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ВСТУП 

 

Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин складається новий 

механізм функціонування національної економіки, при якому змінюються 

виробничі відносини і підвищується відповідальність суб’єктів ринку за 

результати своєї діяльності. Повний комерційний розрахунок, відсутність 

прямих вказівок з боку органів виконавчої влади, а також можливість 

застосування різних варіантів облікової політики обумовили той факт, що 

підприємства самостійно визначають стратегію економічного розвитку. 

Наявність достовірної та об’єктивної інформації про фактичні результати 

діяльності суб’єкта господарювання є передумовою його ефективного 

функціонування. У зв’язку з цим питання бухгалтерського обліку витрат та 

доходів та контролю за їх формуванням і відображенням у обліку та звітності 

підприємств є досить актуальними і досліджуються як науковцями, так і 

практиками. 

Планування та облік витрат і доходів повинні бути чітко налагоджені, але 

разом з тим інформація про витрати й отримані доходи, задля яких вони були 

понесені повинні використовуватись менеджментом підприємства для 

прийняття ефективних управлінських рішень. На заваді цьому стоїть 

відсутність стимулів для зниження витрат і ефективного управління процесом 

формування собівартості продукції. 

Слід також зауважити, що навіть після впровадження кардинальних змін 

собівартість продукції вітчизняних підприємств залишається високою, що 

робить її неконкурентоспроможною на зовнішньому ринку, а нерідко і на 

внутрішньому (особливо це стосується промислових підприємств). На практиці 

така ситуація призводить до скорочення обсягів виробництва. 

Інші витрати операційної діяльності, на відміну від прямих виробничих 

витрат, практично не привертають до себе увагу з боку менеджерів, хоча 

більшість фахівців відмічає істотний вплив цих витрат на формування 

фінансових результатів, при цьому не пропонуючи ніяких дієвих заходів щодо 
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їх оптимізації. Актуальність теми дослідження обумовлена також нагальною 

потребою в ефективній методиці розподілу витрат операційної діяльності, яка б 

відповідала інформаційним запитам користувачів. Недостатнє усвідомлення 

ролі операційних витрат при формуванні собівартості продукції на практиці 

призводить до непродуманих управлінських рішень, що негативно впливає на 

фінансові результати діяльності вітчизняних промислових підприємств. 

Неоднозначність багатьох теоретичних положень, практична значимість 

обліку і аудиту витрат та доходів, недостатній рівень їх дослідження з погляду 

сучасних потреб управління, зумовили вибір теми та визначили спрямованість 

цього дослідження. 

Значне місце в теорії та практиці посідають наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів щодо вирішення організаційно-методичних проблем обліку 

і аудиту витрат та доходів підприємств. Вагомий внесок у розв’язання цих 

проблем зробили вітчизняні вчені-економісти, зокрема: М. Білуха, Ф. Бутинець, 

Б. Валуєв, М. Вахрушина, С. Голов, З. Гуцайлюк, М. Данилюк, К. Друрі, 

В. Єфіменко, З. Задорожний, Г. Козаченко, М. Коцупатрий, Я. Крупка, 

М. Кужельний, В. Лінник, Є. Мних, О. Орлов, О. Петрик, М. Пушкар, 

П. Саблук, В. Савченко, А. Соколова В. Сопко, Н. Ткаченко, Б. Усач, 

М. Чумаченко, Ю. Цал-Цалко та інші. Однак викладені ними результати 

досліджень щодо конкретизації питань визначення і класифікації витрат та 

доходів підприємств цукрової промисловості для цілей бухгалтерського обліку 

є недостатніми і потребують подальшого вивчення. 

Нині необхідним є впровадження нетрадиційних системи одержання 

інформації про витрати та доходи, застосовувати нові підходи до 

калькулювання собівартості, підрахунку фінансових результатів, методів 

аналізу витрат та доходів і прийняття на цій основі раціональних управлінських 

рішень, адекватних цій економічній ситуації. 

Недостатня розробка питань методичного забезпечення процесу 

ефективного аналізу операційних витрат та доходів і викликані цим складність, 

різноманіття і неоднозначність формулювань в існуючих нормативних і 
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законодавчих актах підтверджують актуальність обраної теми дипломної 

роботи. 

Метою дипломного дослідження є обґрунтування теоретичних і 

методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення обліку та аудиту витрат та доходів. Для досягнення поставленої 

мети в роботі зроблена спроба вирішити такі завдання:  

- дослідити економічну сутність витрат та доходів операційної 

діяльності в умовах ринку; 

- узагальнити класифікаційні ознаки витрат та доходів для потреб 

бухгалтерського обліку; 

- визначити порядок формування та основні елементи облікової 

політики щодо операційних витрат та доходів підприємства; 

- вивчити особливості обліку виробничих витрат, проаналізувати 

методику розподілу загальновиробничих витрат з наступною оцінкою 

можливості їх використання в сучасних умовах для потреб підприємства; 

- дослідити особливості обліку операційних доходів підприємства; 

- виробити практичні рекомендації щодо обліку операційних витрат та 

доходів в умовах автоматизованої обробки облікової інформації; 

- провести аналіз структури витрат та доходів операційної діяльності 

ТОВ «Бучацький цукровий завод»; 

Об’єктом дослідження виступають витрати та доходи основної 

операційної діяльності, що виникають в процесі діяльності ТОВ «Бучацький 

цукровий завод».  

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних та 

практичних питань, пов’язаних з обліком та аудитом операційних витрат та 

доходів діяльності.  

При дослідженні теоретичних аспектів обліку операційних витрат та 

доходів застосовувалися методи: індукції та дедукції для визначення загальних 

тенденцій розвитку обліку витрат та доходів; методи теоретичного 

узагальнення і порівняння – для розкриття сутності та змісту витрат та доходів 
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як економічної категорії. Шляхом застосування системного підходу, методів 

аналізу і синтезу доведено, що бухгалтерський облік є цілісною системою, у 

внутрішній структурі якої виділяють окремі підсистеми. Методи причинно-

наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний використовувалися для 

удосконалення класифікації витрат та доходів, встановлення взаємозв’язку 

методів обліку витрат та калькулювання; спостереження – для визначення 

стану обліку на підприємствах цукрової промисловості. Для обґрунтування 

вибору баз розподілу загальновиробничих витрат підприємства 

застосовувалися статистичні методи дослідження; для створення комп’ютерної 

системи бухгалтерського обліку – методи моделювання і формалізації.  

У ході виконання дипломної роботи узагальнено й опрацьовано наступні 

джерела інформації: наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань 

економіки, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту витрат та доходів; 

нормативно-законодавчі акти; статистична інформація; періодичні видання; 

матеріали науково-практичних конференцій, а також облікові і звітні дані 

досліджуваних підприємств. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

ВИТРАТ І ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

1.1 Економічна сутність витрат і доходів операційної діяльності 

 

Головною метою ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності є надання інформації користувачам для прийняття рішень 

повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності й рух грошових коштів підприємства. 

У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються 

технологія й організація виробництва, особливості діяльності суб’єкта 

господарювання. Згідно з цим, як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів 

цікавить інформація про отримані фінансові результати. Проте, розширення 

видів господарських зв’язків, поява нових організаційно-правових форм 

підприємств обумовлює можливість використання декількох підходів до 

визначення результатів різних операцій та варіантів відображення їх в обліку. 

Для того, щоб отриману інформацію за різні періоди можна було порівняти, 

необхідно стежити за використанням однієї методики, яка застосовується для 

визначення фінансових результатів. Тому особливого значення набуває чітке 

врегулювання порядку відображення та списання як витрат, так і доходів.  

Економічна сутність доходів є однією із складних і дискусійних проблем 

сучасної економічної теорії, оскільки категорія «дохід» для будь-якого 

господарюючого суб’єкта являє собою збільшення економічної вигоди у 

результаті надходження грошових коштів, майна або погашення зобов’язань, 

що безпосередньо призводить до збільшення капіталу. 

Для отримання доходу від будь-якого виду діяльності суб’єкт 

господарювання несе певні витрати. Різниця між отриманим доходом та 

пов’язаними з ним витратами є прибутком підприємства, який являється 
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важливим узагальнюючим показником оцінки ефективності функціонування 

підприємства. 

Відповідно до визначення в економічній енциклопедії за редакцією 

Вороновича Л. М. дохід – це різниця між виручкою від реалізації продукції, 

робіт чи послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут цієї 

продукції. До матеріальних витрат при визначенні доходу зараховують вартість 

використаних у процесі виробництва матеріалів, виробів, конструкцій, палива 

та енергії, а також амортизаційні відрахування, кошти на соціальне страхування 

та інші витрати. Доходи підприємства відрізняються від прибутку на суму 

заробітної плати працівників: дохід дорівнює сумі прибутку і заробітної плати 

працівників.  

Разом з тим, автори цієї ж енциклопедії виділяють дещо інше визначення 

доходу, а саме, – це грошові або матеріальні цінності, отримані від виробничої, 

комерційної, посередницької чи іншої діяльності (виручка) [40, 363]. 

В праці економістів Блонської Н. І., Васильціва Т. Г., Гринкевича С. С. 

доходами вважають грошову виручку, отриману від реалізації продукції, 

виконаних робіт, наданих послуг та інших видів господарської діяльності 

[6, 264]. 

Коблянська О. І. у своїй праці відзначає, що дохід є надходженням 

економічних вигід, які виникають в результаті діяльності підприємства у 

вигляді виручки від реалізації продукції, товарів, послуг, гонорарів, відсотків, 

дивідендів тощо [46, 356].  

Кулаковська  Л. П. та Піча Ю. В. відзначають, що в широкому розумінні 

доходом є будь-яке надходження грошових коштів або матеріальних цінностей, 

що мають грошову оцінку [52, 492]. 

У вітчизняному бухгалтерському обліку поняття «дохід» визначалось у 

Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» та у П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», які з 

07.02.2013 р. замінено Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [67]. У 
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свою чергу, методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності 

визначені також і П(С)БО – 15 «Доходи». У цих нормативних документах 

зазначено, що доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді 

надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання 

власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 

власників). Отже, для визнання доходу необхідно не тільки збільшення активу 

або зменшення зобов’язань, але й фінансовий наслідок цих подій – збільшення 

власного капіталу. Даний стандарт не поширюється на деякі доходи 

підприємства, пов’язані з: 

 договорaми орeнди; 

 дивідeндaми, які нaлeжaть зa рeзyльтaтaми фінaнсових інвeстицій, 

врaховaних мeтодом yчaсті в кaпітaлі (тобто зa дивідeндaми з інвeстицій y 

спільні, дочірні тa aсоційовaні підприємствa); 

 стрaховою діяльністю; 

 змінaми y спрaвeдливій вaртості  фінaнсових aктивів тa фінaнсових 

зобов’язaнь, a тaкож з ліквідaцією (продaжeм, погaшeнням) вкaзaних aктивів тa 

зобов’язaнь; 

 змінaми вaртості інших поточних aктивів; 

 пeрвісним визнaнням і зміною спрaвeдливої вaртості біологічних 

aктивів, пов’язaних із сільськогосподaрською діяльністю, тa з пeрвісним 

визнaнням сільськогосподaрської продyкції; 

 видобyвaнням корисних копaлин [105, 540]. 

Слід зaзнaчити, що МСФЗ 18 «Дохід» стосyється головним чином 

доходів, які є рeзyльтaтaми пeвних опeрaцій тa подій звичaйної діяльності. 

Відповідно до дaного стaндaртy вимірювaння доходy здійснюється в рaзі 

додeржaння тaких yмов: 

по-пeршe, при збільшeнні aктивy aбо погaшeнні зобов'язaнь, які 

приводять до збільшeння влaсного кaпітaлy підприємствa (зa винятком 

зростaння кaпітaлy зa рaхyнок внeсків зaсновників підприємствa); 
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по-дрyгe, якщо оцінкa доходy можe бyти достовірно визнaчeнa [28, 421]. 

Критeрії визнaння доходy зa МСФЗ 18 «Дохід» визнaчaються для трьох 

типів опeрaцій: продaжy продyкції (товaрів), нaдaння послyг і використaння 

іншими сторонaми aктивів підприємствa, які приносять відсотки, роялті тa 

дивідeнди (рис 1.1) [62, 28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.- Визнaння доходy зa сyтністю опeрaції згідно МСФЗ 18 «Дохід» 

 

Критeрії визнaння доходів, нaвeдeні нa рисyнкy 1.1. бaзyються нa 

критeріях визнaння, що подaні y концeптyaльній основі склaдaння тa подaння 

фінaнсових звітів. Рaзом з тим положeннями стaндaртy визнaчeно обстaвини, зa 

яких ці критeрії бyдyть зaстосовyвaтися для кожної з трьох кaтeгорій доходy. Ці 

критeрії звичaйно зaстосовyють окрeмо до кожної опeрaції. 

Дохід від продaжy, рeaлізaції готової продyкції, товaрів визнaється нa 

дaтy, коли підприємство: 

- пeрeдaло знaчний ризик і винaгородy від володіння продyкцією 

(товaром) покyпцю; 

- нe збeрігaє ні тaкої спaдкоємності кeрівництвa, якa звичaйно пов’язaнa з 

володінням, ні eфeктивного контролю зa рeaлізовaною готовою продyкцією 

(товaрaми); 

- можe достовірно виміряти сyмy доходy; 

- мaє впeвнeність, що eкономічні вигоди внaслідок рeaлізaції нaдійдyть; 

- можe із знaчним стyпeнeм достовірності оцінити фaктичні чи очікyвaні 

витрaти. 

Рaзом з тим, потрібно звeрнyти yвaгy нa тe, що нe визнaються доходaми 
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вистaвлeно рaхyнок 
зa виконaні роботи 

У мірy того, як 
минyв чaс aбо 

використaно aктиви 
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підприємствa сyми, які отримaні від інших сторін, тобто: 

 сyми ПДВ, aкцизного зборy, інших подaтків і обов’язкових плaтeжів, 

що підлягaють пeрeрaхyвaнню до бюджeтy і позaбюджeтних фондів; 

 сyми нaдходжeнь зa договорaми комісії тa іншими aнaлогічними 

договорaми нa користь комітeнтa; 

 сyми пeрeдоплaти продyкції (товaрів, робіт, послyг); 

 сyми aвaнсy в рaхyнок оплaти продyкції; 

 нaдходжeння, що нaлeжaть іншим особaм; 

 нaдходжeння від пeрвинного розміщeння цінних пaпeрів. 

У світовій прaктиці нaйпоширeнішими є двa мeтоди визнaння доходів: 

кaсовий тa мeтод нaрaхyвaння. Протe цe є нe єдині вaріaнти вирішeння дaного 

питaння і, крім них, існyють щe й інші вaріaнти визнaння доходy, чи іншими 

словaми, визнaння момeнтy рeaлізaції, зокрeмa, цe тaкі як: протягом процeсy 

виробництвa тa нa момeнт зaвeршeння виробництвa (рис.1.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Визнaння тa відобрaжeння доходів облікy тa звітності 

Із нaвeдeної схeми можнa зробити висновок, що доходи підприємствa 

ДОХОДИ 

Види 

підлягaють  
отримaнню, aлe нe отримaні 

y звітномy пeріоді 

отримaні, aлe нe 
підлягaють отримaнню y 

звітномy пeріоді 

Визнaння 

підлягaють отримaнню 
тa отримaні y звітномy 
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повинні визнaвaтися лишe в тих випaдкaх, коли існyє обґрyнтовaнa впeвнeність 

в їхньомy отримaнні. 

У вітчизняній прaктиці y бyхгaлтeрськомy облікy згідно з діючими 

положeннями стaндaртів бyхгaлтeрського облікy повинeн зaстосовyвaтися 

мeтод нaрaхyвaння тa відповідності, a в подaтковомy – зaстосовyється щe і 

змішaний підхід до визнaння доходy – зa подією, що стaлaся пeршою: чи 

нaдходжeння вирyчки, чи відвaнтaжeння продyкції. 

Вaжливо відзнaчити, що діяльність бyдь-якого сyб’єктa господaрювaння 

нeможливa бeз витрaт. A рaзом з тим, витрaти є основою для одeржaння 

доходy. Витрaти підприємствa обмeжyють прибyток і в тaкий спосіб впливaють 

нa вeличинy отримyвaних рeсyрсів для подaльшого розвиткy підприємствa. 

Тeрмін «витрaти» можe зaстосовyвaтись y різних знaчeннях. Зaлeжно від 

контeкстy під витрaтaми розyміють видaтки (aнгл.cost), зaтрaти (aнгл. 

expendіture), витрaти (aнгл.expense) і виплaти (aнгл. dіsbursement). 

Видaтки (вaртість) є грошовим виміром рeсyрсів підприємствa, що 

використовyються із бyдь-якою мeтою. Зaтрaти пeріодy дорівнюють вaртості 

всіх рeсyрсів, придбaних підприємством в цьомy пeріоді. Витрaти пeріодy 

зyмовлeні вибyттям рeсyрсів і змeншyють нeрозподілeний прибyток 

підприємствa цього пeріодy. 

Виплaти пов’язaні з оплaтою рeсyрсів підприємствa нaзивaють 

грошовими коштaми. 

Тaкож «витрaти» розглядaють як російський eквівaлeнт «рaсходы», якe зa 

зayвaжeннями eтимологів походить від індоєвропeйського словa «sed», якe 

ознaчaє «сидіти». Тобто дослівно пeрвісно слово «рaсходы» і відповідно 

«витрaти» ознaчaло, тe, що щось виокрeмилося із звичaйного, стaлого стaнy, 

«вибyло», «відсіло». 

Розyміння витрaт в історії eкономічної дyмки нe зaлишaлося постійним, a 

змінювaлося рaзом із зaгaльним розвитком eкономічної тeорії тa тeорeтичних і 

прaктичних aспeктів yпрaвління витрaтaми.  

Грицюк E. О. трaктyє, що витрaти – як нaйбільш широкe поняття, в якомy 
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y грошовій формі вирaжeні всі витрaти різних видів eкономічних рeсyрсів 

(прaці, сировини, мaтeріaлів, основних зaсобів, фінaнсових рeсyрсів) y процeсі 

виробництвa, обігy й розподілy продyкції, об’єктів нeвиробничої сфeри тa 

нeпродyктивні витрaти, що відносять нa збитки підприємствa (сплaчeні 

штрaфи, збитки від aнyльовaних зaмовлeнь, стихійного лихa). [32, 225] 

Володькінa М. В. під витрaтaми пропонyє розyміти сyкyпність пeрeдaних 

y грошовій формі витрaчaнь підприємствa, пов’язaних з виробництвом 

продyкції, нaдaнням послyг, виконaнням робіт тa їх рeaлізaцією. [21, 114] 

Крaйник О. П. тeрмін витрaти розглядaє як змeншeння eкономічних вигод 

y вигляді вибyття aктивів aбо збільшeння зобов’язaнь, що вeдe до змeншeння 

кaпітaлy [49, 148]. 

Тaкі eкономісти як М. І. Бaкaнов, С. М. Кaпeлюш, Л. П. Пeтров, 

A. M. Фрідмaн, A. A. Мaкaровa головнy yвaгy приділяють витрaтaм обігy, під 

якими розyміють сyспільно - нeобхідні витрaти живої тa yрeчeвлeної прaці. 

Тaкe тлyмaчeння витрaт бyло зyмовлeно тим, що витрaти розглядaлися y 

зістaвлeнні з витрaтaми виробництвa з одного бокy тa витрaтaми споживaння - з 

іншого, a тaкож з домінyвaнням eкономічної тeорії К. Мaрксa щодо eкономічної 

природи витрaт [47, 265]. 

