від розміру річного оподатковуваного доходу, зменшення чинної ставки 

соціального внеску, а також заходи, спрямовані на виявлення платників податків, 

які здійснюють виплату заробітної плати «у конвертах». 

Значний вплив на фіскальну ефективність ПДФО надає визначення 

неоподатковуваного мінімуму доходів та прожиткового мінімуму. Вважаємо, що 

необхідно повернутися до практики неоподатковуваного мінімуму та встановити 

його на рівні прожиткового мінімуму. Крім того, щоб забезпечити ефективне 
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функціонування системи прибуткового оподаткування громадян, її слід доповнити 

заходами щодо посилення податкового нагляду. Для цього необхідно забезпечити 

чітку та прозору правову систему, сильне та здатне адміністрування податків, 

оскільки діючі адміністративні заходи нині малоефективні у боротьбі з 

«тіньовими» доходами. Податкове законодавство має ґрунтуватися на науково 

обґрунтованій базі, враховувати умови національної економіки та соціального 

розвитку. Вагомим напрямом роботи податкових органів має стати широке 

висвітлення проблеми заборгованості із заробітної плати, виплати «тіньових» 

доходів у засобах масової інформації із пропагандою негативних наслідків 

несплати ПДФО для гарантування державних витрат, виплат пенсій та різних видів 

допомоги соціально незахищеним верствам населення. 

Враховуючи, що в Україні не застосовуються прогресивні ставки ПДФО, це 

зумовлює соціальну несправедливість, яка проявляється в тому, що ті, хто 

заробляють менше (наприклад, 5000 грн.), сплачують таку саму частку як і ті, хто 

заробляють більше (наприклад, 25 000грн.). Характерною особливістю сучасного 

оподаткування доходів громадян на території України є масове ухилення від сплати 

податків населенням, причиною якого виступає відсутність довіри до державних 

інституцій. З іншого боку, низька якість державних послуг, передусім тих, що 

стосуються життєзабезпечення громадян і надаються медичними установами, 

закладами освіти тощо. 

Таким чином шляхом реформування національної системи оподаткування 

доходів фізичних осіб мають стати зміни, які позитивно вплинуть на господарську 

діяльність платників податків [1-8]. 

По-перше, замість ПСП для фізичних осіб запровадити прогресивні ставки 

ПДФО, що дозволить підтримати не лише малозабезпечені верстви населення, а й 

надасть поштовх формуванню середнього класу в Україні. При будь-якому доході 

вилучатися як податку може лише частина доходу, що йде накопичення і у 

жодному разі не зачіпати які витрачаються споживання коштів. Такий захід зняв би 

соціальну напругу у суспільстві та рівень податкового навантаження на 

малозабезпечені верстви населення України. 

По-друге, доцільно не оподатковувати мінімальну заробітну плату ПДФО, 

адже це порушує гарантії отримання реальної МЗП. Надавати пільги у 

оподаткуванні тим сім'ям, які виховують навіть одну дитину віком до 18 років, адже 

діючі розміри допомоги на дітей, що надаються державою, є незначними та 

недостатніми. Проте слід зазначити, що будь-які види допомоги повинні мати 

обґрунтування та цільове призначення, інакше знижується ефективність цієї 

пільги. 

По-третє, значно спрощене викладення положень податкових законів, 

підвищення якості виконання податкових процедур та більш зрозуміла податкова 

звітність зробить їх доступними для кожного платника ПДФО. Це позитивно 

вплине на ефективність діяльності податкових органів, адже замість роз'яснень 

податкового законодавства та подання податкових консультацій щодо порядку 

заповнення податкових декларацій вони зможуть витрачати свій час посиленого 

нагляду за платниками податків. 
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По-четверте, необхідно підвищити рівень податкової культури та податкової 

дисципліни платників податків, тобто кожен громадянин України повинен 

розуміти, що сплата податку не має на меті відібрання коштів у людей, а вона 

об'єднує в собі наш обов'язок перед країною, яка потім поверне нам ці кошти за 

допомогою різноманітної соціальної допомоги та надання різноманітних послуг. 