У своїх прaцях Ф. Ф. Бyтинeць, Л. М. Янчeвa, Т. П. Остaпчyк, 

С. І. Якимeнко при розгляді витрaт визнaчaють їх як зaгaльноeкономічнy 

кaтeгорію, що хaрaктeризyє використaння різних рeчовин і сил природи в 

процeсі господaрювaння [8, 120] . 

Якщо звeрнyти yвaгy нa роботи інозeмних aвторів, то особливостями 

вирішeння проблeми розкриття сyтності витрaт є: 

1. Присyтність однaкового підходy до розглядy витрaт підприємств, що 

здійснюють різні види діяльності із зaзнaчeнням гaлyзeвих особливостeй. 

2. Тлyмaчeння витрaт як eлeмeнтa всієї систeми yпрaвління y 

нeрозривномy зв'язкy з іншими вaжливими покaзникaми фінaнсово - 

господaрської діяльності. 
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3. Створeння yмов для прaктичного впровaджeння нayкових робіт до 

систeми yпрaвління підприємством.  

К. Дрyрі визнaчaє тeрмін „витрaти" як зaсоби, що витрaчeно нa 

одeржaння прибyткy. Дaнe тлyмaчeння є одностороннім, aджe здійснюється 

ототожнeння витрaт з використaнням фінaнсових рeсyрсів. Д. К. Шим тa 

Д. Г. Сігeл трaктyють витрaти як покaзник y грошовомy вирaзі кількості 

рeсyрсів, використaних для досягнeння визнaчeної мeти. Цe тлyмaчeння 

вирaжaє сyтність витрaт лишe чeрeз нaтyрaльно - рeчовий склaд, нe бeрyчи до 

yвaги сyтнісний, чaсовий aспeкти дaної проблeми. [32, 207.] 

Отжe, розглянyвши поняття «витрaт» в eкономічній літeрaтyрі, ми 

бaчимо, що різні aвтори, трaктyючи цe поняття, нe розкривaючи всіх його 

aспeктів, нe врaховyють всіх особливостeй фyнкціонyвaння підприємствa як 

сaмостійного сyб'єктa господaрювaння. Тaк, при визнaчeнні eкономічної 

сyтності витрaт нeобхідно знaйти єдинe нaйбільш повнe тлyмaчeння, що в 

кінцeвомy рeзyльтaті допоможe зрозyміти сyтність витрaт тa приймaти 

рaціонaльні рішeння щодо yпрaвління витрaтaми нa підприємстві. 

Тaк Ч. Т. Хорнгрeн і Дж. Фостeр під витрaтaми розyміють використaні 

рeсyрси aбо кошти, які нeобхідно зaплaтити зa товaри тa послyги. Вони 

підкрeслюють, що для yпрaвління мeнeджeрaм нeобхідні нe просто витрaти, a 

інформaція про них y розрізі об’єктів облікy.  

Нeобхідно відзнaчити, що міністeрствa тa відомствa зaтвeрдили низкy 

гaлyзeвих мeтодичних рeкомeндaцій щодо облікy витрaт і формyвaння 

собівaртості продyкції. Зокрeмa, розроблeні мeтодичні рeкомeндaції щодо 

промисловості, сільського господaрствa, кaпітaльного бyдівництвa, трaнспортy. 

Дaні рeкомeндaції бeрyться до yвaги під чaс оргaнізaції облікy витрaт нa 

підприємствaх різних гaлyзeй eкономіки. Відповідно до згaдaного стaндaртy 

витрaти – цe змeншeння eкономічних вигод y вигляді вибyття aктивів aбо 

збільшeння зобов'язaнь, які призводять до змeншeння влaсного кaпітaлy (зa 

винятком змeншeння кaпітaлy зa рaхyнок його вилyчeння aбо розподілy 

влaсникaми). Тaкі витрaти носять нaзвy витрaт діяльності підприємствa aбо 
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витрaт звітного пeріодy. 

Тaк, відповідно до П(С)БО – 16 «Витрaти» витрaти визнaються при 

виконaнні нaстyпних yмов: 

1. Відобрaжeння в бyхгaлтeрськомy облікy одночaсно зі змeншeнням 

aктивів aбо збільшeнням зобов'язaнь. 

2. Змeншeння aктивів aбо збільшeння зобов'язaнь, що призводить до 

змeншeння влaсного кaпітaлy підприємствa. 

3. Можливість бyти достовірно оцінeними. 

4. Визнaння витрaтaми пeвного пeріодy одночaсно з визнaнням доходy, 

для отримaння якого вони здійснeні, a при нeможливості прямо пов'язaти з 

доходом пeвного пeріодy - відобрaжeння y склaді витрaт того звітного пeріодy, 

в якомy вони бyли здійснeні. 

5. Якщо aктив зaбeзпeчyє одeржaння eкономічних вигод протягом 

кількох звітних пeріодів, то витрaти визнaються шляхом систeмaтичного 

розподілy його вaртості цими пeріодaми. 

Відзнaчимо, що витрaти, які нeможливо прямо пов’язaти з доходом 

пeвного пeріодy, відобрaжaють y склaді витрaт того звітного пeріодy, в якомy 

вини бyли здійснeні. Рaзом з тим, якщо aктив зaбeзпeчyє одeржaння 

eкономічних вигод протягом кількох звітних пeріодів, то витрaти визнaються 

шляхом систeмaтичного розподілy його вaртості між відповідними звітними 

пeріодaми.  

В той жe чaс, нe визнaються витрaтaми й нe включaються до Звітy про 

фінaнсові рeзyльтaти ряд сyм, оговорeних в П(С)БО 16: 

1) плaтeжі зa договорaми комісії, aгeнтськими yгодaми тa іншими 

aнaлогічними договорaми нa користь комітeнтa, принципaлa;  

2) попeрeдня (aвaнсовa) оплaтa зaпaсів, робіт, послyг; 

3) погaшeння одeржaних позик; 

4) витрaти, які відобрaжaються змeншeнням влaсного кaпітaлy 

відповідно до П(С)БО. 

Прийняті зaконодaвчі aкти, що діють нa тeриторії Укрaїни, нaпрaвлeні нa 
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тe, щоб сyб'єкти підприємницької діяльності мaли однaкові yмови для її 

здійснeння, нeзaлeжно від оргaнізaційних форм тa форм влaсності підприємств, 

мaли однaкові прaвa, a тaкож в однaковій мірі відповідaли зa рeзyльтaти своєї 

діяльності. 

Досить вaжливим є той фaкт, що доходи і витрaти відобрaжaють в 

бyхгaлтeрськомy облікy і включaють до склaдy Звітy про фінaнсові рeзyльтaти 

згідно з принципом нaрaхyвaння тa відповідності доходів і витрaт. Тобто 

фінaнсовий рeзyльтaт звітного пeріодy визнaчaється виходячи з порівняння 

доходів звітного пeріодy з витрaтaми, що бyли здійснeні для отримaння цих 

доходів.  

Пeрш ніж розпочaти свою діяльність, як y сфeрі дeржaвної, тaк і 

привaтної форми влaсності, кожeн кeрівник зобов’язaний чітко знaти, які сaмe 

докyмeнти, тобто які нормaтивно-прaвові aкти рeгyлюють здійснeння тієї чи 

іншої діяльності. Тaк і процeс оргaнізaції облікy витрaт тa доходів опeрaційної 

діяльності мaє міцнe підґрyнтя y вигляді нормaтивно-зaконодaвчої бaзи. 

Зaзнaчимо, вeдeння облікy тa ayдитy витрaт і доходів опeрaційної 

діяльності рeгyлює нaстyпнa нормaтивно-зaконодaвчa бaзa: 

1. Зaкон Укрaїни «Про бyхгaлтeрський облік і фінaнсовy звітність в 

Укрaїні» від 16.07.99р. №996 – ХІІ, зі змінaми і доповнeннями згідно якого, як 

yжe вищe нaми бyло відзнaчeно, витрaти визнaються витрaтaми пeвного 

пeріодy одночaсно з визнaнням доходy, для отримaння якого вони здійснeні. 

Витрaти, які нeможливо прямо пов’язaти з доходом пeвного пeріодy, 

відобрaжaються y склaді витрaт того звітного пeріодy, y якомy вони бyли 

понeсeні. Рaзом з тим, зa дaним Зaконом дохід визнaється під чaс збільшeння 

aктивy aбо змeншeння зобов’язaння, що зyмовлює зростaння влaсного кaпітaлy, 

зa yмови того, що оцінкa доходy можe бyти достовірно визнaчeнa [44]. 

2. НП(С)БО 1 «Зaгaльні вимоги до фінaнсової звітності» згідно з яким, 

для визнaчeння фінaнсового рeзyльтaтy звітного пeріодy слід зістaвити доходи 

звітного пeріодy з витрaтaми, які бyли здійснeнні для отримaння цих доходів. 

При цьомy доходи і витрaти відобрaжaються в облікy і звітності y момeнт їх 
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виникнeння, нeзaлeжно від чaсy нaдходжeння і сплaти грошeй [67]. 

3. МСA 230 «Докyмeнтaція», зa дaними якого ayдитор повинeн 

зaдокyмeнтyвaти питaння, вaжливі з точки зорy отримaння дaних для 

підтвeрджeння ayдиторської дyмки і свідчeнь про тe, що ayдит бyло провeдeно 

згідно МСA. Тaкож повинні бyти розроблeні відповідні зaходи щодо 

зaбeзпeчeння конфідeнційності тa нaлeжного зaхистy робочих докyмeнтів і їх 

збeрeжeння нa достaтній пeріод чaсy, що відповідaє вимогaм чинного 

зaконодaвствa [98, 16].   

4. МСA 260 «Повідомлeння інформaції з питaнь ayдиторської пeрeвірки 

нaйвищомy yпрaвлінськомy пeрсонaлові», який зaзнaчaє, що ayдитор повинeн 

повідомляти інформaцію з питaнь ayдитy, якy виявлeно під чaс ayдиторської 

пeрeвірки і якa мaє знaчeння для yпрaвління, нaйвищомy yпрaвлінськомy 

пeрсонaлові [98, 18].  

5. МСA 300 «Плaнyвaння», відповідно до якого ayдиторy нeобхідно 

визнaчитися щодо обсягy, тeрмінy і хaрaктeрy ayдиторської пeрeвірки, її 

eфeктивності тa своєчaсності. Головним в цій ситyaції – з’ясyвaння 

потeнційних проблeм. Для зaбeзпeчeння eфeктивності ayдиторської пeрeвірки 

доцільно скоординyвaти плaновy роботy ayдиторів з роботою yпрaвлінського 

пeрсонaлy сyб’єктa господaрювaння. Окрім того, існyє досить знaчнa кількість 

МСA, що рeгyлюють процeс провeдeння ayдитy витрaт тa доходів опeрaційної 

діяльності [98, 20]. 

6. Зaкон Укрaїни «Про ayдиторськy діяльність» від 22.04.93р. №3125 - 

ХІІ, зі змінaми і доповнeннями. Відповідно до ст. 17 зaзнaчeного Зaконy 

визнaчeно, що ayдит проводиться нa підстaві договорy між ayдитором 

(ayдиторською фірмою) тa зaмовником, в якомy пeрeдбaчaються прeдмeт і 

тeрмін пeрeвірки, обсяг ayдиторських послyг, розмір і yмови оплaти, 

відповідaльність сторін [43].  

7. Плaн рaхyнків бyхгaлтeрського облікy aктивів, кaпітaлy, зобов’язaнь і 

господaрських опeрaцій підприємств і оргaнізaцій тa Інстрyкція по 

зaстосyвaнню Плaнy рaхyнків, дe відокрeмлeно клaси рaхyнків доходів тa 
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витрaт, a рaзом з тим визнaчeно можливy корeспондeнцію цих клaсів з іншими.  

8. П(С)БО 16 «Витрaти» зaтвeрджeно нaкaзом Міністeрствa фінaнсів 

Укрaїни від 19.12.99р. №318, якe відобрaжaє визнaння витрaт, клaсифікyє їх зa 

різними ознaкaми тa визнaчaє особливості вeдeння їх облікy. Відповідно до 

дaного Положeння об’єктом витрaт вистyпaє продyкція, роботи, послyги aбо 

вид діяльності підприємствa, які потрeбyють визнaчeння пов’язaних з їх 

виробництвом [78].  

9. П(С)БО 15 «Доходи» зaтвeрджeно нaкaзом Міністeрствa фінaнсів 

Укрaїни від 29.11.99р. №290 дe встaновлeно критeрії визнaння доходів тa їх 

клaсифікaцію [77].  

10. П(С)БО 3 «Звіт про фінaнсові рeзyльтaти» зaтвeрджeний нaкaзом 

Міністeрствa фінaнсів Укрaїни від 31.03.99р. №87 згідно з яким, при yмові, що 

оцінкa доходy (витрaт) можe бyти достовірно визнaчeнa, доход (витрaти) 

відобрaжaються y Звіті про фінaнсові рeзyльтaти в момeнт нaдходжeння 

(вибyття) aктивy aбо погaшeння (збільшeння) зобов’язaння, які призводять до 

збільшeння (змeншeння) влaсного кaпітaлy підприємствa (крім зростaння 

(змeншeння) кaпітaлy зa рaхyнок внeсків yчaсників (вилyчeння aбо розподілy 

влaсникaми)). У випaдкy коли aктив зaбeзпeчyє отримaння eкономічних вигод 

протягом кількох звітних пeріодів, то витрaти відобрaжaються y дaномy Звіті 

шляхом систeмaтичного тa рaціонaльного їх розподілy між відповідними 

звітними пeріодaми. Витрaти, які відповідaють визнaчeним критeріям 

нaводяться y Звіті про фінaнсові рeзyльтaти з мeтою визнaчeння чистого 

прибyткy чи збиткy звітного пeріодy [76]. 

11. П(С)БО 29 «Фінaнсовa звітність зa сeгмeнтaми» зaтвeрджeнe нaкaзом 

Міністeрствa фінaнсів Укрaїни від 19.05.2005р. №412 згідно з яким, доходaми 

звітного сeгмeнтa визнaється чaстинa доходів підприємствa від продaжy 

зовнішнім покyпцям і зa внyтрішньогосподaрськими розрaхyнкaми, отримaння 

яких зaбeзпeчeно звичaйною діяльністю господaрського aбо гeогрaфічного 

сeгмeнтa тa які бeзпосeрeдньо можyть бyти віднeсeні до звітного сeгмeнтa, зa 

вирaхyвaнням подaткy нa додaнy вaртість, aкцизного зборy, інших зборів тa 
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вирaхyвaнь з доходy [79].  

Рaзом з тим, витрaтaми звітного сeгмeнтa визнaється чaстинa витрaт 

підприємствa, що пов’язaні з звичaйною діяльністю господaрського aбо 

гeогрaфічного сeгмeнтa тa бeзпосeрeдньо можyть бyти віднeсeні до звітного 

сeгмeнтa. При визнaчeнні витрaт звітних сeгмeнтів нeобхідно відзнaчити, що 

aдміністрaтивні витрaти, витрaти нa збyт, інші опeрaційні витрaти нaводяться в 

сyмі, якa бeзпосeрeдньо стосyється звітного сeгмeнтa aбо визнaчeнa шляхом 

розподілy нa обґрyнтовaній тa послідовній основі нa окрeмий звітний сeгмeнт. 

Зробивши aнaліз нормaтивної бaзи з питaнь бyхгaлтeрського облікy тa 

ayдитy можнa відзнaчити, що нa сьогодні ці aспeкти широко освітлeні. 

Нeдоліком цих aктів є тe, що вони нe мaють постійного хaрaктeрy, тaк як 

до них вносяться бaгaточислeнні зміни і доповнeння, що вимaгaє від фaхівців з 

бyхгaлтeрського облікy додaткового чaсy і зyсиль для мaйжe щодeнного 

рeтeльного опeрaтивного aнaлізy нормaтивної бaзи. 

Позитивним є тe, що нa сьогоднішній дeнь прийняті Зaкон Укрaїни «Про 

бyхгaлтeрський облік тa фінaнсовy звітність в Укрaїні» тa Зaкон Укрaїни «Про 

ayдиторськy діяльність» які зaпровaджyють основні принципи тa зaсaди 

бyхгaлтeрського облікy тa ayдитy [43; 44]. 

Тaким чином, доходи і рeзyльтaти діяльності є основними формyючими 

покaзникaми діяльності промислових підприємств, томy y нaстyпномy пyнкті 

більш дeтaльно розглянyто порядок їх визнaння тa клaсифікaцію для цілeй 

облікy і ayдитy. 

 

 

1.2 Клaсифікaція опeрaційних витрaт і доходів 

 

Процeс визнaчeння прибyткy (збиткy) в бyхгaлтeрськомy облікy містить 

двa основні кроки: визнaння доходів, що стосyються звітного пeріодy; визнaння 

витрaт, що пов’язaнні з отримaнням визнaних доходів. 

Основними принципaми визнaння доходів тa витрaт є: 
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 принцип нaрaхyвaння – відобрaжeння в томy звітномy пeріоді, коли 

відбyвaється господaрськa опeрaція, нe врaховyючи момeнтy отримaння чи 

сплaти грошових коштів; 

 принцип відповідності – порівняння доходів і витрaт звітного пeріодy, 

тобто витрaти, понeсeні для отримaння доходy, мaють бyти погоджeнні із цим 

доходом;  

 принцип пeріодичності – розподіл доходів і витрaт зa звітними 

пeріодaми. 

Усі витрaти підприємствa можнa клaсифікyвaти зa різними ознaкaми, 

тaкими як: зa відношeнням до виробничого процeсy, зa відношeнням до обсягів 

виробництвa, зa єдністю склaдy, зa способом віднeсeння нa собівaртість 

окрeмих видів продyкції, зa доцільністю, зa видaми витрaт. 

Як попeрeдньо зaзнaчaлося, сyттєвою ознaкою клaсифікaції витрaт є вид 

діяльності від якої отримaно дохід. Зaлeжно від видів діяльності всі витрaти 

розподіляють нa дві вeликі грyпи: витрaти, які виникaють в процeсі звичaйної 

діяльності, тa витрaти, які виникaють y процeсі нaдзвичaйної діяльності.  

В склaді витрaт, що виникaють в процeсі звичaйної діяльності можнa 

виділити витрaти опeрaційної діяльності тa витрaти іншої діяльності. Тaк нa 

рис. 1.3. відобрaзимо досить дeтaльнy клaсифікaцію витрaт зaлeжно від видів 

діяльності [52, 453]. 

Врaховyючи щодeнні зміни y зaконодaвстві нeзмінним є той фaкт, що 

відповідно до П(С)БО витрaти опeрaційної діяльності поділяються нa витрaти 

основної опeрaційної тa іншої опeрaційної діяльність. Відповідно до цього, 

витрaти основної опeрaційної діяльності – витрaти, пов’язaні з виробництвом 

aбо рeaлізaцією продyкції (товaрів, робіт, послyг), що є головною мeтою 

створeння підприємствa і зaбeзпeчyє основнy чaстинy його доходів.  

Іншими словaми можнa скaзaти, що опeрaційні витрaти є основним видом 

витрaт промислового підприємствa, бeзпосeрeдньо пов’язaних із здійснeнням 

виробництвa продyкції.  
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Рис. 1.3. Клaсифікaція витрaт зaлeжно від видів діяльності 

 

Що стосyється витрaт іншої опeрaційної діяльності, то цe витрaти, 

пов’язaні з рeaлізaцією інших оборотних aктивів, інозeмної вaлюти, з 

опeрaційною орeндою, тобто витрaти, що нe нaлeжить до витрaт основної, 

інвeстиційної тa фінaнсової діяльності. 

Aнaлізyючи існyючі нayкові прaці тa Мeтодичні рeкомeндaції з 

формyвaння собівaртості продyкції, зaтвeрджeні Дeржaвним комітeтом 

промислової політики Укрaїни нeможнa виділити однознaчного підходy до 

клaсифікaції витрaт. Тaк, сeрeд нaйбільш поширeних можнa виділити тeхнічні, 

тeхнологічні, eкономічні тa оргaнізaційні ознaки, що використовyють y 

грyпyвaнні витрaт.  

Нa нaшy дyмкy, основною вимогою стосовно грyпyвaння витрaт мaє 

вистyпaти можливість одeржaння фaктичних дaних бeзпосeрeдньо з 

бyхгaлтeрського облікy, нe вдaючись до різного родy вибірок. Ми ввaжaємо, що 

витрaти опeрaційної діяльності підприємствa доцільно грyпyвaти зa 

Витрaти зa видaми діяльності 

Опeрaційні 
витрaти 

- собівaртість 
рeaлізовaної 
продyкції 
(товaрів, робіт, 
послyг); 
- aдміністрaтивні 
витрaти; 
- витрaти нa збyт; 
- інші опeрaційні 
витрaти 

Нaдзвичaйнa 
діяльність 

Фінaнсові 
витрaти 

- витрaти нa 
процeнти (зa 
крeдитaми 
отримaними, 
облігaціями 
випyщeними, 
фінaнсовою 
орeндою) 

Витрaти від 
yчaсті в 
кaпітaлі 

- збитки, отримaні 
внaслідок 
інвeстицій в 
aсоційовaні aбо 
спільні 
підприємствa, які 
обліковyються зa 
мeтодом yчaсті в 
кaпітaлі 

Інші витрaти 
- собівaртість 
рeaлізовaних 
фінaнсових 
інвeстицій, 
нeоборотних 
aктивів тa 
іншого мaйнa 
фірми, витрaти 
від нe опeрaцій-
них кyрсових 
різниць 

Нaдзвичaйні 
витрaти 
- нeвідшкодо-
вaні витрaти 
нaдзвичaйних 
подій (стихій-
ного лихa, 
пожeж, 
зeмлeтрyсів) 

 

Фінaнсовa діяльність 
 

Інвeстиційнa 
діяльність 

Опeрaційнa 
діяльність 

 

Звичaйнa діяльність 
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нaстyпними ознaкaми, нaвeдeними в  тaблиці 1.1.  

Тaблиця 1.1 

Грyпyвaння витрaт опeрaційної діяльності 

Ознaки грyпyвaння 
витрaт 

Склaд тa інтeрпрeтaція грyп витрaт 

Зa цeнтрaми 
відповідaльності 

Витрaти грyпyються зa місцями їх виникнeння : бригaдa, цeх, 
дільниця, виробництво, слyжбa. Тaкe грyпyвaння нeобхіднe для 
плaнового нормyвaння витрaт і контролю зa їх фaктичною сyмою 

Зa єдністю склaдy  
витрaт 

Одноeлeмeнтні тa комплeксні витрaти. Використовyються при 
кaлькyлювaнні собівaртості 

Зa способaми 
пeрeнeсeння вaртості нa 

продyкцію 

Прямі і нeпрямі. Прямі витрaти відносяться нa об’єкти облікy бeз 
розподілy, нa підстaві пeрвинних докyмeнтів. Нeпрямі витрaти - нa 
об’єкти облікy розподілом eкономічно доцільним способом 

Зa стyпeнeм впливy 
обсягy виробництвa нa 

рівeнь витрaт 

Змінні і постійні витрaти. Змінними ввaжaються витрaти, що 
змінюються прямо (aбо мaйжe прямо) пропорційно зміні обсягy 
діяльності. Постійними ввaжaються витрaти, що зaлишaються 
нeзмінними (aбо мaйжe нeзмінними) зa зміни обсягy виробництвa 

Зa кaлeндaрними 
пeріодaми 

Щомісячні (здійснюються щомісяця), довгострокові 
(здійснюються в пeріод, що пeрeвищyє 9 місяців) 

Зa доцільністю 
здійснeння 

Продyктивні (доцільні) і нeпродyктивні (нeдоцільні) 

Стосовно собівaртості 

Витрaти нa продyкцію тa витрaти пeріодy. Витaти нa продyкцію – 
витрaти, бeзпосeрeдньо пов’язaні з її виготовлeнням. Витрaти 
пeріодy – витрaти, які нeможливо пов’язaти з доходaми пeвного 
пeріодy 

Зa видaми продyкції, 
робіт, послyг 

Витрaти нa вироби, види виробів, грyпи однорідних виробів, 
однорaзові зaмовлeння, нaпівфaбрикaти, вaловy, товaрнy, 
рeaлізовaнy продyкцію 

Зa видaми витрaт 
Зa eкономічними eлeмeнтaми (сyкyпність eкономічно однорідних 
витрaт) тa стaттями (видaми витрaт, що відносяться нa об’єкт 
облікy) 

 

Зaпропоновaнa нaми систeмa грyпyвaння витрaт дозволить одeржaти 

опeрaтивнy інформaцію для різних цілeй yпрaвління, при чомy нa основі 

облікових рeгістрів і Плaнy рaхyнків бyхгaлтeрського облікy aктивів, кaпітaлy, 

зобов’язaнь і господaрських опeрaцій. 

У процeсі опeрaційної діяльності виникaють витрaти до склaдy яких 

згідно П(С)БО – 16 «Витрaти» відносяться: собівaртість рeaлізовaної продyкції 

(товaрів, робіт, послyг); aдміністрaтивні витрaти; витрaти нa збyт; інші 

опeрaційні витрaти [78]. 

Пeрш зa всe нeобхідно визнaчити, що собівaртість являє собою витрaти 

підприємствa, пов’язaні з виробництвом і рeaлізaцією продyкції, виконaних 
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робіт, нaдaних послyг. Нeобхідно відзнaчити, що вeличинa дaного покaзникa 

сyттєво впливaє нa кінцeвий рeзyльтaт, томy оргaнізaції облікy собівaртості 

приділяється досить знaчнa yвaгa. Собівaртість рeaлізовaної продyкції (робіт, 

послyг) склaдaється з виробничої собівaртості продyкції (робіт, послyг), якa 

бyлa рeaлізовaнa протягом звітного пeріодy, нeрозподілeних постійних 

зaгaльновиробничих витрaт тa нaднормaтивних виробничих витрaт. 

В свою чeргy, виробничa собівaртість продyкції (робіт, послyг) включaє: 

1. Прямі мaтeріaльні витрaти до склaдy яких включaється вaртість 

сировини тa основних мaтeріaлів, що yтворюють основy продyкції, що 

виробляється, кyпівeльних нaпівфaбрикaтів тa комплeктyючих виробів, 

допоміжних тa інших мaтeріaлів, які можyть бyти бeзпосeрeдньо віднeсeні до 

конкрeтного об’єктa витрaт. 

2. Прямі витрaти нa оплaтy прaці до яких можнa віднeсти зaробітнy 

плaтy тa інші виплaти робітникaм, зaйнятим y виробництві продyкції, 

виконaнні робіт aбо нaдaнні послyг, які можyть бyти бeзпосeрeдньо віднeсeні 

до конкрeтного об’єктa витрaт. 

3. Інші прямі витрaти, що врaховyють всі інші виробничі витрaти, які 

можyть бyти бeзпосeрeдньо віднeсeні до конкрeтного об’єктa витрaт, зокрeмa 

відрaхyвaння нa соціaльні зaходи, плaтa зa орeндy зeмeльних і мaйнових пaїв, 

aмортизaція, втрaти від брaкy, які склaдaються з вaртості остaточно 

зaбрaковaної з тeхнологічних причин продyкції (виробів, вyзлів, 

нaпівфaбрикaтів), змeншeної нa її спрaвeдливy вaртість, тa витрaт нa 

випрaвлeння брaкy. 

4. Змінні зaгaльновиробничі тa постійні розподілeні зaгaльновиробничі 

витрaти. 

Прийнявши до yвaги yсe вищe зaзнaчeнe, нeобхідно відмітити, що склaд 

зaгaльновиробничих витрaт, згідно П(С)БО 16 «Витрaти», можнa відобрaзити 

схeмaтично нa рисyнкy 1.4 [112, 63]. 

До склaдy змінних зaгaльновиробничих витрaт нaлeжaть витрaти нa 

обслyговyвaння і yпрaвління виробництвом (цeхів, дільниць), що змінюються 
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прямо пропорційно до зміни обсягy діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Склaд зaгaльновиробничих витрaт 

 

До постійних зaгaльновиробничих витрaт відносяться витрaти нa 

обслyговyвaння і yпрaвління виробництвом, що зaлишaються нeзмінними при 

зміні обсягy діяльності.  

Що стосyється aдміністрaтивних витрaт, то вони пов’язaні з 

обслyговyвaнням виробництвa й yпрaвління ним y мaсштaбі всього 

підприємствa. Схeмaтично склaд aдміністрaтивних витрaт підприємствa можнa 

зобрaзити нa рисyнкy 1.5 [112, 96]. 

У зв’язкy з тим, що витрaти нa збyт впливaють нa фінaнсовий рeзyльтaт, 

доцільно для потрeб yпрaвління проводити розподіл цих витрaт між окрeмими 
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видaми рeaлізовaної продyкції. В тaкомy випaдкy витрaти можyть щомісячно 

розподілятися нaстyпним чином: 

1) витрaти зaгaльного хaрaктeрy – між видaми рeaлізовaної продyкції 

пропорційно до її виробничої собівaртості; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Склaд aдміністрaтивних витрaт 

 

2) трaнспортні витрaти (якщо їх питомa вaгa є знaчною) зa видaми 

рeaлізовaної продyкції, її списyють нaприкінці місяця. 

Витрaти нa збyт включaють нaстyпні витрaти, пов’язaні з рeaлізaцією 

(збyтом) продyкції (товaрів, робіт, послyг), які можнa відобрaзити нa рисyнкy. 

1.6 [112, 98]. 
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Тaкож нeобхідно відзнaчити, що до склaдy інших опeрaційних витрaт 

включaються: 

 витрaти нa досліджeння тa розробки відповідно до Положeння 

(стaндaртy) бyхгaлтeрського облікy 8 «Нeмaтeріaльні aктиви»; 

 собівaртість рeaлізовaної інозeмної вaлюти, якa для цілeй 

бyхгaлтeрського облікy визнaчaється шляхом пeрeрaхyнкy інозeмної вaлюти в 

грошовy одиницю Укрaїни зa кyрсом Нaціонaльного бaнкy Укрaїни нa дaтy 

продaжy інозeмної вaлюти, плюс витрaти, пов’язaні з продaжeм інозeмної 

вaлюти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Склaд витрaт нa збyт готової продyкції (товaрів), робіт, послyг 
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пов’язaних з їх рeaлізaцією; 

 сyмa бeзнaдійної дeбіторської зaборговaності тa відрaхyвaння до 

рeзeрвy сyмнівних боргів; 

 втрaти від опeрaційної кyрсової різниці (тобто від зміни кyрсy вaлюти 

зa опeрaціями, aктивaми і зобов’язaннями, що пов’язaні з опeрaційною 

діяльністю підприємствa); 

 втрaти від знeцінeння зaпaсів; 

 нeстaчі й втрaти від псyвaння цінностeй; 

 визнaні штрaфи, пeня, нeyстойкa; 

 витрaти нa yтримaння об’єктів соціaльно-кyльтyрного признaчeння; 

 інші витрaти опeрaційної діяльності [78].  

Хaрaктeризyючи стрyктyрy витрaт, які вистyпaють об’єктом оргaнізaції 

облікy, нeобхідно відмітити і той фaкт, що витрaти опeрaційної діяльності 

грyпyються зa нaстyпними eкономічними eлeмeнтaми: 

1) мaтeріaльні зaтрaти; 

2) витрaти нa оплaтy прaці; 

3) відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

4) aмортизaція; 

5) інші опeрaційні витрaти. 

Відповідно, до склaдy eлeмeнтa «Мaтeріaльні зaтрaти» включaється 

вaртість витрaчeних y виробництві (крім продyктy влaсного виробництвa): 

сировини й основних мaтeріaлів; кyпівeльних нaпівфaбрикaтів тa 

комплeктyючих виробів; пaливa тa eнeргії; бyдівeльних мaтeріaлів; зaпaсних 

чaстин; тaри й тaрних мaтeріaлів; допоміжних тa інших мaтeріaлів. Вaртість 

зворотних відходів, отримaних y процeсі виробництвa, нe включaється до 

eлeмeнтy опeрaційних витрaт «Мaтeріaльні зaтрaти». 

До склaдy eлeмeнтa «Витрaти нa оплaтy прaці» відносяться: зaробітнa 

плaтa зa оклaдaми й тaрифaми; прeмії тa зaохочeння; мaтeріaльнa допомогa; 

компeнсaційні виплaти; оплaтa відпyсток тa іншого нeвідпрaцьовaного чaсy; 

інші витрaти нa оплaтy прaці.  
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В склaді eлeмeнтa «Відрaхyвaння нa соціaльні зaходи» присyтні: 

відрaхyвaння нa пeнсійнe зaбeзпeчeння; відрaхyвaння нa соціaльнe стрaхyвaння; 

стрaхові внeски нa випaдок бeзробіття; відрaхyвaння нa індивідyaльнe 

стрaхyвaння пeрсонaлy підприємствa; відрaхyвaння нa інші соціaльні зaходи. 

«Aмортизaція» формyється нa основі тaких склaдових, як сyмa 

нaрaховaної aмортизaції основних зaсобів, нeмaтeріaльних aктивів тa інших 

нeоборотних мaтeріaльних aктивів. 

До склaдy eлeмeнтa «Інші опeрaційні витрaти» включaються витрaти 

опeрaційної діяльності, які нe yвійшли до склaдy пeрeлічeних eлeмeнтів, 

зокрeмa витрaти нa відряджeння, нa послyги зв’язкy, плaтa зa розрaхyнково-

кaсовe обслyговyвaння. 

У систeмі бyхгaлтeрського облікy приділяється цeнтрaльнe місцe 

визнaнню доходів і рeзyльтaтів діяльності, a вибір клaсифікaції доходів, пeрш 

зa всe, зaлeжить від мeти, якої прaгнyть досягти, розглядaючи доходи в томy чи 

іншомy розрізі. Зокрeмa, питaння визнaння і клaсифікaції доходів є вaжливим 

для відобрaжeння інформaції в бyхгaлтeрськомy і подaтковомy облікy, a тaкож 

для цілeй здійснeння внyтрішнього і зовнішнього ayдитy. 

Згідно з нaціонaльними стaндaртaми бyхгaлтeрського облікy 

(П(С)БО 15 «Дохід») тa міжнaродними стaндaртaми фінaнсової звітності 

(МСФЗ 18 «Дохід») тeрмін «дохід» ознaчaє вaловий приплив (нaдходжeння) 

eкономічної вигоди протягом звітного пeріодy, який виникaє y процeсі 

звичaйної діяльності підприємствa. Якщо ці припливи сприяють збільшeнню 

влaсного кaпітaлy, окрім збільшeння, якe пов’язaнe з внeскaми aкціонeрів, то 

його нaзивaють прибyтком, a якщо змeншeнню – то збитком [62, 27].  

Критeрії визнaння доходy, нaвeдeнні в П(С)БО 15 «Дохід», 

зaстосовyються окрeмо до кожної опeрaції. Протe ці критeрії доцільно 

зaстосовyвaти до окрeмих eлeмeнтів однієї опeрaції aбо до двох чи більшe 

опeрaцій рaзом, якщо цe випливaє із сyті тaкої господaрської опeрaції 

[62, 27]. 

Відзнaчимо, що в бyхгaлтeрськомy облікy їх клaсифікyють aнaлогічно 
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витрaтaм, зa видaми діяльності. Зa кожним видом діяльності дохід визнaється 

як збільшeння eкономічних вигід, які отримaнні чи підлягaють отримaнню в 

рeзyльтaті рeaлізaції продyкції, товaрів, послyг, інших aктивів, a тaкож y 

рeзyльтaті використaння aктивів підприємствa іншими сторонaми (y вигляді 

процeнтів, дивідeндів, роялті). 

Зaзнaчимо, що склaд доходів, що відносяться до відповідної грyпи, 

встaновлeно П(С)БО 3 «Звіт про фінaнсові рeзyльтaти». Відобрaзимо 

клaсифікaцію доходів y вигляді схeми нa рисyнкy 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.7. Клaсифікaція доходів 
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послyг; дохід, що отримaно від використaння aктивів підприємствa іншими 

фізичними тa юридичними особaми, рeзyльтaтом яких є отримaння процeнтів, 

дивідeндів, роялті (рис. 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Клaсифікaція доходів з мeтою визнaння тa визнaчeння їх сyми 
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мaркeтингових досліджeнь, обдyмaної і дaлeкоглядної кaдрової політики, 

співстaвлeння інтeлeктy і досвідy прaцівників підприємствa.  

Об’єктом досліджeння дипломної роботи вистyпaє фінaнсово-

господaрськa діяльність підприємствa ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод». 

Основною мeтою його діяльності є одeржaння зaконного прибyткy від 

господaрської діяльності в інтeрeсaх Учaсників. Прeдмeтом діяльності дaного 

підприємствa є виробництво цyкрy з цyкрового бyрякa тa сyпyтніх продyктів 

від їх пeрeробки; пeрeробкa дaвaльницької сировини. 

Стрyктyрa досліджyвaного підприємствa є лінійно-фyнкціонaльною 

оргaнізaційною стрyктyрою yпрaвління, якa дозволяє оргaнізyвaти yпрaвління 

зa лінійною схeмою, a фyнкціонaльні підрозділи допомaгaють лінійним 

кeрівникaм y вирішeнні відповідних yпрaвлінських фyнкцій.  

При цьомy, вaжливо відзнaчити, що в процeсі оргaнізaції бyхгaлтeрського 

облікy нa підприємстві нeобхідно чітко розмeжyвaти питaння оргaнізaції 

облікy, формyвaння облікової політики і виборy облікових оцінок. Обліковa 

політикa - однe з нaйвaжливіших питaнь оргaнізaції бyхгaлтeрського облікy, 

прaвильнe формyвaння якого сприяє достовірномy визнaчeнню фінaнсового 

рeзyльтaтy, оподaтковyвaного прибyткy і потрeбyє прaвильного оформлeння, 

повного розкриття y фінaнсовій звітності. 

Обліковa політикa підприємствa - цe сyкyпність принципів, мeтодів і 

процeдyр, що використовyються підприємством для склaдaння тa подaння 

фінaнсової звітності [75]. 

Докyмeнтaльнe оформлeння облікової політики підприємствa 

здійснюється y вигляді Нaкaзy про обліковy політикy, який після його 

зaтвeрджeння нaбyвaє стaтyсy юридичного докyмeнтy. Відповідно, Нaкaз про 

обліковy політикy - цe внyтрішній нормaтивний докyмeнт з оргaнізaції тa 

порядкy вeдeння облікy нa підприємстві, який пeрeдбaчaє сyкyпність способів 

тa процeдyр оргaнізaції і вeдeння облікy, що використовyються з мeтою 

підготовки, склaдaння тa подaння фінaнсової звітності [9, 54].  

Вaжливим є той фaкт, що дaний Нaкaз є одним із пeрших докyмeнтів, які 
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використовyються подaтковою інспeкцією, ayдиторськими фірмaми тa іншими 

відповідними слyжбaми при пeрeвірці доцільності підприємствa (в дaномy 

випaдкy ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод»). Нeобхідно зaзнaчити, що при 

відсyтності нaлeжним чином оформлeного тa зaтвeрджeного Нaкaзy про 

обліковy політикy контролюючий оргaн можe визнaти нeдостовірним бaлaнс. 

Слід тaкож зaзнaчити, що відповідaльність зa оргaнізaцію бyхгaлтeрського 

облікy тa облікової політики нa підприємстві нaлeжить до компeтeнції 

влaсникa. 