Підвищити рівень податкової культури можливо внаслідок: удосконалення 

механізму вирішення податкових спорів; підвищення якості інформування та 

розвитку інституту податкового консультування; підвищення іміджу податківця та 

престижу роботи у податкових органах; подолання корупції у податковій сфері; 

поліпшення та спрощення механізму взаємодії податкових органів з платниками; 

подальше використання електронних сервісів під час обслуговування платників. 

По-п'яте, для виведення з «тіні» доходів доцільно підвищити рівень МЗП та 

запровадити оптимальні ставки оподаткування. Також необхідно нарощувати 

податкові надходження до бюджету шляхом залучення таких резервів як зростання 

доходів фізичних осіб, створення робочих місць, збільшення інвестицій в 

економіку. Зазначені пропозиції дозволять дотримуватися принципу соціальної 

справедливості та збільшити надходження до бюджету. 

Отже, вирішення зазначених проблем побудови національної системи 

оподаткування доходів фізичних осіб загалом та механізму адміністрування 

ПДФО, зокрема, є важливим кроком на шляху до підвищення рівня довіри 

населення України до податкової системи й зменшення конфліктності між 

платниками податків і контролюючими органами. Варто відмітити, що усі 

вищезазначені заходи сприятимуть також підвищенню рівня життя громадян і 

покращенню їхнього добробуту. 
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МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

В умовах сучасності виділяють два взаємодоповнюючі методи формування 

доходів бюджету – це податковий і неподатковий. Перший метод реалізується 

через закріплення та/або розподіл між різними рівнями бюджетної системи певних 

видів податків, запроваджених безумовно, із чітко визначеними об’єктом, базою, 

ставками, термінами та іншими значущими параметрами оподаткування [1].  В той 

час, коли неподатковий метод має доповнюваний характер у більшості країн, 

сутність якого полягає у зарахуванні цільових, відплатних або ж компенсаційних 

платежів, які були залучені добровільно чи обов’язковим способом, до доходів 

бюджету відповідного рівня [2]. 

Основне призначення податкових надходжень – забезпечення державного та 

місцевих бюджету фінансовими ресурсами з метою фінансування видатків, а їх 

розмір залежить від стану розвитку економіки країни, а також потреб держави 

щодо перерозподілу ВВП і реалізації покладених на неї повноважень, фінансового 

забезпечення реалізації державних та місцевих соціальних та інших програм [3]. 

Сам процес формування податкових надходжень є ініціацією адміністрування та 

акумулювання податків за допомогою використання інструментів фіскального 

тиску, що потім відображається на динаміці цих надходжень та їхньої частки у 

складі доходів відповідних бюджетів. Для бюджетно-податкового регулювання 

економіки важливим елементом є розподіл, формування, використання податкових 

надходжень бюджету. Під час економічних перетворень в країні держава здійснює 

непрямий вплив на розвиток економіки, починає реалізувати економічну, в тому 

числі бюджетну і податкову політики, адже їх послідовність та раціональність 

визначають зміну темпу економічного зростання. Для того, щоб розширити наявні 

зобов’язання, держава має право лише при наявності джерел збільшення 

податкових надходжень до відповідних бюджетів. 

Чітко визначений категоріальний апарат, теоретична основа та 

обґрунтованість податку – це важлива запорука побудови раціональної податкової 

системи. Сутність податку як економіко-правової категорії розкривається в чинних 

формах оподаткування. Різноманітність цих форм обумовила необхідність 

класифікації податків за певними ознаками. 

З кожним роком податкові надходження відіграють все більшу роль у процесі 

формування місцевих бюджетів. Місцеве оподаткування – це складова частина 

податкової системи держави, що повинна відповідати інтересам органів місцевого 
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самоврядування, тому що є самостійними джерелом доходів місцевих бюджетів. 

Реформа децентралізації продовжує тривати, проводиться активна робота по 

формуванню спроможних територіальних громад, органи місцевої влади тепер 

мають більше повноважень та ресурсів для розвитку своєї громади, адже було 

делеговано не лише повноваження, а й деяку частину загальнодержавних податків. 

Саме ці надходження в бюджети територіальних громад займають найбільшу 

частину грошових коштів для виконання завдань та функцій покладених на органи 

місцевого самоврядування. 

Основне місце у складі доходів місцевих бюджетів належить 

загальнодержавному податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). 