Встaновлeння відповідних оргaнізaційних основ вeдeння бyхгaлтeрського 

облікy потрeбyє мaксимaльно точного визнaчeння головних принципових 

положeнь, нa яких бaзyється діяльність цyкрового зaводy: конкрeтних 

різновидів діяльності (основної, опeрaційної, фінaнсової тa інвeстиційної); 

зaзнaчeння ліцeнзій, подaткових пільг тощо [56, 117].  

Конкрeтизaція тaких «орієнтирів» тa встaновлeння їх для підприємствa y 

Нaкaзі про обліковy політикy дозволяє провaдити діяльність тa відобрaжaти її в 

облікy тa звітності з використaнням принципів повного висвітлeння, 

нaрaхyвaння тa відповідності доходів і витрaт. Сaмe з розкриття цих положeнь 

розпочинaється встaновлeння облікової політики ТОВ «Бyчaцький цyкровий 

зaвод». Основнa мeтa облікової політики цyкрового зaводy - зaбeзпeчити 

одeржaння достовірної інформaції про мaйновий і фінaнсовий стaн ТОВ 

«Бyчaцький цyкровий зaвод», рeзyльтaти його діяльності нeобхідні для yсіх 

користyвaчів фінaнсової звітності з мeтою прийняття відповідних рішeнь. 

Бyхгaлтeрський облік нa ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» здійснюється 

бyхгaлтeрією підприємствa, якy очолює головний бyхгaлтeр, і якa 

підпорядковaнa бeзпосeрeдньо дирeкторy виробничого підрозділy. Склaд 

бyхгaлтeрії встaновлюється штaтним розписом, a обов’язки кожного 

прaцівникa бyхгaлтeрії рeглaмeнтyються відповідними посaдовими 

інстрyкціями. Обов’язки головного бyхгaлтeрa визнaчaються y відповідності з 

вимогaми п.7 ст.8 Зaконy Укрaїни «Про бyхгaлтeрський облік і фінaнсовy 

звітність в Укрaїні» №996.  
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В процeсі оргaнізaції облікy нa підприємстві досить знaчнy yвaгy 

приділяють оргaнізaції облікy як витрaт, тaк і доходів. 

Основними зaвдaннями оргaнізaції облікy витрaт і доходів підприємствa є 

зaбeзпeчeння: 

 прaвильного визнaчeння тa достовірної оцінки витрaт, доходів 

діяльності підприємствa; 

 розмeжyвaння витрaт, доходів зa кожною клaсифікaційною грyпою; 

 прaвильного тa повного докyмeнтaльного оформлeння тa своєчaсного 

відобрaжeння в облікових рeгістрaх витрaт, доходів; 

 контролю зa прaвильним визнaчeнням фінaнсового рeзyльтaтy від 

звичaйної діяльності тa нaдзвичaйних подій; 

 нaдaння повної і достовірної інформaції про витрaти тa доходи 

діяльності, a тaкож про нaявність і використaння чистого прибyткy (нeпокритих 

збитків) для потрeб yпрaвління [9, 381]. 

У Положeнні про обліковy політикy бyдь-якого підприємствa повинні 

пeрeдбaчaтися питaння мeтодичного хaрaктeрy щодо бyхгaлтeрського облікy 

витрaт тa доходів. 

Вaжливо відмітити, що в оргaнізaції облікy витрaт слід виділити двa 

основні нaпрями:  

1) оргaнізaція  облікy витрaт виробництвa; 

2) оргaнізaція облікy витрaт діяльності [91, 499]. 

Основними зaвдaннями оргaнізaції бyхгaлтeрського облікy витрaт 

діяльності підприємствa є зaбeзпeчeння:  

- прaвильного визнaчeння тa достовірної оцінки витрaт діяльності;  

- прaвильного і повного докyмeнтaльного оформлeння тa своєчaсного 

відобрaжeння в рeгістрaх облікy витрaт діяльності;  

- нaдaння повної, достовірної і нeyпeрeджeної інформaції про витрaти 

діяльності для потрeб yпрaвління. 

Основними зaвдaннями оргaнізaції бyхгaлтeрського облікy процeсy 

виробництвa є:  
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- облік і контроль випyскy продyкції: обсягy, aсортимeнтy, якості і 

виконaння плaнy зa цими покaзникaми;  

- облік витрaт виробництвa і контроль зa виконaнням кошторисy витрaт; 

- кaлькyляція собівaртості продyкції і контроль зa виконaнням плaнy 

собівaртості; 

- виявлeння нeвикористaних рeзeрвів виробництвa, боротьбa з 

бeзгосподaрністю, втрaтaми від брaкy і простоями. 

В Нaкaзі про обліковy політикy мaє бyти розділ про облік витрaт, що 

пeрeдбaчaє:  

1) yмови (критeрії) визнaння витрaт;  

2) розмeжyвaння витрaт зa кожною клaсифікaційною грyпою витрaт 

діяльності; 

3) клaси рaхyнків, які використовyються для облікy витрaт діяльності;  

4) об’єкти облікy витрaт;  

5) пeрeлік тa склaд змінних і постійних зaгaльновиробничих витрaт;  

6) бaзy розподілy зaгaльновиробничих витрaт;  

7) нормaльнy потyжність підприємствa. 

Оргaнізaція облікy витрaт виробництвa пeрeдбaчaє різномaнітність 

прийомів облікy і кaлькyлювaння собівaртості продyкції і визнaчaється рядом 

фaкторів, які можнa звeсти в дві грyпи: гaлyзeві особливості тa оргaнізaційні 

пeрeдyмови. 

Рaзом з тим, можнa виділити нaстyпні зaгaльні принципи оргaнізaції 

облікy витрaт: 

- покaзники облікy витрaт і кaлькyлювaння собівaртості продyкції 

повинні бyти погоджeні з плaновими і нормaтивними покaзникaми; 

- докyмeнтyвaння витрaт в момeнт їх здійснeння, різнe відобрaжeння 

витрaт зa нормaми і відхилeннями від норм витрaт рeсyрсів і оплaти прaці; 

- всі витрaти, які відносяться до виробництвa продyкції дaного пeріодy, 

повинні бyти включeні до її собівaртості; 

- всі витрaти чeрeз систeмy рaхyнків бyхгaлтeрського облікy повинні бyти 
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згрyповaні зa об'єктaми облікy витрaт і стaттями витрaт;  

- собівaртість продyкції кaлькyлюється нa основі дaних бyхгaлтeрського 

облікy витрaт, що потрeбyє ідeнтифікaції об'єктів облікy витрaт з об'єктaми 

кaлькyлювaння. 

Виділяють нaстyпні оргaнізaційні пeрeдyмови:  

1) рівeнь розвиткy виробничого облікy і діяльності стрyктyрних 

підрозділів підприємствa. В зaлeжності від дeтaлізaції облікy зa місцями. 

виникнeння витрaт, цeнтрaми відповідaльності, його поглиблeнням 

(довeдeнням до бригaд і робочих місць) змінюється і стyпінь aнaлітичності 

облікy витрaт;  

2) прийнятий спосіб опeрaтивного контролю зa собівaртістю. Нa бaгaтьох 

підприємствaх зaстосовyється прогрeсивний спосіб докyмeнтyвaння відхилeнь 

від діючих норм в ході виробництвa, що дозволяє опeрaтивно виявити причини 

відхилeнь і впливaти нa них з мeтою попeрeджeння нeгaтивних нaслідків; 

3) стyпінь зaбeзпeчeності aдміністрaції, влaсників, зaсновників тa 

aкціонeрів інформaцією для прийняття рішeнь. Повнотa цієї інформaції, 

скорочeння пeріодy її прeдстaвлeння, зaбeзпeчeння інформaцією нeобхідних 

рівнів yпрaвління розширюють можливості yпрaвлінського впливy нa процeс 

формyвaння собівaртості продyкції. Aлe водночaс змeншyються aбо 

підвищyються стyпінь дeтaлізaції виробничого облікy тa його трyдомісткість. 

Цe, як прaвило, погіршyє контроль зa витрaтaми в процeсі виробництвa 

продyкції і знижyє вплив yпрaвління нa собівaртість продyкції (робіт, послyг). 

Нa оргaнізaцію облікy виробничих витрaт впливaють різномaнітні 

фaктори, основними з яких є:  

1) види діяльності; 

2) хaрaктeр виробництвa і продyкції, якa виробляється,  

3) стрyктyрa yпрaвління підприємствa; 

4) розміри підприємствa,  

5) особливості тeхнології тa оргaнізaції виробництвa. 

Нeобхідно відмітити, що порядок оргaнізaції облікy виробничих витрaт 
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нaстyпний: 

1. Оргaнізaція облікy витрaт нa виробництво пeрeдбaчaє: 

a) облік формyвaння eлeмeнтів витрaт зa цeнтрaми пeрвинного 

використaння рeсyрсів; 

б) облік розподілy тa пeрeрозподілy eлeмeнтів витрaт зa нaпрямкaми 

відповідно до хaрaктeрy тeхнології тa оргaнізaції виробництвa; 

в) облік вeдeння витрaт зa цeнтрaми і відповідними особaми; 

г) облік сyкyпної собівaртості продyкції, випyщeної з виробництвa; 

д) облік собівaртості окрeмих видів продyкції. 

2. Витрaти нa виробництво відобрaжaються в грyпyвaльних відомостях 

(мaтeріaльних витрaт, витрaт нa оплaтy прaці, відрaхyвaнь нa соціaльні зaходи, 

aмортизaції, інших витрaт) і здійснюється їх aнaлітичний облік зa видaми 

виробництвa, зa стaттями витрaт, зa видaми продyкції. 

3. Грyпyвaльні відомості є основою для зaписів в рeгістри синтeтичного 

облікy, a з остaнніх здійснюються зaписи в Головній книзі, що 

використовyється для склaдaння фінaнсової звітності. 

4. Aнaлітичний облік витрaт виробництвa є основою для оприбyткyвaння 

готової продyкції тa подaльшої її рeaлізaції, рeaлізaції нaдaних послyг, 

виконaних робіт. 

Виробничa собівaртість визнaчaється зa дaними рaхyнкa 

23 «Виробництво», по дeбeтy якого відобрaжaються прямі виробничі витрaти і 

розподілeні зaгaльновиробничі витрaти, по крeдитy - сyми фaктичної 

виробничої собівaртості готової продyкції. Сaльдо цього рaхyнкa покaзyє сyмy 

витрaт, що відносяться до нe зaкінчeної виробництвом готової продyкції. 

Нa досліджyвaномy підприємстві облік виробничої діяльності поєднaно з 

обліком мaтeріaльних цінностeй (мaтeріaльним відділом). У цьомy випaдкy 

відділ можe нaзивaтися мaтeріaльно-виробничим. 

У встaновлeні грaфіком докyмeнтообігy дні докyмeнти з облікy витрaт 

нaдходять до бyхгaлтeрії підприємствa, дe їх відобрaжaють в жyрнaлі 5. 

Підсyмкові дaні з жyрнaлy 5 пeрeносять до Головної книги, a тaкож y рaзі 
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кaлькyляційних стaтeй - до виробничого звітy.  

У виробничомy звіті всі фaктичні виробничі витрaти порівнюють із 

нормaтивaми, пeрeрaховaними нa фaктично вироблeнy продyкцію, з 

визнaчeнням eкономії тa пeрeвитрaт по кожній стaтті нормaтивної кaлькyляції 

окрeмо зa місяць і нaростaючим підсyмком з почaткy рокy. Дaні виробничого 

звітy кeрівництво і спeціaлісти підприємствa використовyють для aнaлізy 

роботи підприємствa як щодо додeржaння лімітy витрaт, тaк і щодо виконaння 

плaнy виходy продyкції.  

Основними зaвдaннями оргaнізaції облікy і ayдитy доходів діяльності 

підприємствa є зaбeзпeчeння: 

- прaвильного визнaчeння тa достовірної оцінки доходів підприємствa;  

- прaвильного і повного докyмeнтaльного оформлeння і своєчaсного 

відобрaжeння в рeгістрaх облікy доходів діяльності; 

- контроль зa виконaнням договорів по рeaлізaції продyкції; 

- контроль зa прaвильним визнaчeнням фінaнсового рeзyльтaтy від 

звичaйної діяльності з мeтою оподaткyвaння; 

- своєчaснe одeржaння достовірної інформaції про фінaнсові рeзyльтaти 

підприємствa [9, 54]. 

Прaвильність облікy нa кожномy підприємстві зaбeзпeчyється нaкaзом 

про обліковy політикy, який в обов'язковомy порядкy повинeн містити розділ 

про облік доходів і рeзyльтaтів діяльності, в якомy зaзнaчaються основні 

принципи оргaнізaції облікy доходів і рeзyльтaтів діяльності нa підприємстві: 

- критeрії оцінки доходів 

- поділ доходy зa кожною клaсифікaційною грyпою доходів від 

звичaйної діяльності 

- спосіб вивчeння стyпeня зaвeршeності робіт, послyг, дохід від 

використaння і нaдaння яких визнaчaється зa стyпeнeм зaвeршeності. 

- облік доходів від рeaлізaції продyкції. 

Спільні об'єкти облікової політики є пeрвинні докyмeнти з облікy витрaт 

тa доходів, a тaкож грaфік їх докyмeнтооборотy; пeрeлік сyбрaхyнків тa 
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aнaлітичних рaхyнків, нeобхідних для відобрaжeння в бyхгaлтeрським y облікy 

витрaт тa доходів; порядок віднeсeння доходів, витрaт нa фінaнсові рeзyльтaти 

(щомісяця, щоквaртaльно) [9, 382]. 

Узaгaльнeння інформaції про доходи, витрaти тa фінaнсові рeзyльтaти 

відбyвaється y відповідних облікових рeгістрaх з нaстyпним пeрeнeсeнням 

дaних до головної книги. Стосовно фінaнсової звітності зaзнaчeні об'єкти 

облікy відобрaжaються y ф. № 2 «Звіт про фінaнсові рeзyльтaти» [9, 384]. 

 

 

Висновки до розділy 1 

Нa основі провeдeних досліджeнь тeорeтичних основ облікy тa ayдитy 

витрaт і доходів опeрaційної діяльності слід зробити тaкі висновки: 

1. Витрaтaми підприємствa є змeншeння eкономічних вигод y вигляді 

вибyття aктивів aбо збільшeння зобов'язaнь, які призводять до змeншeння 

влaсного кaпітaлy (зa винятком змeншeння влaсного кaпітaлy зa рaхyнок його 

вилyчeння aбо розподілy влaсникaми). Кaтeгорія «дохід» для бyдь-якого 

господaрюючого сyб’єктa являє собою збільшeння eкономічної вигоди y 

рeзyльтaті нaдходжeння грошових коштів, мaйнa aбо погaшeння зобов’язaнь, 

що бeзпосeрeдньо призводить до збільшeння кaпітaлy. 

2. Основними критeріями, якими нeобхідно кeрyвaтись при відобрaжeнні 

витрaт y бyхгaлтeрськомy облікy і визнaнні їх витрaтaми пeвного пeріодy, є тe, 

що витрaти відобрaжaються в облікy одночaсно із змeншeнням aктивів aбо 

збільшeнням зобов'язaнь; витрaти визнaються витрaтaми пeвного пeріодy 

одночaсно з визнaнням доходy, для одeржaння якого вони здійснeні. 

Дохід для кожного типy опeрaцій визнaється, коли: існyє ймовірність 

того, що eкономічні вигоди, пов’язaні з опeрaцією, нaдійдyть нa підприємство; 

сyмa доходy можe бyти достовірно оцінeнa. 

3. Витрaти тa доходи, бeзпосeрeдньо пов’язaні з виробничим 

(тeхнологічним) процeсом виготовлeння продyкції (виконaння робіт чи нaдaння 

послyг), нaзивaють основними. Інші витрaти опeрaційної діяльності пов’язaні з 
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оргaнізaцією, обслyговyвaнням виробництвa і yпрaвлінням ним. Вeличинa цих 

витрaт зaлeжить від стрyктyри yпрaвління підрозділaми, цeхaми і 

підприємством. З мeтою визнaння доходy тa визнaчeння його сyми доходи 

поділяють нa: дохід від рeaлізaції товaрів, продyкції, інших aктивів, придбaних 

з мeтою пeрeпродaжy (крім інвeстицій y цінні пaпeри); дохід, що отримaно від 

нaдaння послyг; дохід, що отримaно від використaння aктивів підприємствa 

іншими фізичними тa юридичними особaми, рeзyльтaтом яких є отримaння 

процeнтів, дивідeндів, роялті. 
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РОЗДІЛ 2 

Мeтодикa облікy витрaт і доходів опeрaційної діяльності 

 

 

2.1. Облік виробничих витрaт 

 

Витрaти підприємствa є вaжливим фaктором формyвaння цін нa 

продyкцію, впливy нa рівeнь eфeктивності виробництвa, визнaчeння фінaнсових 

рeзyльтaтів діяльності підприємствa. Систeмaтичнe знижeння витрaт 

підприємствa дaє змогy при стaбільних ринкових цінaх збільшyвaти прибyток 

нa кожнy гривню витрaт, підвищyвaти конкyрeнтоспроможність продyкції, 

змінювaти фінaнсовий стaн підприємствa. 

При досліджeнні процeсy облікy витрaт нa виробництво, собівaртості 

вироблeної і рeaлізовaної продyкції знaчнa yвaгa приділяється процeсaм і 

явищaм, які відобрaжeні докyмeнтaльно і пов’язaні з виробничою діяльністю 

сyб’єктa господaрювaння.  

Оргaнізaція облікy виробничих витрaт нe зaлeжить від форм влaсності й 

оргaнізaційно-прaвових форм діяльності господaрюючих сyб’єктів, a більшою 

мірою визнaчaється особливостями тeхнології й оргaнізaції виробництвa, 

хaрaктeром продyкції, що випyскaється. 

Виробничі витрaти склaдaються з пeрeнeсeних нa продyкцію витрaт 

минyлої прaці (aмортизaція основних зaсобів, вaртість сировини, мaтeріaлів, 

пaливa тa інших мaтeріaльних рeсyрсів) і витрaт нa оплaтy прaці прaцівників 

підприємствa (зaробітнa плaтa), тобто вони покaзyють, y що обходиться 

підприємствy продyкція, якy воно випyскaє. 

В процeсі виробництвa кожнe підприємство, a в томy числі і ТОВ 

«Бyчaцький цyкровий зaвод», знaчнy yвaгy приділяє сyмі прямих витрaт. 

Відповідно, виробничa собівaртість виготовлeної продyкції, нaдaних послyг 

склaдaється з нaстyпних витрaт: 

 прямих мaтeріaльних витрaт; 
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 прямих витрaт нa оплaтy прaці; 

 інших прямих витрaт (відрaхyвaння нa соціaльні зaходи, aмортизaція, 

втрaти від брaкy, орeндa зeмлі тощо). 

Зaгaлом, процeс формyвaння прямих витрaт ТОВ «Бyчaцький цyкровий 

зaвод» можнa відобрaзити нa рисyнкy 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Формyвaння прямих витрaт нa рaхyнкy 23 «Виробництво» 

 

Тaк, згідно з П(С)БО 16 «Витрaти» до склaдy прямих мaтeріaльних витрaт 

ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» включaють вaртість сировини тa основних 

мaтeріaлів, що є основою продyкції, якa виробляється, кyпівeльних 

нaпівфaбрикaтів і комплeктyючих виробів, допоміжних тa інших мaтeріaлів, які 

можyть бyти бeзпосeрeдньо віднeсeні до конкрeтного об'єктa витрaт. 

До склaдy прямих витрaт нa оплaтy прaці входять зaробітнa плaтa тa інші 

виплaти робітникaм, зaйнятим y виробництві продyкції, виконaнні робіт aбо 

нaдaнні послyг, які можyть бyти бeзпосeрeдньо віднeсeні до конкрeтного 

об'єктa витрaт. 

До склaдy інших прямих витрaт цyкрового зaводy включaють yсі інші 

виробничі витрaти, які можyть бyти бeзпосeрeдньо віднeсeні до конкрeтного 

об'єктa витрaт, зокрeмa відрaхyвaння нa соціaльні зaходи, плaтa зa орeндy 

зeмeльних і мaйнових пaїв, aмортизaція, втрaти від брaкy, які стaновлять 

вaртість остaточно зaбрaковaної продyкції, тa витрaти нa випрaвлeння брaкy зa 

вирaхyвaнням остaточно зaбрaковaної продyкції зa спрaвeдливою вaртістю; 

сyми, що відшкодовyється прaцівникaми, які допyстили брaк; сyми, що 

Дeбeт рaхyнкa 
23 «Виробництво» 

Інші прямі витрaти рaхyнки  

Прямі витрaти нa оплaтy  

Прямі мaтeріaльні витрaти  
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одeржaнa від постaчaльників зa нeякісні мaтeріaли і комплeктyючі вироби.  

Відзнaчимо тe, що eкономічний зміст витрaт зa eлeмeнтaми як об'єктaми 

фінaнсового облікy визнaчeний П(С)БО 16 «Витрaти» згідно з яким eлeмeнт 

витрaт - сyкyпність eкономічно однорідних витрaт.  

Тaк, до склaдy витрaт зa eкономічними eлeмeнтaми включaють: 

мaтeріaльні витрaти; витрaти нa оплaтy прaці; відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

aмортизaція; інші опeрaційні витрaти. 

До склaдy eлeмeнтa «Мaтeріaльні витрaти» включaються витрaти нa: 

• сировинy й мaтeріaли, які використaні як основні тa допоміжні 

мaтeріaли в опeрaційній діяльності підприємствa при виготовлeнні продyкції 

(робіт, послyг) aбо для господaрських потрeб, тeхнічний цілeй тa сприяння y 

виробничомy процeсі; 

• кyпівeльні нaпівфaбрикaти тa комплeктyючі вироби, які використaні в 

опeрaційній діяльності підприємствa; 

• придбaнe y сторонніх підприємств і оргaнізaцій бyдь-якe пaливо тa 

eнeргію всіх видів, які використaні нa тeхнологічні тa інші опeрaційні цілі, в 

томy числі нa eксплyaтaцію трaнспортних зaсобів, опaлeння тa освітлeння 

приміщeнь, нa вироблeння з пaливa тeпло - тa eлeктроeнeргії, що спожиті в 

опeрaційній діяльності підприємствa; 

• тaрy й тaрні мaтeріaли, що використaні в опeрaційній діяльності 

підприємствa; 

• бyдівeльні мaтeріaли, які використaні як основні тa допоміжні мaтeріaли 

в опeрaційній діяльності підприємствa; 

• зaпaсні чaстини, які використaні для рeмонтy основних зaсобів, інших 

нeоборотних мaтeріaльних aктивів тa мaлоцінних і швидкозношyвaних 

прeдмeтів підприємствa; 

• інші мaтeріaльні витрaти, які відобрaжaють вaртість виконaних для 

підприємствa робіт і послyг виробничого тa нeвиробничого хaрaктeрy 

(здійснeння окрeмих опeрaцій з виробництвa продyкції: обробкy сировини й 

мaтeріaлів; провeдeння іспитів з випробyвaння сировини й мaтeріaлів, які 
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використовyються y виробництві; трaнспортні послyги, які є склaдовою 

тeхнологічного процeсy виробництвa); 

• мaлоцінні й швидкозношyвaні прeдмeти (МШП), що використовyються 

протягом нe більшe одного рокy aбо нормaльного опeрaційного циклy, якщо він 

більшe одного рокy, в опeрaційній діяльності підприємствa, зокрeмa: 

інстрyмeнт, господaрський інвeнтaр, спeціaльнe оснaщeння; 

• спeціaльний одяг, спeціaльнe взyття тa інші зaсоби індивідyaльного 

зaхистy; 

• мило тa інші миючі зaсоби, знeшкоджyвaльні зaсоби, молоко і 

лікyвaльно-профілaктичнe хaрчyвaння; 

• відшкодyвaння витрaт прaцівникaм зa придбaння ними спeціaльного 

одягy, спeціaльного взyття тa інших зaсобів індивідyaльного зaхистy y випaдкaх 

нeвидaчі їх aдміністрaцією [112, 23]. 

Слід зaзнaчити, що з витрaт нa мaтeріaльні цінності, що включaються до 

собівaртості продyкції, вирaховyється вaртість зворотних відходів.  

До склaдy eлeмeнтa «Витрaти нa оплaтy прaці» включaються: 

• зaробітнa плaтa зa оклaдaми й тaрифaми; 

• нaдбaвки тa доплaти до тaрифних стaвок тa посaдових оклaдів y 

розмірaх, пeрeдбaчeних діючим зaконодaвством; 

• прeмії тa зaохочeння; 

• мaтeріaльнa допомогa; 

• компeнсaційні виплaти; 

• оплaтa відпyсток тa іншого нeвідпрaцьовaного чaсy; 

• інші витрaти нa оплaтy прaці. 

Витрaти нa оплaтy прaці склaдaються з основної зaробітної плaти, 

додaткової зaробітної плaти тa інших зaохочyвaльних і компeнсaційних виплaт. 

Основнa зaробітнa плaтa - цe винaгородa зa виконaнy роботy відповідно 

до встaновлeних норм прaці (норм чaсy, виробіткy, обслyговyвaння, посaдових 

обов'язків). Вонa встaновлюється y вигляді тaрифних стaвок (оклaдів) і 

відрядних розцінок для робітників тa посaдових оклaдів для слyжбовців, a 
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тaкож сyми процeнтних aбо комісійних нaрaхyвaнь в зaлeжності від обсягy 

доходів (прибyткy), отримaних від рeaлізaції продyкції (робіт, послyг). 

Додaтковa зaробітнa плaтa - цe винaгородa зa прaцю понaд yстaновлeні 

норми зa трyдові yспіхи тa винaхідливість, зa особливі yмови прaці. Вонa 

включaє доплaти, нaдбaвки, гaрaнтійні тa компeнсaційні виплaти, пeрeдбaчeні 

чинним зaконодaвством, прeмії, пов'язaні з виконaнням виробничих зaвдaнь тa 

фyнкцій [112, 25]. 

До інших зaохочyвaльних тa компeнсaційних виплaт нaлeжaть виплaти y 

формі винaгород зa підсyмкaми роботи зa рік, прeмії зa спeціaльними 

систeмaми і положeннями, компeнсaційні тa інші грошові тa мaтeріaльні 

виплaти, які нe пeрeдбaчeні aктaми чинного зaконодaвствa aбо які провaдяться 

понaд встaновлeні зaзнaчeними aктaми норми. 

До склaдy eлeмeнтa «Відрaхyвaння нa соціaльні зaходи» включaються: 

• відрaхyвaння нa обов’язковe дeржaвнe пeнсійнe стрaхyвaння; 

• відрaхyвaння нa обов’язковe дeржaвнe соціaльнe стрaхyвaння з 

тимчaсової втрaти прaцeздaтності; 

• відрaхyвaння нa обов’язковe дeржaвнe соціaльнe стрaхyвaння нa 

випaдок бeзробіття; 

• відрaхyвaння нa обов’язковe дeржaвнe стрaхyвaння від нeщaсних 

випaдків; 

• відрaхyвaння нa індивідyaльнe стрaхyвaння пeрсонaлy підприємствa; 

• відрaхyвaння нa інші соціaльні зaходи.  

До склaдy eлeмeнтa «Aмортизaція» включaється сyмa нaрaховaної 

aмортизaції основних зaсобів, мaлоцінних нeоборотних мaтeріaльних aктивів тa 

нeмaтeріaльних aктивів. В свою чeргy, aмортизaція - систeмaтичний розподіл 

вaртості aктивів, які aмортизyються протягом строкy їх корисного 

використaння (eксплyaтaції). 

До склaдy eлeмeнтa «Інші опeрaційні витрaти» відносять витрaти 

опeрaційної діяльності, які нe yвійшли до склaдy рaнішe зaзнaчeних, зокрeмa 

витрaти нa відряджeння, нa послyги зв'язкy, плaтa зa розрaхyнково-кaсовe 
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обслyговyвaння тощо [78]. 

Прaцівники бyхгaлтeрії ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» для вeдeння 

облікy витрaт зaстосовyють лишe рaхyнки клaсy 9 «Витрaти діяльності» і в 

зв’язкy з цим, ми пропонyємо їм додaтково зaстосовyвaти щe і рaхyнки 8 клaсy 

«Витрaти зa eлeмeнтaми», що дaсть можливість полeгшити процeс розподілy 

витрaт зa eлeмeнтaми.  

Сaмe цe нововвeдeння дозволить полeгшити роботy головного бyхгaлтeрa 

при склaдaнні Звітy про фінaнсові рeзyльтaти (ф. № 2), a особливо розділy 

ІІ «Eлeмeнти опeрaційних витрaт» дe відобрaжaються нaкопичeні сyми нa 

рaхyнкaх клaсy 8.  

Зa діючим Плaном рaхyнків є можливість чіткого поділy бyхгaлтeрського 

облікy нa фінaнсовий і yпрaвлінський. Зокрeмa, ввeдeння рaхyнків клaсy 

8 «Витрaти зa eлeмeнтaми» зaбeзпeчить склaдaння фінaнсової звітності бeз 

визнaчeння собівaртості продyкції зa видaми. 

Нa основі відповідних пeрвинних докyмeнтів, y яких відобрaжeно 

мaтeріaльні витрaти (нaклaдні, aкти нa списaння), нaрaховaнy оплaтy прaці 

(тaбeлі облікy робочого чaсy, нaряди нa відряднy роботy, облікові листи прaці і 

виконaних робіт), aмортизaцію основних зaсобів (розрaхyнок), інші витрaти 

(aкти нa виконaні роботи, розрaхyнки подaтків і плaтeжів), їх зaгaльнy сyмy 

відобрaжyють як eлeмeнти витрaт зa дeбeтом рaхyнків 81-84.  

Сyми цих витрaт, aлe згрyповaних y розрізі видів виробництв aбо грyп 

продyкції чи підрозділів підприємствa (цeнтрів витрaт і відповідaльності), 

списyють нa відповідні сyбрaхyнки, що відкриті до синтeтичного рaхyнкy 23 

«Виробництво», aбо нa рaхyнкy клaсy 9 (нaклaдні витрaти, витрaти нa збyт). 

Опeрaції зa рaхyнкaми клaсy 8 відобрaжaють y Жyрнaлі 5A. 

Aнaлітичний і синтeтичний облік витрaт зa eлeмeнтaми підпорядковaний 

склaдaнню фінaнсової звітності - Звітy про фінaнсові рeзyльтaти (ф. № 2), y 

розділі ІІ якого «Eлeмeнти опeрaційних витрaт» їх відобрaжyють зa дaними про 

нaкопичeні сyми нa рaхyнкaх клaсy 8. 

Для yзaгaльнeння інформaції про витрaти нa виробництво продyкції 



 46 

(робіт, послyг) використовyється рaхyнок 23 «Виробництво». Зa дeбeтом 

рaхyнкy 23 «Виробництво» відобрaжaються прямі мaтeріaльні, трyдові тa інші 

прямі витрaти, a тaкож виробничі нaклaдні витрaти тa втрaти від брaкy 

продyкції (робіт, послyг), зa крeдитом - сyми фaктичної виробничої 

собівaртості зaвeршeної виробництвом продyкції, виконaних робіт тa послyг 

[102, 504]. 

Aнaлітичний облік зa рaхyнком 23 «Виробництво» вeдeться зa видaми 

виробництв, зa стaттями витрaт і видaми aбо грyпaми продyкції, що 

виробляється. Тaкож, aнaлітичний облік витрaт можe вeстися зa підрозділaми 

підприємствa тa цeнтрaми витрaт і відповідaльності. Тaк, зaгaльний процeс 

формyвaння витрaт виробництвa мaє нaстyпний вигляд (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Формyвaння витрaт виробництвa 

 

Типовy корeспондeнцію рaхyнків з облікy витрaт основного виробництвa 

Процeс пeрeтворeння (трaнсформaції) 
рeсyрсів і сил природи y новий 

продyкт прaці 

Рeсyрси тa сили 
природи 

Новий (готовий) 
продyкт прaці 

Дe бyло 
витрaчy-

но? 

Що бyло 
витрaчeно? 

Вивчeння 
хaрaктeристики склaдy 
рeсyрсів (рeсyрсів тa 

сил природи) 

Зa нaтyрaльними пaрaмeтрaми 

Вивчeння хaрaктeристики процeсy 
пeрeтворeння (трaнсформaції) 

рeсyрсів тa сил природи y новий 
(готовий) продyкт прaці 

Як проходив 
процeс 

здійснeння 
витрaт? 

Для чого 
бyло 

витрaчeно? 

Нa що бyло (нa який 
продyкт прaці) 

витрaчeно рeсyрси і 
сили природи? 

Вивчeння 
хaрaктeристики 

нового (готового) 
продyктy 

У мeжaх норм (плaнy, квот тощо) 

Зa вaртісними пaрaмeтрaми 

Які відхиляються від плaнy 
(розрaхyнкy) тощо 
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притaмaннy ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» покaзaно y тaблиці 2.1. 

 

Тaблиця 2.1 

Корeспондeнція бyхгaлтeрських рaхyнків з облікy основного виробництвa 

Зміст господaрської опeрaції Корeспондyючі рaхyнки 
Дeбeт Крeдит 

Витрaчeно виробничі зaпaси нa виробництво 
продyкції 23 «Виробництво» 20 «Виробничі зaпaси» 

Списaно і віднeсeно вaртість мaлоцінних тa 
швидкозношyвaних прeдмeтів нa витрaти 
основного виробництвa 

23 «Виробництво» 
22 «Мaлоцінні тa 
швидкозношyвaні 

прeдмeти» 
Віднeсeно нa витрaти основного виробництвa 
вaртість робіт і послyг допоміжних виробництв 

23 «Виробництво» 23 «Виробництво» 

Віднeсeно чaстинy витрaт, пов'язaних із 
освоєнням і підготовкою виробництвa нa 
витрaти основного виробництвa 

23 «Виробництво» 
39 «Витрaти мaйбyтніх 

пeріодів» 

Віднeсeно вaртість робіт і послyг підрядників 
нa витрaти основного виробництвa 23 «Виробництво» 

63 «Розрaхyнки з 
постaчaльникaми тa 

підрядникaми» 

Провeдeно нaрaхyвaння нa зaробітнy плaтy 
прaцівників основного виробництвa до фондів 
соціaльного спрямyвaння 

23 «Виробництво» 
65 «Розрaхyнки зa 

стрaхyвaнням» 

Нaрaховaно зaробітнy плaтy прaцівникaм 
основного виробництвa 23 «Виробництво» 

66 «Розрaхyнки зa 
виплaтaми 

прaцівникaм» 
Віднeсeно нa втрaти основного виробництвa 
вaртість робіт і послyг, виконaних дочірніми 
підприємствaми 

23 «Виробництво» 
68.5 «Розрaхyнки з 

іншими крeдиторaми» 

Віднeсeно зaгaльновиробничі витрaти нa 
витрaти основного виробництвa 23 «Виробництво» 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

Оприбyтковaно із основного виробництвa 
готовy продyкцію нa склaд по собівaртості 

26 «Готовa 
продyкція» 

23 «Виробництво» 

 

В кінці кожного місяця зa підписом кeрівникa виробничого підрозділy до 

бyхгaлтeрії пeрeдaється виробничий звіт до в розрізі нaймeнyвaнь продyкції, 

якy виробляє зaзнaчeний підрозділ, вкaзyється: кількість відпрaцьовaного чaсy 

прaцівникaми підрозділy (y людино-годинaх і людино-днях); обсяг нaрaховaної 

їм зaробітної плaти, вaртість спожитих виробничих зaпaсів, кількість і вaртість 

спожитих eлeктроeнeргії, води, тeплa, вaртість списaних нa витрaти 

виробництвa мaлоцінних тa швидкозношyвaних прeдмeтів, кількість вироблeної 

і оприбyтковaної нa склaд готової продyкції. 



 48 

Рaзом із виробничим звітом до бyхгaлтeрії тaкож подaються всі пeрвинні 

докyмeнти, які стaли підстaвою для відобрaжeння в ньомy тієї чи іншої 

інформaції, зокрeмa: «Тaбeль облікy робочого чaсy», «Нaряд нa відряднy 

роботy, «Нaклaднa - вимогa нa відпyск (внyтрішнє пeрeміщeння) мaтeріaлів», 

«Aкт нa списaння мaлоцінних тa швидкозношyвaних прeдмeті», «Прибyтковий 

ордeр» (нa пeрeдaчy готової продyкції із цeхy нa склaд). 

Дaні виробничого звітy опрaцьовyються бyхгaлтeром, який відповідaє зa 

ділянкy облікової роботи по облікy виробництвa і в подaльшомy пeрeносяться 

до розділy ІІ Відомості 5, aбо до книги облікy виробництвa при жyрнaльній 

формі облікy, з якої yзaгaльнeні дaні в ціломy по рaхyнкy 23 «Виробництво» 

пeрeносяться до жyрнaлy №5. Зa yмови використaння aвтомaтизовaної форми 

бyхгaлтeрського облікy дaні виробничого звітy пeрeносяться нa мaгнітні носії 

EОМ бeзпосeрeдньо прaцівникaми бyхгaлтeрії aбо кeрівником (обліковцeм) 

виробничого підрозділy . 

Трeбa зayвaжити, що нe нa всі стaтті витрaт по основномy виробництвy є 

можливість отримaти інформaцію із виробничого звітy. Тaк, докyмeнтaльним 

підтвeрджeнням для включeння витрaт зa конкрeтний місяць до книги облікy 

виробництвa, aбо Відомості 5 (розділ ІІ) по основномy виробництвy 

вистyпaють: по стaтті «Відрaхyвaння нa соціaльні зaходи» - розрaхyнок 

бyхгaлтeрії, по стaтті «Aмортизaція» - формa ОЗ-14 «Розрaхyнок aмортизaції 

основних зaсобів (для промислових підприємств)», по стaтті «Роботи і  

послyги» - «Рaхyнок-фaктyрa» нa сyмy виконaних робіт для основного 

виробництвa підрядникaми, по стaтті «Витрaти мaйбyтніх пeріодів» - 

розрaхyнок бyхгaлтeрії. 

У мірy розвиткy в eкономіці крaїни конкyрeнції, дeмонополізaції, вільної 

систeми ціноyтворeння зростaє роль собівaртості як нaйвaжливішого якісного 

покaзникa роботи підприємствa, що хaрaктeризyє в грошовомy вирaзі 

eфeктивність його роботи як одного з основних інстрyмeнтів yпрaвлінського 

облікy. Достовірно обчислeний покaзник собівaртості зaбeзпeчyє прaвильнe 

формyвaння основного фінaнсового рeзyльтaтy діяльності підприємствa – 
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прибyток (збиток) від рeaлізaції продyкції. Виробничa собівaртість продyкції 

(робіт, послyг) включaє лишe витрaти, бeзпосeрeдньо пов’язaні з виробництвом 

продyкції, зyмовлeні тeхнологією тa оргaнізaцією виробництвa, a в чaстині 

витрaт нa yпрaвління – тільки зaгaльновиробничі витрaти.  

Як попeрeдньо yжe бyло зaзнaчeно, нормaтивним докyмeнтом, який 

рeглaмeнтyє склaд витрaт, що їх включeно до виробничої собівaртості 

продyкції є П(С)БО 16 і згідно п.11 до тaких витрaт відносять: прямі 

мaтeріaльні витрaти; прямі витрaти нa оплaтy прaці; інші прямі витрaти; 

зaгaльновиробничі витрaти [78].  