Важливу роль надають і місцевим податкам і зборам, які займають не менш 

важливе місце у процесі формування місцевих бюджетів. Органи місцевої влади в 

частині місцевих податків та зборів має певну самостійність: встановлює ставки, 

визначені ПКУ; визначає перелік податкових агентів (щодо туристичного збору); 

приймає рішення про зміну розміру ставок, об'єкта оподаткування, тощо [4, 5]. 

Очевидно, що чим більше місцевих податків буде надходити тим більша 

ймовірність того, що покращиться життя населення міста, селища чи села. Всі 

податкові надходження, які отримає місцевий бюджет будуть спрямовані на 

покращення благоустрою, інфраструктури територіального громади, фінансування 

певних соціальних проектів, тощо [7, 8]. 

Отже, податкові надходження – це незамінне та безальтернативне джерело 

формування доходів як державного, так і місцевих бюджетів. Вони є 

багатофункціональним інструментом перерозподілу ВВП, забезпеченням 

соціального та економічного зростання. Перевагою податкових надходжень є те, 

що вони є найбільш адекватним і об’єктивним відображенням стану національної 

економіки (економічного зростання або спаду). Необхідно пам’ятати, що податок – 

це не лише носій фіскальних відносин, а й виконавець ще контрольної та 

регулятивної функцій [6, 9]. Вагоме практичне значення має і класифікація 

податків, адже від співвідношення тих чи інших податків залежить не лише рівень 

економічного розвитку країни і кожного суб'єкта господарювання зокрема, а й 

можливість виконання державою покладених на неї завдань.  

Роль податкових надходжень на місцевому рівні зростає, вітчизняна бюджетна 

система знаходиться в процесі реформування, саме тому було закріплено 

багатоканальну систему формування місцевих бюджетів. Проте необхідність 

посилення збалансованості місцевих фінансів та створення необхідних умов для 

стабільного економічного розвитку залишається. 
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СУТНІСТЬ, ВИДИ І РОЛЬ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В ПОДАТКОВІЙ 

СИСТЕМІ 

Акцизний податок виступає важливим фінансовим інструментом 

регулювання економічних та соціальних процесів в державі, зокрема: обігу 

підакцизних товарів, рентабельності їх виробництва, обмеження обсягів 

споживання, перерозподілу доходів між різними верствами населення тощо. 

Акцизний податок за формою оподаткування є непрямим, за економічний 

змістом об’єкта – податком на споживання. Його сутність полягає в тому, що він 

стягується з товарів, котрі є шкідливими для суспільства або над рентабельними. 

На сучасному етапі розвитку акцизного оподаткування основним завданням 

побудови ефективної системи є зберігання балансу між фіскальною та регулюючою 

функціями акцизного податку. Адже акцизний податок є не тільки джерелом 

доходів державного бюджету, а і головним інструментом обмеження споживання 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Розмір акцизного податку визначається його ставкою, яка може 

встановлюватися у відсотках до вартості товару (адвалорна) або у грошовому 

виразі на одиницю товару (специфічна). Як адвалорні так і специфічні ставки 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_12(1)__44
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мають свої вади та переваги. Перевагою адвалерних ставок є забезпечення сталих 

надходжень до бюджету держави незалежно від рівня інфляції, тобто у механізмі 

їх застосування переважає фіскальна складова. Їх недоліком є слабкий регулюючий 

потенціал, а саме: 1) адвалорні ставки стимулюють суб’єктів господарювання до 

виробництва низькоякісної підакцизної продукції з метою здешевлення товару та 

мінімізації податкового зобов’язання з акцизного податку; 2) вони негативно 

впливають на структуру споживання підакцизних товарів, мотивуючи споживача 

відмовитися від якісної продукції на користь більш дешевих, але неякісних товарів. 

Специфічні ставки, в свою чергу, мають більший регулюючий потенціал, оскільки 

не створюють стимулів до зниження якості продукції, а також – обмежують 

споживання окремих товарів та стимулюють процес компенсації негативних 

зовнішніх ефектів. Проте, в умовах швидких темпів інфляції специфічні ставки 

потребують постійного перегляду та коригування, аби держава не зазнавала 

фіскальних втрат через знецінення бази оподаткування. 