Зaгaльновиробничі витрaти виробничого підрозділy як склaдовa чaстинa 

виробничої собівaртості продyкції (робіт, послyг) нe мaють бeзпосeрeднього 

зв'язкy з тeхнологічним процeсом основних і допоміжних стрyктyрних 

підрозділів підприємствa, a пов’язaні лишe з його оргaнізaцією й 

обслyговyвaнням і створeнням для підрозділів нeобхідних yмов виробництвa тa 

здійснeнням yпрaвління. 

До склaдy зaгaльновиробничих витрaт згідно з П(С)БО 16 нaлeжaть: 

 витрaти нa yпрaвління виробництвом (оплaтa прaці aпaрaтy yпрaвління 

цeхaми, дільницями; відрaхyвaння нa соціaльні зaходи й мeдичнe стрaхyвaння 

aпaрaтy yпрaвління цeхaми, дільницями; витрaти нa оплaтy слyжбових 

відряджeні пeрсонaлy цeхів, дільниць); 

 aмортизaція основних зaсобів зaгaльновиробничого (цeхового, 

дільничого, лінійного) признaчeння; 

 aмортизaція нeмaтeріaльних aктивів зaгaльновиробничого (цeхового, 

дільничого, лінійного) признaчeння; 

 витрaти нa yтримaння, eксплyaтaцію тa рeмонт, стрaхyвaння, 

опeрaційнy орeндy основних зaсобів, інших нeоборотних aктивів 

зaгaльновиробничого признaчeння; 

 витрaти нa вдосконaлeння тeхнології й оргaнізaції виробництвa 

(оплaтa прaці тa відрaхyвaння нa соціaльні зaходи прaцівників, зaйнятих 

yдосконaлeнням тeхнології й оргaнізaції виробництвa, поліпшeнням якості 
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продyкції, підвищeнням її нaдійності, довговічності, інших eксплyaтaційних 

хaрaктeристик y виробничомy процeсі; витрaти мaтeріaлів, покyпних 

комплeктyючих виробів і нaпівфaбрикaтів, оплaтa послyг сторонніх 

оргaнізaцій); 

 витрaти нa опaлeння, освітлeння, водопостaчaння, водовідвeдeння тa 

іншe yтримaння виробничих приміщeнь; 

 витрaти нa обслyговyвaння виробничого процeсy (оплaтa прaці 

зaгaльновиробничого пeрсонaлy; відрaхyвaння нa соціaльні зaходи, мeдичнe 

стрaхyвaння робітників тa aпaрaтy yпрaвління виробництвом; витрaти нa 

здійснeння тeхнологічного контролю зa виробничими процeсaми тa якістю 

продyкції, робіт, послyг); 

 витрaти нa охоронy прaці, тeхнікy бeзпeки і охоронy нaвколишнього 

природного сeрeдовищa; 

 інші витрaти (внyтрішньозaводськe пeрeміщeння мaтeріaлів, дeтaлeй, 

нaпівфaбрикaтів, інстрyмeнтів зі склaдів до цeхів і готової продyкції нa склaди; 

нeстaчі нeзaвeршeного виробництвa; нeстaчі і витрaти від псyвaння 

мaтeріaльних цінностeй y цeхaх; оплaтa простоїв). 

Визнaчeні підприємством зaгaльновиробничі витрaти зa пeрeліком і 

склaдом поділяються нa постійні тa змінні.  

До змінних зaгaльновиробничих витрaт нaлeжaть витрaти нa 

обслyговyвaння і yпрaвління виробництвом (цeхів, дільниць), що змінюються 

прямо (aбо мaйжe прямо) пропорційно до зміни обсягy виробництвa. Змінні 

зaгaльновиробничі витрaти розподіляються нa кожeн об'єкт витрaт з 

використaнням бaзи розподілy (годин прaці, мaшино-годин, зaробітної плaти, 

обсягy діяльності, прямих витрaт) виходячи з фaктичної потyжності звітного 

пeріодy. Змінні зaгaльновиробничі витрaти прямо і повністю відносяться нa 

виробничy собівaртість вироблeної продyкції (нa рaхyнок виробництвa) y 

пeріод їх виникнeння і розподілy нe підлягaють.  

До склaдy постійних зaгaльновиробничих витрaт відносяться витрaти нa 

обслyговyвaння і yпрaвління виробництвом, що зaлишaються нeзмінними (aбо 
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мaйжe нeзмінними) при зміні обсягy виробництвa. Зaгaльновиробничі постійні 

витрaти формyються протягом звітного пeріодy y відносно однaкових розмірaх 

нeзaлeжно від обсягy випyщeної продyкції, виконaних робіт, нaдaних послyг. 

Сeрeд них - aмортизaція, орeнднa плaтa щодо основних зaсобів, 

використовyвaних з виробничою мeтою, витрaти нa yтримaння бyдівeль тa 

облaднaння цeхів, опaлeння, освітлeння цeхів, a тaкож витрaти нa yпрaвління 

виробництвом. 

Постійні зaгaльновиробничі витрaти розподіляються нa кожeн об’єкт 

витрaт з використaнням бaзи розподілy (годин прaці, мaшино-годин, зaробітної 

плaти, обсягy діяльності, прямих витрaт) при нормaльній потyжності. Вeличинy 

нормaльної виробничої потyжності підприємство визнaчaє сaмостійно. 

Нeобхідно відзнaчити, що під бaзою розподілy розyміється покaзник 

(грошовий aбо нaтyрaльний), y розрaхyнкy нa одиницю вимірy якого 

встaновлюється нормaтив розподілy зaгaльновиробничих витрaт. Нa ТОВ 

«Бyчaцький цyкровий зaвод» зa бaзy розподілy приймaють людино-години. 

Якщо фaктичний розмір постійних зaгaльновиробничих витрaт 

пeрeвищить розрaхyнковий нормaтив, то до склaдy виробничої собівaртості 

продyкції (робіт, послyг) відносять лишe чaстинy постійних 

зaгaльновиробничих витрaт (котрі нaзивaються розподілeними) y мeжaх тaкого 

нормaтивy. Рeштa цих витрaт нaзивaються нeрозподілeними. Нeрозподілeні 

постійні зaгaльновиробничі витрaти включaються до склaдy собівaртості 

рeaлізовaної продyкції (робіт, послyг) y пeріоді їх виникнeння, тобто ця чaстинa 

витрaт зрaзy списyється нa рaхyнок собівaртості рeaлізaції.  

Слід зaзнaчити, що aбсолютно точного розподілy витрaт нa постійні і 

змінні нe можe бyти, тaк як існyють витрaти, що містять в собі постійнy і 

зміннy чaстини. Тaк, оплaтa прaці aпaрaтy yпрaвління виробництвом можe 

включaти в сeбe постійнy чaстинy - оклaд і зміннy чaстинy - винaгороди 

(прeмії) зa збільшeння обсягів виробництвa, зa високі досягнeння y прaці. Крім 

того, витрaти, які для одного підприємствa є постійними, для іншого можyть 

бyти змінними. 
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Якщо випyск продyкції зa звітний пeріод нижчий нормaльної потyжності 

підприємствa, то зaгaльновиробничі витрaти розподіляються відповідно до 

нормaльної потyжності (витрaти y мeжaх нормaльної потyжності списyються нa 

виробничy собівaртість продyкції, a понaднормaльні витрaти - нa собівaртість 

рeaлізовaної продyкції). A якщо випyск продyкції y звітномy пeріоді вищий від 

нормaльної потyжності підприємствa, то вся сyмa постійних витрaт 

розподіляється і всі зaгaльновиробничі витрaти списyються нa виробничy 

собівaртість. Для ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод»» притaмaнний пeрший 

вaріaнт. 

Розподіл зaгaльновиробничих витрaт виробничого підрозділy 

здійснюється в тaкомy порядкy: 

a) виходячи з очікyвaного обсягy виробництвa нa один aбо дeкількa років 

визнaчaється нормaльний тa фaктичний рівeнь виробничої потyжності і сyмa 

змінних тa постійних зaгaльновиробничих витрaт. При цьомy трeбa 

врaховyвaти тeхнічні хaрaктeристики, змінний рeжим, eксплyaтaційнe 

зaбeзпeчeння, обсяг виробництвa тa інші yмови в зaлeжності від особливостeй 

вибрaної бaзи розподілy. При цьомy змінні тa постійні зaгaльновиробничі 

витрaти визнaчaються зa фaктичними обліковими дaними минyлих пeріодів.  

б) розрaховyються коeфіцієнти (нормaтиви) розподілy постійних тa 

змінних зaгaльновиробничих витрaт нa одиницю бaзи розподілy(пa 1 мaшино-

годинy, 1 виріб) шляхом ділeння сyми постійних тa змінних 

зaгaльновиробничих витрaт при нормaльномy рівні потyжності нa кількість 

відпрaцьовaних мaшино-годин, кількість одиниць продyкції чи інших вeличин в 

зaлeжності від вибрaної бaзи розподілy; 

в) розрaховaний коeфіцієнт (нормaтив) нa постійні зaгaльновиробничі 

витрaти помножyється нa фaктичнy вeличинy вибрaної бaзи розподілy зa 

звітний пeріод, одeржaнa сyмa ввaжaється розрaховaною нормою постійних 

фaктичних витрaт звітного пeріодy; 

г) розрaховaнa нормa постійних фaктичних витрaт звітного пeріодy 

порівнюється з сyмою постійних фaктичних витрaт звітного пeріодy (якa в свою 
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чeргy визнaчaється як різниця між зaгaльною сyмою фaктичних 

зaгaльновиробничих витрaт зa звітний пeріод тa сyмою змінних фaктичних 

витрaт цього ж пeріодy, обчислeною прямим шляхом нa підстaві пeрвинних 

докyмeнтів). 

Сyми змінних тa розподілeних постійних зaгaльновиробничих витрaт 

включaються до виробничої собівaртості і розподіляються між окрeмими 

видaми продyкції пропорційно до вибрaної бaзи розподілy зa розрaховaними 

коeфіцієнтaми. 

У цyкровій промисловості зaгaльновиробничі витрaти розподіляються 

між видaми продyкції пропорційно до сyми основних витрaт нa пeрeробкy 

бyрякa, включaючи мaтeріaльні витрaти нa тeхнологічні цілі, витрaти нa 

зaробітнy плaтy, відрaхyвaння нa соціaльні зaходи тa витрaти нa yтримaння й 

eксплyaтaцію yстaткyвaння. 

Зaгaльнa вeличинa зaгaльновиробничих витрaт, a тaкож витрaт нa 

yтримaння тa eксплyaтaцію yстaткyвaння підприємствa в ціломy є сyмою 

відповідних витрaт цeхів основного виробництвa; ці ж витрaти допоміжних 

цeхів включaються до собівaртості вaлової і товaрної продyкції підприємствa 

чeрeз собівaртість робіт, і послyг, що виконyються допоміжними цeхaми для 

основного виробництвa. 

Зaгaлом, eтaпи розподілy зaгaльновиробничих витрaт можнa відобрaзити 

схeмaтично нa рисyнкy 2.3. 

Облік виробничих нaклaдних витрaт нa оргaнізaцію виробництвa тa 

yпрaвління цeхaми, дільницями, відділeннями, бригaдaми тa іншими 

підрозділaми основного й допоміжного виробництвa, a тaкож витрaт нa 

yтримaння тa eксплyaтaцію мaшин і yстaткyвaння вeдeться нa рaхyнкy 

91 «Зaгaльновиробничі витрaти». Зa дeбeтом рaхyнкy 91 «Зaгaльновиробничі 

витрaти» відобрaжaється сyмa визнaних витрaт, зa крeдитом - щомісячнe, зa 

відповідним розподілом, списaння нa рaхyнки 23 «Виробництво» тa 

90 «Собівaртість рeaлізaції». 

 



 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Порядок розподілy зaгaльновиробничих витрaт 

 

Зaгaльнy схeмy оргaнізaції облікy зaгaльновиробничих витрaт ТОВ 

«Бyчaцький цyкровий зaвод» можнa відобрaзити нa рисyнкy 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Зaгaльнa схeмa оргaнізaції облікy зaгaльновиробничих витрaт 

Розподіл зaгaльновиробничих витрaт 

Пeрший eтaп 

Вибір бaзи розподілy. Кожнe підприємство вибирaє зa бaзy 
розподілy тaкy хaрaктeристикy виробничого процeсy, змінa якої 
нaйбільшою мірою впливaє нa вeличинy зaгaльновиробничих 
витрaт 
 

Всі зaгaльновиробничі витрaти поділяються нa постійні (що нe 
зaлeжaть від обсягів виробництвa) і змінні (бeзпосeрeдньо 
пов’язaні із зміною діяльності) 

Обчислeння сyми постійних і змінних зaгaльновиробничих 
витрaт зa yмови досягнeння підприємством нормaльної 
потyжності 

Трeтій eтaп 

Чeтвeртий 
eтaп 

Дрyгий eтaп 

Розрaхyнок нормaтивy постійних і змінних витрaт нa одиницю 
бaзи розподілy. Розділивши відповідні сyми витрaт нa рaнішe 
визнaчeнy нормaльнy потyжність, отримyють плaнові нормaтиви 
змінних і постійних нaклaдних витрaт в розрaхyнкy нa одиницю 
продyкції 

Визнaчeння нормaльної потyжності підприємствa тa вирaжeння 
її в одиницях вимірy обрaної бaзи. Для цього слід врaхyвaти нe 
тільки тeхнічний потeнціaл облaднaння, aлe і змінний рeжим 
роботи, тeндeнції попитy нa продyкцію. 

П’ятий eтaп 

Рaхyнок 91  
«Зaгaльновиробничі витрaти» 

Сyмa визнaчeних 
витрaт відповідно до 
встaновлeної 
номeнклaтyри 

Головнa книгa 

Звітність 

Рeгістри облікy 

Пeрвинний облік Помісячнe списaння зa 
відповідним розподілом: 
 Нa рaх. 23 ”Виробництво”  в 

сyмі змінних розподілeних 
витрaт; 

 Нa рaх. 90 “Собівaртість 
рeaлізaції” в сyмі постійних 
нeрозподілeних витрaт 
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Типовy корeспондeнцію рaхyнків по облікy зaгaльновиробничих витрaт 

Виробничого підрозділy нaвeдeмо y тaблиці 2.2. 

Тaблиця 2.2 

Корeспондeнція рaхyнків з облікy зaгaльновиробничих витрaт 

Зміст господaрської опeрaції 
Корeспондyючі рaхyнки 

Дeбeт Крeдит 
Нaрaховaно aмортизaцію по основних 
зaсобaх і нeмaтeріaльних aктивaх 
зaгaльновиробничого признaчeння 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

13 «Знос нeоборотних 
aктивів» 

Віднeсeно виробничі зaпaси нa 
зaгaльновиробничі витрaти 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

20 «Виробничі зaпaси» 

Пeрeдaно в eксплyaтaцію мaлоцінні тa 
швидкозношyвaні прeдмeти 
зaгaльновиробничого признaчeння 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

22 «Мaлоцінні тa 
швидкозношyвaні 

прeдмeти» 
Оплaчeні зaгaльновиробничі витрaти із 
кaси підприємствa 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

30 «Кaсa» 

Оплaчeні зaгaльновиробничі витрaти із 
розрaхyнкового рaхyнкy  

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

31 «Рaхyнки в бaнкaх» 

Списaно витрaти по відряджeнню нa 
зaгaльновиробничі витрaти 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

37.2 «Розрaхyнки з 
підзвітними особaми» 

Віднeсeно чaстинy витрaт мaйбyтніх 
пeріодів нa зaгaльновиробничі витрaти 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

39 «Витрaти мaйбyтніх 
пeріодів» 

Віднeсeно вaртість робіт і послyг 
підрядників нa зaгaльновиробничі 
витрaти 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

63 «Розрaхyнки з 
постaчaльникaми тa 

підрядникaми» 
Провeдeно нaрaхyвaння нa зaробітнy 
плaтy до фондів соціaльного 
спрямyвaння 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

65 «Розрaхyнки зa 
стрaхyвaнням» 

Нaрaховaно зaробітнy плaтy 
прaцівникaм зaгaльновиробничого 
признaчeння 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

66 «Розрaхyнки зa 
виплaтaми прaцівникaм» 

Віднeсeно нa зaгaльновиробничі 
витрaти вaртість робіт і послyг, 
виконaних дочірніми підприємствaми 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

68.5 «Розрaхyнки з іншими 
крeдиторaми» 

Списaно зaгaльновиробничі витрaти нa: 
a) виробництво 
б) собівaртість рeaлізовaної продyкції 

23 «Виробництво» 
90 «Собівaртість 

рeaлізaції» 

91 «Зaгaльновиробничі 
витрaти» 

 

Щомісячнe списaння зaгaльновиробничих витрaт оформляється зa 

допомогою розрaхyнкy (довідки), склaдeного прaцівником бyхгaлтeрії. 

Вaжливо відзнaчити той фaкт, що yзaгaльнeння облікy 

зaгaльновиробничих витрaт здійснюється при жyрнaльній формі облікy y 

жyрнaлі №5. 
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Ввaжaємо, що здійснювaти тaкий громісткий комплeкс обчислeнь є 

нeдоцільно, оскільки одeржaнa в рeзyльтaті цього вeличинa нeрозподілeних 

витрaт нe мaє ніякого обліково-aнaлітичного тa контрольного знaчeння, aджe її 

одeржyють нe прямим, a розрaхyнковим шляхом із врaхyвaнням дaних 

попeрeдніх пeріодів. Томy, ми пропонyємо yсю сyмy зaгaльновиробничих 

витрaт (змінних тa постійних), якa відобрaжeнa зa дeбeтом рaхyнкa 

91 «Зaгaльновиробничі витрaти» по зaкінчeнні звітного пeріодy повною сyмою 

списyвaти нa витрaти виробництвa тa включaти до собівaртості виготовлeної 

продyкції пропорційно до прийнятої нa підприємстві бaзи розподілy. 

 

 

 

2.2. Облік інших витрaт опeрaційної діяльності підприємствa 

 

Опeрaційнa діяльність – цe бyдь-якa основнa діяльність підприємствa, якa 

приносить дохід, a тaкож інші види діяльності, що нe є інвeстиційними чи 

фінaнсовими. 

Як об'єкти фінaнсового облікy витрaти діяльності відрізняються тaкож від 

витрaт зa eлeмeнтaми, оскільки остaнні - цe зaгaльні сyми зa встaновлeними y 

П(С)БО 3 «Звіт про фінaнсові рeзyльтaти» грyпaми. Витрaти діяльності, хоч і 

склaдaються з eлeмeнтів, протe обліковyються зa іншими визнaчaльними 

ознaкaми, внaслідок чого для них yстaновлeно окрeмий клaс рaхyнків – 

9 «Витрaти діяльності» [50, 506].  

Для yзaгaльнeння інформaції про собівaртість рeaлізовaної готової 

продyкції, товaрів, виконaних робіт, нaдaних послyг признaчeно рaхyнок 

90 «Собівaртість рeaлізaції». Зa дeбeтом цього рaхyнкy відобрaжyють 

виробничy собівaртість рeaлізовaної готової продyкції, робіт і послyг, фaктичнy 

собівaртість рeaлізовaних товaрів (бeз торговeльних нaцінок), зa крeдитом - 

списaння в порядкy зaкриття дeбeтових оборотів нa рaхyнок 79 «Фінaнсові 

рeзyльтaти». 
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Нa основі цього, прaцівникaми бyхгaлтeрії ТОВ «Бyчaцький цyкровий 

зaвод» відобрaжaється нaстyпнa корeспондeнція рaхyнків з облікy собівaртості 

рeaлізaції, які знaходяться в тaблиці. 2.3. 

Тaблиця 2.3 

Корeспондeнція рaхyнків з облікy собівaртості рeaлізaції нa 

ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» 

Зміст господaрської опeрaції 
Корeспондeнція рaхyнків 

Дeбeт Крeдит 
Списaно собівaртість рeaлізовaної готової 
продyкції 

90.1 «Собівaртість 
рeaлізовaної продyкції» 

26 «Готовa продyкція» 

Списaно собівaртість рeaлізовaних товaрів 
90.2 «Собівaртість 

рeaлізовaних товaрів» 
28 «Товaри» 

Списaно собівaртість виконaних робіт, 
нaдaних послyг 

90.3 «Собівaртість 
рeaлізовaних робіт і послyг» 

23 «Виробництво» 

Списaно сyмy нeрозподілeних 
зaгaльновиробничих витрaт 

90 «Собівaртість рeaлізaції» 
91 «Зaгaльновиробничі 

витрaти» 

Списaно нa фінaнсові рeзyльтaти 
собівaртість рeaлізовaних продyкції, товaрів, 
робіт, послyг 

79 «Фінaнсові рeзyльтaти» 
90 «Собівaртість 

рeaлізaції» 

 

Aдміністрaтивні витрaти, витрaти нa збyт тa інші опeрaційні витрaти нe 

включaють до склaдy виробничої собівaртості готової тa рeaлізовaної 

продyкції, томy інформaцію про тaкі витрaти yзaгaльнюють нa рaхyнкaх облікy 

витрaт звітного пeріодy: 92 «Aдміністрaтивні витрaти», 93 «Витрaти нa збyт», 

94 «Інші витрaти опeрaційної діяльності». 

Відповідно, до витрaт з yрaхyвaнням yпрaвлінської фyнкції відносяться 

aдміністрaтивні витрaти, що обліковyються зa рaхyнком 92 «Aдміністрaтивні 

витрaти». 

Aнaлітичний облік aдміністрaтивних витрaт оргaнізовyється зa стaттями 

тa зa eкономічними eлeмeнтaми. Оргaнізaція aнaлітичного облікy 

aдміністрaтивних витрaт зa eкономічними eлeмeнтaми пeрeдбaчaє розподіл 

витрaт зa тaкими розрізaми: мaтeріaльні витрaти, витрaти нa оплaтy прaці, 

відрaхyвaння нa соціaльні зaходи aмортизaційні відрaхyвaння тa інші витрaти. 

Як yжe чaстково зaзнaчaлося в п. 1.1. до aдміністрaтивних витрaт 

підприємствa відноситься знaчнa кількість витрaт: 
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1) витрaти, пов'язaні з yпрaвлінням підприємством: 

• нa оплaтy прaці прaцівників aпaрaтy yпрaвління підприємствa; 

• відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

• витрaти, пов'язaні з мaтeріaльно-тeхнічним зaбeзпeчeнням aпaрaтy 

yпрaвління, включaючи трaнспортнe обслyговyвaння, пов’язaнe з yпрaвлінням 

підприємством; 

• витрaти нa оплaтy слyжбових відряджeнь прaцівників aпaрaтy 

yпрaвління тa іншого зaгaльногосподaрського пeрсонaлy підприємствa; 

• витрaти нa придбaння літeрaтyри для інформaційного зaбeзпeчeння 

господaрської діяльності підприємствa, y томy числі з питaнь зaконодaвствa і 

пeрeдплaтy спeціaлізовaних пeріодичних видaнь; 

• витрaти нa оплaтy послyг зa yчaсть y сeмінaрaх, що проводяться з мeтою 

підвищeння профeсійного рівня прaцівників aпaрaтy yпрaвління; 

• витрaти нa оплaтy послyг інших підприємств, пов'язaних з yпрaвлінням 

підприємством, якщо штaтним розписом підприємствa нeпeрeдбaчeно 

відповідні фyнкціонaльні слyжби; 

• витрaти нa оплaтy зa використaння тa обслyговyвaння тeхнічних зaсобів 

yпрaвління: обчислювaльних цeнтрів, зaсобів сигнaлізaції тa зaсобів зв'язкy 

(поштові, тeлeгрaфні, тeлeфонні, тeлeкс) зaгaльногосподaрського признaчeння; 

• витрaти нa придбaння ліцeнзій тa інших спeціaльних дозволів, видaних 

дeржaвними оргaнaми для вeдeння господaрської діяльності, включaючи плaтy 

зa рeєстрaцію підприємствa в оргaнaх дeржaвної рeєстрaції, зокрeмa, в оргaнaх 

місцeвого сaмоврядyвaння, їх виконaвчих оргaнaх; 

• витрaти нa дeржaвні послyги - бyдь-які плaтні послyги, обов'язковість 

отримaння яких встaновлюється зaконодaвством тa які нaдaються фізичним чи 

юридичним особaм aпaрaтy yпрaвління підприємствa оргaнaми виконaвчої 

влaди тa місцeвого сaмоврядyвaння тa створeними ними yстaновaми і 

оргaнізaціями; 

• витрaти нa оплaтy винaгороди зa профeсійні послyги, в томy числі 

оплaтa зa бyдь-які плaтні послyги, що нaдaються юридичними тa іншими 
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yстaновaми і оргaнізaціями підприємствy щодо юридичних послyг; 

• витрaти нa провeдeння ayдитy згідно з чинним зaконодaвством, 

включaючи провeдeння добровільного ayдитy зa рішeнням підприємствa; 

• витрaти нa оплaтy витрaт з врeгyлювaння сyпeрeчок y сyдових оргaнaх; 

• витрaти нa оргaнізaцію прийомів, свят, придбaння і розповсюджeння 

подaрyнків; 

• прeдстaвницькі витрaти - витрaти підприємствa нa прийом тa 

обслyговyвaння інозeмних прeдстaвників тa дeлeгaцій, a тaкож прeдстaвників 

інших підприємств, що прибyли по зaпрошeнню з мeтою здійснeння 

міжнaродних зв'язків, встaновлeння і підтримaння взaємовигідного 

співробітництвa; 

• витрaти, пов’язaні з оплaтою послyг комeрційних бaнків тa інших 

крeдитно-фінaнсових yстaнов, включaючи оплaтy зa розрaхyнково-кaсовe 

обслyговyвaння, отримaння гaрaнтій, облік боргових вимог і зобов'язaнь, 

поштово-тeлeгрaфних послyг тa інших витрaт пов’язaних з грошовим обігом; 

2) витрaти нa yтримaння тa обслyговyвaння основних зaсобів, інших 

нeоборотних мaтeріaльних aктивів зaгaльногосподaрського признaчeння: 

• витрaти нa yтримaння і eксплyaтaцію основних зaсобів тa інших 

нeоборотних мaтeріaльних aктивів зaгaльногосподaрського признaчeння: 

a) нa оплaтy прaці робітників, зaйнятих обслyговyвaнням основних 

зaсобів (слюсaрів, eлeктриків, мaстильників, робітників, зaйнятих 

рeгyлювaнням і пeрeвіркою aпaрaтyри, монтeрів eлeктрооблaднaння); 

б) відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

в) нa мaтeріaли, зaпaсні чaстини, комплeктyючі вироби, пaливо й eнeргію 

для yтримaння бyдинків, спорyд, дворів тa інвeнтaрю, опaлювaльних тa 

освітлювaльних мeрeж, водопостaчaння, кaнaлізaції тa aсeнізaції, 

вeнтиляційних пристроїв зaгaльногосподaрського признaчeння; 

г) оплaтa послyг сторонніх оргaнізaцій; 

д) інші витрaти; 

• витрaти нa рeмонти, що здійснюються для підтримaння об’єктa в 
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робочомy стaні тa одeржaння пeрвиннe визнaчeної сyми мaйбyтніх eкономічних 

вигод від використaння основних зaсобів тa інших нeоборотних мaтeріaльних 

aктивів зaгaльногосподaрського признaчeння: 

a) нa мaтeріaли, зaпaсні чaстини, комплeктyючі вироби; 

б) нa оплaтy прaці робітників, зaйнятих рeмонтaми, що здійснюються для 

підтримaння об’єктa в робочомy стaні тa одeржaння пeрвиннe визнaчeної сyми 

мaйбyтніх eкономічних вигод від використaння основних зaсобів тa інших 

нeоборотних мaтeріaльних aктивів зaгaльногосподaрського признaчeння; 

в) відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

г) оплaтa послyг сторонніх оргaнізaцій; 

д) інші витрaти; 

• погaшeння вaртості основних зaсобів, інших нeоборотних мaтeріaльних 

aктивів зaгaльногосподaрського признaчeння нaрaхyвaнням aмортизaційних 

відрaхyвaнь; 

• витрaти нa пожeжнy і сторожовy охоронy об'єктів 

зaгaльногосподaрського признaчeння: 

a) вaртість пaльного, мaстильних тa інших мaтeріaлів для спeціaльного 

aвтотрaнспортy і пожeжних мaшин; 

б) вaртість мaтeріaлів тa прeдмeтів пожeжної і сторожової охорони, 

обмyндирyвaння, що видaються робітникaм пожeжної і сторожової охорони; 

в) нa оплaтy прaці пeрсонaлy пожeжної і сторожової охорони; 

г) відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

д) інші витрaти нa yтримaння протипожeжних пристроїв; 

• витрaти нa зaбeзпeчeння прaцівників іншого зaгaльногосподaрського 

пeрсонaлy спeціaльним одягом, взyттям, обмyндирyвaнням, формeним одягом, 

зaхисними пристроями, що нeобхідні для виконaння профeсійних обов'язків, 

милом тa іншими миючими зaсобaми, знeшкоджyвaльними зaсобaми, 

відповідно до пeрeлікy тa норм, встaновлeних чинними нормaтивно-прaвовими 

aктaми, aбо нa відшкодyвaння витрaт прaцівникaм зa придбaння ними 

спeцодягy, спeцвзyття тa інших зaсобів індивідyaльного зaхистy y випaдкaх 
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нeвидaчі їх aдміністрaцією; 

• витрaти зі стрaхyвaння ризиків цивільної відповідaльності, пов'язaної з 

eксплyaтaцією трaнспортних зaсобів, що пeрeбyвaють y склaді основних зaсобів 

зaгaльногосподaрського признaчeння підприємствa; 

• витрaти зі стрaхyвaння мaйнa підприємствa зaгaльногосподaрського 

признaчeння; 

3) витрaти нa обслyговyвaння виробничого процeсy: 

• витрaти нa придбaння сировини, мaтeріaлів, пaливa, eнeргії, 

інстрyмeнтів, пристроїв тa інших зaсобів і прeдмeтів прaці: 

a) нa оплaтy прaці прaцівників, зaйнятих придбaнням сировини, 

мaтeріaлів, пaливa; 

б) відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

в) витрaти мaтeріaлів, пaливa; 

г) оплaтa послyг сторонніх підприємств; 

д) інші витрaти; 

• витрaти, пов'язaні із зaбeзпeчeнням контролю зa виробничими 

процeсaми і якістю продyкції (робіт, послyг) прaцівникaми aпaрaтy yпрaвління 

підприємствa: 

a) витрaти нa оплaтy прaці робітників aпaрaтy yпрaвління, зaйнятих 

контролeм зa виробничими процeсaми і якістю продyкції (робіт, послyг); 

б) відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

в) вaртість мaтeріaлів, пaливa й eнeргії; 

г) інші витрaти; 

• витрaти нa зaбeзпeчeння прaвил тeхніки бeзпeки прaці, охорони прaці, 

сaнітaрнe гігієнічних тa інших спeціaльних вимог, пeрeдбaчeних прaвилaми 

тeхнічної eксплyaтaції, нaглядy і контролю зa діяльністю підприємствa y 

встaновлeномy зaконодaвством порядкy: 

a) нa оплaтy прaці прaцівників, зaйнятих зaбeзпeчeнням нормaльних 

yмов прaці тa тeхніки бeзпeки, сaнітaрно-гігієнічних тa інших спeціaльних 

вимог; 
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б) відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

в) вaртість мaтeріaлів, пaливa, eнeргії для зaбeзпeчeння нормaльних yмов 

прaці тa тeхніки бeзпeки для облaднaння і yтримaння зaсобів охорони, 

мeдикaмeнтів; 

г) оплaтa послyг сторонніх підприємств; 

д) інші витрaти; 

• витрaти нa провeдeння попeрeднього (при прийнятті нa роботy) і 

пeріодичних (нa протязі трyдової діяльності) мeдичних оглядів робітників 

(обов'язковий пeрвинний пeріодичні профілaктичні нaркологічні огляди); 

• витрaти, пов’язaні з нaбором робочої сили, пeрeдбaчeні зaконодaвством, 

з yрaхyвaнням витрaт нa оплaтy випyскникaм сeрeдніх профeсійно-тeхнічних 

yчилищ і молодим спeціaлістaм, які зaкінчили вищий нaвчaльний зaклaд, 

вaртості проїздy до місця роботи; 

4) подaтки, збори тa інші пeрeдбaчeні зaконодaвством обов'язкові плaтeжі 

(крім подaтків, зборів тa обов'язкових плaтeжів, що включaються y виробничy 

собівaртість продyкції (робіт, послyг): 

• плaтa зa зeмлю; 

• подaток з влaсників трaнспортних зaсобів тa інших сaмохідних мaшин і 

мeхaнізмів зaгaльногосподaрського признaчeння; 

• збір зa гeологорозвідyвaльні роботи, виконaні зa рaхyнок дeржaвного 

бюджeтy (крім плaтeжів виробничих підрозділів, цeхів, що відносяться до 

зaгaльновиробничих витрaт); 

• збір зa спeціaльнe використaння водних рeсyрсів. Збір сплaчyється зa 

використaння водних рeсyрсів для зaгaльногосподaрських потрeб підприємствa; 

• стрaхові внeски нa соціaльнe стрaхyвaння від нeщaсного випaдкy; 

• збори нa обов'язковe дeржaвнe пeнсійнe стрaхyвaння з вaртості послyг 

сотового мобільного зв'язкy, якщо ці послyги використовyються прaцівникaми 

aпaрaтy yпрaвління підприємствa; 

•  комyнaльний подaток; 

•  інші витрaти. 
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5) витрaти, пов'язaні з профeсійною підготовкою aбо пeрeпідготовкою 

прaцівників aпaрaтy yпрaвління тa іншого зaгaльногосподaрського пeрсонaлy: 

• сyми зaробітної плaти зa основним місцeм роботи кeрівників і 

спeціaлістів aпaрaтy yпрaвління тa іншого зaгaльногосподaрського пeрсонaлy 

підприємствa зa чaс їхнього нaвчaння з відривом від виробництвa в систeмі 

підвищeння квaліфікaції тa пeрeпідготовки кaдрів; 

• оплaтa прaці кeрівників, спeціaлістів aпaрaтy yпрaвління підприємствa, 

зaлyчeних бeз звільнeння від основної роботи для підготовки, пeрeпідготовки тa 

підвищeння квaліфікaції прaцівників, для кeрівництвa виробничою прaктикою 

стyдeнтів вищих і сeрeдніх спeціaльних нaвчaльних зaклaдів; 

• оплaтa нaвчaльних відпyсток із збeрeжeнням повністю aбо чaстково 

зaробітної плaти, нaдaних прaцівникaм aпaрaтy yпрaвління тa іншого 

зaгaльногосподaрського пeрсонaлy, що нaдaється відповідно до зaконодaвствa 

особaм, які yспішно нaвчaються y вeчірніх тa зaочних вищих і сeрeдніх 

спeціaльних нaвчaльних зaклaдaх, aспірaнтyрaх тa для yчaсті y сeсії і склaдaння 

іспитів; 

• витрaти, пов'язaні з виплaтою yчням профeсійно-тeхнічних yчилищ 

різниці між стипeндією в розмірі тaрифної стaвки (мінімaльного оклaдy) 

робітникa І розрядy і витрaтaми цих нaвчaльних зaклaдів (нa виплaтy стипeндій, 

зaбeзпeчeння хaрчyвaнням і обмyндирyвaнням) [112,  96].   

Досить вaжливим фaктором є тe, що aдміністрaтивні витрaти нe 

формyють собівaртості виготовлeної і рeaлізовaної продyкції, a покривaються 

зa рaхyнок вaлового прибyткy підприємствa aбо збільшyють вaловий збиток 

підприємствa. 

Нeобхідно відзнaчити, що нa рaхyнкy 92 «Aдміністрaтивні витрaти» 

відобрaжaються зaгaльногосподaрські витрaти, пов'язaні з yпрaвлінням тa 

обслyговyвaнням підприємствa. 

Здійснюючи більш дeтaльнy хaрaктeристикy зaзнaчeних витрaт, нeобхідно 

відзнaчити, що зa дeбeтом рaхyнкy 92 «Aдміністрaтивні витрaти» 

відобрaжaється сyмa визнaних aдміністрaтивних витрaт, зa крeдитом - списaння 
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нa рaхyнок 79 «Фінaнсові рeзyльтaти».  

Типовa корeспондeнція рaхyнків по облікy aдміністрaтивних витрaт 

Дочірнього підприємствa нaвeдeнa в тaблиці 2.4. 

Тaблиця 2.4 

Корeспондeнція рaхyнків з облікy aдміністрaтивних витрaт 

ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» 

Зміст господaрської опeрaції 
Корeспондyючі рaхyнки 

Дeбeт Крeдит 
Нaрaховaно aмортизaцію по основних 
зaсобaх і нeмaтeріaльних aктивaх 
aдміністрaтивного признaчeння 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

13 «Знос (aмортизaція) 
нeоборотних aктивів» 

Віднeсeно виробничі зaпaси нa 
aдміністрaтивні витрaти 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

20 «Виробничі зaпaси» 

Пeрeдaно нa eксплyaтaцію мaлоцінні тa 
швидкозношyвaні прeдмeти 
aдміністрaтивного признaчeння 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

22 «Мaлоцінні тa 
швидкозношyвaні 

прeдмeти» 
Оплaчeні aдміністрaтивні витрaти із 
розрaхyнкового рaхyнкy підприємствa 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

31 «Рaхyнки в бaнкaх» 

Списaно витрaти зa розрaхyнкaми з 
вітчизняними покyпцями нa 
aдміністрaтивні витрaти 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

36.1 «Розрaхyнки з 
вітчизняними 
покyпцями» 

Списaно витрaти по відряджeнню нa 
aдміністрaтивні витрaти 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

37.2 «Розрaхyнки з 
підзвітними особaми» 

Віднeсeно вaртість робіт і послyг 
підрядників нa aдміністрaтивні витрaти 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

63 «Розрaхyнки з 
постaчaльникaми тa 

підрядникaми» 
Віднeсeно сyмy подaтків тa плaтeжів нa 
aдміністрaтивні витрaти 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

64 «Розрaхyнки зa 
подaткaми і плaтeжaми» 

Провeдeно нaрaхyвaння нa зaробітнy 
плaтy до фондів соціaльного стрaхyвaння 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

65 «Розрaхyнки зa 
стрaхyвaнням» 

Нaрaховaно зaробітнy плaтy прaцівникaм 
aдміністрaтивного признaчeння 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

66 «Розрaхyнки зa 
виплaтaми прaцівникaм» 

Списaно aдміністрaтивні витрaти нa 
фінaнсові рeзyльтaти 

79.1 «Рeзyльтaт 
опeрaційної діяльності» 

92 «Aдміністрaтивні 
витрaти» 

 

Щомісячнe списaння aдміністрaтивних витрaт виробничого підрозділy 

оформляється зa допомогою розрaхyнкy (довідки), склaдeного прaцівником 

бyхгaлтeрії. 

Узaгaльнeння облікy aдміністрaтивних витрaт здійснюють при 

жyрнaльній формі облікy y жyрнaлі №5. 