Згідно чинного законодавства в Україні практично до усіх груп підакцизних 

товарів застосовуються специфічні ставки акцизного податку. Виключенням є 

лише тютюнові вироби, які оподатковуються за адвалорною та специфічною 

ставками разом. Одночасне застосування і відсоткової і «твердої» ставок податку 

саме до тютюнових виробів пов’язано з тим, що, з одного боку, попит на дану 

товарну групу є мало еластичним, а отже розміри надходжень акцизу від 

тютюнових виробів є достатньо значними та несуттєво реагують на зміну товарних 

цін. З іншого боку, дані товари відносяться до категорії шкідливих та небезпечних 

для життя і здоров’я населення, а тому, виникає гостра необхідність державного 

регулювання обсягів їх виробництва та споживання. Крім того, для тютюнових 

виробів встановлено мінімальне акцизне зобов’язання, яке призначене для 

забезпечення гарантованої сплати фіксованої суми податку незалежно від 

роздрібної ціни товару. 

Отже, специфічні або змішані ставки застосовуються переважно з 

регулюючою метою для обмеження виробництва і споживання суспільно 

небезпечних та шкідливих товарів, а адвалерні – до товарів, акцизне оподаткування 

яких підпорядковане переважно перерозподільним цілям.  

Актуальними на сьогодні залишаються питання адаптації національного 

податкового законодавства до законодавства Європейського Союзу в частині 

встановлення та використання специфічних акцизів. У межах ЄС гармонізовано 

справляння акцизних зборів із наступних груп товарів: тютюнових виробів, спирту 

та алкогольних напоїв, нафтопродуктів та енергопродуктів. Варто зауважити, що 

акцизний податок є менш гармонізованим, аніж ПДВ. 

В Україні податкові пільги із акцизного податку переважно стосуються 

товарів, що ввозяться на митну територію України. Щодо вітчизняних підакцизних 

товарів, звільняється від оподаткування акцизним податком реалізація легкових 

автомобілів для інвалідів, а також легкових автомобілів спеціального призначення. 

Така пільга має чітко виражене соціальне значення та є елементом соціальної 

політики держави. Окрім того, у Податковому кодексі України передбачено ряд 

положень, спрямованих на уникнення подвійного оподаткування окремих 
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підакцизних товарів, що використовуються як сировина для виробництва інших 

підакцизних товарів. 

В нашій державі суттєвою проблемою є значний розмір сектору тіньового 

виробництва алкогольних напоїв, сировиною для якого, є необлікований спирт, що 

виготовляється на державних спиртових заводах та розливається на потужностях 

легально зареєстрованих виробників. Зазначене породжує необхідність 

подальшого удосконалення системи контролю за виробництвом та обігом 

підакцизної продукції шляхом впровадження системи наскрізного моніторингу 

руху останньої. Важливим кроком у вирішенні зазначених проблем стало 

прийняття змін до Податкового кодексу України, згідно яких, починаючи із 2013 

року акцизні склади повинні бути обов’язково обладнані витратомірами-

лічильниками обсягів виробленого етилового спирту. Разом з тим, 

неврегульованими залишаються питання встановлення вимог до такого обладнання 

та ведення Єдиного державного реєстру його обліку 

Підсумовуючи вищесказане, можна окреслити ряд пріоритетних напрямів 

удосконалення акцизного оподаткування в Україні:  

- перехід до більш зручного, швидкого та економного без паперового 

юридично значущого документообігу; 

- детінізація виробництва і реалізації тютюнових та лікеро-горілчаних 

виробів; 

- запровадження дієвих податкових пільг з акцизного податку у вигляді 

повного або часткового звільнення від оподаткування видів діяльності, що 

використовують або продукують екологічно чисті види палива та альтернативні 

види енергії;  

- мінімізація участі Державної податкової служби, що забезпечує 

об'єктивність і неупередженість в процесі адміністрування акцизного податку; 

- підвищення ефективності державного нагляду за формуванням податкових 

зобов’язань із сплати акцизного податку, через удосконалення окремих процедур 

контролю виробництва та обігу підакцизних товарів;  

- подальшої адаптації вітчизняного податкового законодавства до 

нормативно-правової бази ЄС у сфері акцизного оподаткування;  

- раціоналізації системи акцизного оподаткування шляхом оптимізації групи 

підакцизних товарів та скорочення витрат на адміністрування акцизного податку. 
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