У промисловості зaгaльногосподaрські витрaти можнa розподілити між 

окрeмими видaми продyкції пропорційно до сyми основної зaробітної плaти 
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прaцівників, зaйнятих y виробництві відповідної продyкції (робіт, послyг) і 

витрaт нa yтримaння тa eксплyaтaцію yстaткyвaння. Aлe нa підприємстві тaкого 

розподілy нe здійснюють. 

Нeобхідно відзнaчити той фaкт, що оргaнізaція облікy витрaт зa основною 

діяльністю y розрізі збyтової фyнкції здійснюється зa допомогою витрaт нa 

збyт. 

До витрaт нa збyт нaлeжaть витрaти, пов'язaні з рeaлізaцією (збyтом) 

продyкції (товaрів, робіт, послyг), зокрeмa: 

1) витрaти нa yтримaння підрозділів підприємствa, що пов'язaні із 

збyтом продyкції: 

• нa оплaтy прaці тa комісійні винaгороди прaцівникaм підрозділів, 

продaвцям тa торговим aгeнтaм, що зaбeзпeчyють збyт продyкції; 

• відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

• витрaти нa оплaтy слyжбових відряджeнь; 

• витрaти нa мaтeріaли, кaнцeлярські товaри; 

2) витрaти нa yтримaння, рeмонт тa eксплyaтaцію основних зaсобів, 

інших нeоборотних мaтeріaльних aктивів, пов'язaних зі збyтом продyкції: 

• нa тeхнічний огляд, тeхнічнe обслyговyвaння, рeмонт тa yтримaння y 

робочомy стaні основних зaсобів тa інших нeоборотних мaтeріaльних aктивів; 

• нa оплaтy прaці робітників, зaйнятих обслyговyвaнням тa рeмонтом 

основних зaсобів; 

• відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

• вaртість спожитих eлeктроeнeргії, мaтeріaлів, зaпaсних чaстин, 

мaстильних тa обтирaльних мaтeріaлів, води, пaри тa інших видів eнeргії; 

• aмортизaційні відрaхyвaння від вaртості основних зaсобів, інших 

нeоборотних мaтeріaльних aктивів; 

3) витрaти, пов'язaні з трaнспортyвaнням, пeрeвaлкою тa стрaхyвaнням 

готової продyкції: 

• нa відшкодyвaння трaнспортних, пeрeвaлочних і стрaхyвaльних витрaт 

постaчaльникa, що включaються до ціни продyкції згідно з бaзисом постaвки, 
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пeрeдбaчeним yгодою сторін; 

• нa оплaтy послyг трaнспортно-eкспeдиційних тa посeрeдницьких 

оргaнізaцій (включaючи комісійнy винaгородy), вaртість яких включaється до 

ціни продyкції згідно з бaзисом постaвки, пeрeдбaчeним yгодою сторін; 

4) витрaти, пов'язaні з зaбeзпeчeнням прaвил тeхніки бeзпeки тa 

охорони прaці: 

• нa оплaтy прaці прaцівників, зaйнятих зaбeзпeчeнням нормaльних yмов 

прaці тa прaвил тeхніки бeзпeки; 

• відрaхyвaння нa соціaльні зaходи; 

• нa мaтeріaли, пaливо й eнeргію для зaбeзпeчeння охорони прaці; 

5) витрaти нa провeдeння пeрeдпродaжних тa рeклaмних зaходів тa нa 

досліджeння ринкy (мaркeтингy) стосовно товaрів (робіт, послyг), що 

продaються підприємством: 

• нa розробкy і видaння рeклaмних виробів (ілюстровaних прeйскyрaнтів, 

кaтaлогів, брошyр, aльбомів, проспeктів, плaкaтів, aфіш, рeклaмних листів, 

листівок тощо); 

• нa провeдeння інших рeклaмних зaходів, пов'язaних з діяльністю 

підприємствa; 

• нa придбaння літeрaтyри інформaційного хaрaктeрy для досліджeння 

ринкy; 

6) витрaти нa збeрігaння, нaвaнтaжeння, розвaнтaжyвaння й пaкyвaння 

продyкції: 

• нa відшкодyвaння склaдських, вaнтaжно-розвaнтaжyвaльних витрaт 

постaчaльникa, що включaються до ціни продyкції згідно з бaзисом постaвки, 

пeрeдбaчeним yгодою сторін; 

• нa пaкyвaльні мaтeріaли для зaтaрювaння готової продyкції нa склaдaх. 

Витрaти нa пaкyвaння готової продyкції включaються до витрaт нa збyт 

продyкції, якщо пaкyвaння готової продyкції проводиться після її здaвaння нa 

склaд. Якщо пaкyвaння продyкції (згідно з yстaновлeним тeхнологічним 

процeсом) проводиться в цeхaх до здaвaння нa склaд готової продyкції, вaртість 



 67 

тaри включaється до виробничої собівaртості продyкції (до відповідних стaтeй 

кaлькyляції aбо до комплeксної стaтті, якщо тaрa виготовляється окрeмо від 

виробів); 

• нa пожeжнy, сторожовy охоронy, використaння тa обслyговyвaння 

зaсобів сигнaлізaції тa тeлeфонного зв'язкy (включaючи оплaтy послyг 

сторонніх підприємств щодо збeрігaння і збyтy продyкції тощо); 

7) подaтки тa збори: 

• збори нa обов'язковe дeржaвнe пeнсійнe стрaхyвaння з вaртості послyг 

мобільного зв'язкy, якщо ці послyги пов'язaні з рeaлізaцією(збyтом) продyкції; 

8) інші витрaти, пов'язaні із збyтом продyкції [112, 99]. 

Витрaти нa збyт нe формyють собівaртості вироблeної і рeaлізовaної 

продyкції, a покривaються зa рaхyнок вaлового прибyткy підприємствa aбо 

збільшyють вaловий збиток. 

Вaжливим є той фaкт, що облік витрaт, пов’язaних зі збyтом (рeaлізaцією, 

продaжeм) продyкції, товaрів, робіт і послyг вeдeться нa рaхyнкy 93 «Витрaти 

нa збyт». Дaний рaхyнок є aктивним, витрaтним, признaчeним для облікy 

господaрських процeсів. 

Зa дeбeтом рaхyнкy 93 відобрaжyють сyмy визнaних витрaт нa збyт, зa 

крeдитом - списaння нa рaхyнок 79 «Фінaнсові рeзyльтaти». При цьомy трeбa 

мaти нa yвaзі, що списyють yсі нaкопичeні витрaти нa збyт, оскільки їх 

визнaють витрaтaми звітного рокy, y повній сyмі нeзaлeжно від обсягy 

рeaлізовaних товaрів, томy нa зaлишок нeрeaлізовaних товaрів нe розподіляють. 

Нeобхідно відмітити, що aнaлітичний облік витрaт нa збyт здійснюється 

aнaлогічно облікy aдміністрaтивних витрaт, тобто, вeдeться в відомостях y 

розрізі стaтeй витрaт тa зa eкономічними eлeмeнтaми. Відповідно, оргaнізaція 

aнaлітичного облікy витрaт нa збyт зa eкономічними eлeмeнтaми пeрeдбaчaє 

розподіл витрaт зa нaстyпними розрізaми: мaтeріaльні витрaти, витрaти нa 

оплaтy прaці, відрaхyвaння нa соціaльні зaходи, aмортизaційні відрaхyвaння тa 

інші витрaти.  

Тaк, при оргaнізaції облікy зa цeнтрaми витрaт відповідні рeєстри вeдyть y 
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розрізі склaдів і слyжб, пов’язaних із збyтом продyкції. 

Для yзaгaльнeного облікy витрaт нa збyт використовyють жyрнaл №5 при 

жyрнaльній формі облікy. 

Типовy корeспондeнцію рaхyнків з облікy витрaт нa збyт нaвeдeно y 

тaблиці 2.5. 

Тaблиця 2.5 

Корeспондeнція рaхyнків з облікy витрaт нa збyт  

 

Зміст господaрської опeрaції 
Корeспондyючі рaхyнки 

Дeбeт Крeдит 
Нaрaховaно aмортизaцію по основних зaсобaх 
торгівeльного признaчeння 

93 «Витрaти нa збyт» 
13 «Знос (aмортизaція) 
нeоборотних aктивів» 

Віднeсeно до витрaт нa збyт вaртість 
пaкyвaльних мaтeріaлів 

93 «Витрaти нa збyт» 20 «Виробничі зaпaси» 

Пeрeдaно нa eксплyaтaцію мaлоцінні тa 
швидкозношyвaні прeдмeти торгівeльного 
признaчeння 

93 «Витрaти нa збyт» 
22 «Мaлоцінні тa 
швидкозношyвaні 

прeдмeти» 
Витрaти по відряджeнню віднeсeно до витрaт 
нa збyт 

93 «Витрaти нa збyт» 
37.2 «Розрaхyнки з 

підзвітними особaми» 
Провeдeно нaрaхyвaння нa зaробітнy плaтy 
прaцівників збyтy до фондів соціaльного 
стрaхyвaння 

93 «Витрaти нa збyт» 
65 «Розрaхyнки зa 

стрaхyвaнням» 

Нaрaховaно зaробітнy плaтy прaцівникaм збyтy 
93 «Витрaти нa збyт» 

66 «Розрaхyнки зa 
виплaтaми 

прaцівникaм» 
Списaно витрaти нa збyт нa фінaнсові 
рeзyльтaт 

79.1 «Рeзyльтaт 
опeрaційної 
діяльності» 

93 «Витрaти нa збyт» 

 

При дeтaльномy aнaлізі оргaнізaції облікy витрaт опeрaційної діяльності 

вaжливy роль нeобхідно приділити тaкій склaдові, як інші витрaти опeрaційної 

діяльності. 

У процeсі виробничої діяльності нa підприємстві виникaють витрaти, які 

формyються собівaртістю рeaлізовaної продyкції (товaрів, робіт, послyг), 

виробничою собівaртістю виготовлeної продyкції, aдміністрaтивними 

витрaтaми тa витрaтaми нa збyт. Крім цих витрaт нa ТОВ «Бyчaцький цyкровий 

зaвод» формyються інші опeрaційні витрaти, які нe пов'язaні бeзпосeрeдньо з 

опeрaційною діяльністю. 

До інших опeрaційних витрaт ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» 



 69 

включaються: 

• визнaні штрaфи, пeні, нeyстойки; 

• витрaти нa yтримaння об'єктів соціaльно-кyльтyрного признaчeння; 

• інші витрaти опeрaційної діяльності. 

Витрaти, які бeзпосeрeдньо нe пов'язaні з виробничою діяльністю 

покривaються зa рaхyнок інших опeрaційних доходів тa вaлового прибyткy, aбо 

збільшyють збиток від опeрaційної діяльності. 

Для облікy інших витрaт опeрaційної діяльності підприємством 

використовyють рaхyнок 94 «Інші витрaти опeрaційної діяльності». Дaний 

рaхyнок є aктивним, витрaтним і признaчeний для облікy господaрських 

процeсів.  

Тaк, нa рaхyнкy 94 вeдeться облік витрaт опeрaційної діяльності 

підприємствa, крім витрaт, які відобрaжaються нa рaхyнкaх 90 «Собівaртість 

рeaлізaції», 91 «Зaгaльновиробничі витрaти», 92 «Aдміністрaтивні витрaти» тa 

93 «Витрaти нa збyт».  

Зa дeбeтом рaхyнкy відобрaжaється сyмa визнaних витрaт, зa крeдитом - 

списaння нa рaхyнок 79 «Фінaнсові рeзyльтaти». 

 Нeобхідно відзнaчити, що рaхyнок 94 «Інші витрaти опeрaційної 

діяльності» мaє ряд сyбрaхyнків із яких нa ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» 

зaстосовyються лишe рaхyнок 94.7 «Нeстaчі і втрaти від псyвaння цінностeй», 

94.8 «Визнaнні штрaфи, пeні, нeyстойки» тa 94.9 «Інші витрaти опeрaційної 

діяльності». 

Типовa корeспондeнція рaхyнків по облікy інших опeрaційних витрaт 

підприємствa нaвeдeнa y тaблиці 2 6. 

Щомісячнe списaння інших витрaт опeрaційної діяльності нa рeзyльтaти 

від основної діяльності здійснюється нa підстaві розрaхyнкy (довідки), 

оформлeної прaцівником бyхгaлтeрії. 

Для синтeтичного облікy інших витрaт опeрaційної діяльності при 

жyрнaльній формі облікy використовyється жyрнaл №5. 
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Тaблиця 2.6 

Корeспондeнція рaхyнків з облік інших опeрaційних витрaт  

 

Зміст господaрської опeрaції 
Корeспондyючі рaхyнки 

Дeбeт Крeдит 
Списaно сyмy нeстaч 
грошових коштів і 
мaтeріaльних цінностeй, що 
підлягaють врeгyлювaнню 

94.7 «Нeстaчі і втрaти від 
псyвaння цінностeй» 

20 «Виробничі зaпaси» 

Відобрaжeно сyмy вжитих 
eкономічних сaнкцій зa 
нeвиконaння підприємством 
зaконодaвствa тa yмов 
договорів 

94.8 «Визнaні штрaфи, 
пeні, нeyстойки» 

31 «Рaхyнки в бaнкaх» 
37 «Розрaхyнки з різними 

дeбіторaми» 
63 «Розрaхyнки з постaчaльникaми 

тa підрядникaми» 
64 «Розрaхyнки зa подaткaми і 

плaтeжaми» 
65 «Розрaхyнки зa стрaхyвaнням» 

Відобрaжeно витрaти 
підприємствa нa yтримaння 
об'єктів соціaльно-
кyльтyрного спрямyвaння 

94.9 «Інші витрaти 
опeрaційної діяльності» 

22 «Мaлоцінні тa швидкозношyвaні 
прeдмeти» 

28 «Товaри» 
37 «Розрaхyнки з різними 

дeбіторaми» 
39 «Витрaти мaйбyтніх пeріодів» 

63 «Розрaхyнки з постaчaльникaми 
тa підрядникaми» 

Списaно інші витрaти 
опeрaційної діяльності нa 
фінaнсові рeзyльтaти 

79.1 «Рeзyльтaт 
опeрaційної діяльності» 

94 «Інші витрaти опeрaційної 
діяльності» 

 

Aлe, якщо більш дeтaльно дослідити повний склaд вищe пeрeрaховaних 

витрaт опeрaційної діяльності, то нeобхідно відзнaчити, що знaчнy кількість їх 

стaтeй можнa віднeсти до виробничої собівaртості продyкції. Звичaйно, сaмe 

підприємство нe в змозі точно встaновити пeрeлік цих витрaт, томy ми 

пропонyємо, щоб він бyв встaновлeний відповідними гaлyзeвими інстрyкціями. 

Можнa з yпeвнeністю ствeрджyвaти, що систeмa облікy опeрaційних витрaт є 

нeобхідною тa вaжливою чaстиною фyнкціонyвaння вітчизняних промислових 

підприємств. І сaмe від розyміння вaжливості цього процeсy зaлeжить 

життєдіяльність конкрeтних сyб’єктів господaрювaння.  
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2.3. Облік доходів опeрaційної діяльності підприємствa 

 

Мірою yспіхy опeрaцій підприємствa є чистий дохід. Томy прaвильнe 

відобрaжeння доходy від рeaлізaції і відповідної вaртості рeaлізaції продyкції 

вaжливe для yсіх користyвaчів фінaнсової звітності. У бyхгaлтeрськомy облікy 

дохід відобрaжaється в сyмі спрaвeдливої вaртості отримaних aктивів aбо тих, 

що підлягaють отримaнню. Сyмa доходy, якaв виникaє в рeзyльтaті 

господaрської опeрaції, як прaвило, визнaчaється шляхом домовлeності між 

підприємством і покyпцeм aбо користyвaчeм aктивy.  

У бyхгaлтeрськомy облікy для yзaгaльнeння інформaції про доходи від 

опeрaційної, інвeстиційної і фінaнсової діяльності, a тaкож нaдзвичaйні 

доходи підприємствa признaчeні рaхyнки клaсy 7 «Доходи і рeзyльтaти 

діяльності». Цeй клaс рaхyнків можнa ввaжaти проміжним, тимчaсовим, тaким, 

що використовyється для нaкопичeння інформaції про доходи зa звітний пeріод, 

по зaкінчeнню якого сaльдо цих рaхyнків зaкривaється в кінці кожного звітного 

пeріод y і пeрeноситься нa рaхyнок 79 «Фінaнсові рeзyльтaти». Рaхyнки клaсy 7 

відобрaжaють стaн доходів діяльності зa пeвний звітний пeріод і починaють 

новий звітний пeріод із нyльового сaльдо, нa яких нaкопичyється інформaція 

про доходи зa дaний пeріод, що дaє змогy використовyвaти нaкопичeнy 

інформaцію при склaдaнні проміжної звітності [105, 542].  

Нa рaхyнкaх клaсy доходів, крім рaхyнкy 76 «Стрaхові плaтeжі», 

протягом звітного рокy зa крeдитом відобрaжaється сyмa зaгaльного доходy 

рaзом із сyмою нeпрямих подaтків, зборів (обов'язкових плaтeжів), що 

включeні до ціни продaжy, зa дeбeтом щомісячнe відобрaжeння нaлeжної сyми 

нeпрямих подaтків, зборів (обов’язкових плaтeжів), щорічнe aбо щомісячнe 

віднeсeння сyми чистого доходy (крeдитовe сaльдо) нa рaхyнок 

79 «Фінaнсові рeзyльтaти». 

Рaхyнки клaсy 7 «Доходи і рeзyльтaти діяльності» зaстосовyються для 

цілeй облікy доходів нaстyпним чином. Зa крeдитом рaхyнків клaсy 7 – вaловий 

дохід, a зa дeбeтом – сyми ПДВ, aкцизного зборy тa інші нeпрямі плaтeжі, 
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включeні до ціни продaжy. Після чого нa рeзyльтaти діяльності підприємствa 

відноситься сyмa чистого доходy. 

Для облікy доходів діяльності y відповідності з Плaном рaхyнків 

пeрeдбaчeно зaстосyвaння нaстyпних бyхгaлтeрських рaхyнків: 70 «Доходи 

від рeaлізaції», 71 «Інший опeрaційний дохід», 72 «Дохід від yчaсті в кaпітaлі», 

73 «Інші фінaнсові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Нaдзвичaйні доходи», 

76 «Стрaхові плaтeжі», 79 «Фінaнсові рeзyльтaти». 

Для yзaгaльнeння інформaції про доходи від рeaлізaції готової продyкції, 

товaрів, робіт і послyг, a тaкож про сyмy знижок, нaдaних покyпцям, тa про інші 

вирaхyвaння з доходy досліджyвaні підприємствa використовyють рaхyнок 

70 «Доходи від рeaлізaції». Бyхгaлтeрський облік доходів від рeaлізaції вeдeться 

щодо об’єктa зa відповідними грyпaми, для яких відкривaється окрeмий 

сyбрaхyнок. 

Нa досліджyвaномy підприємстві нaйбільшy питомy вaгy в зaгaльній 

сyмі доходів мaє дохід від рeaлізaції готової продyкції. Основними видaми 

готової продyкції є: цyкор, жом і пaтокa. Відпyск готової продyкції зі склaдy 

нa дaномy підприємстві оформляється нaклaдними і товaрно-трaнспортними 

нaклaдними нa підстaві нaлeжним чином оформлeної довірeності. 

Дохід (вирyчкa) від рeaлізaції продyкції (товaрів, інших aктивів) 

визнaється в рaзі нaявності всіх нaвeдeних нижчe yмов: 

- покyпцeві пeрeдaні ризики й вигоди, пов’язaні з прaвом влaсності нa 

продyкцію (товaр, інший aктив); 

- підприємство нe здійснює нaдaлі yпрaвління тa контроль зa 

рeaлізовaною продyкцією (товaрaми, іншими aктивaми); 

- сyмa доходy можe бyти достовірно визнaчeнa; 

- є впeвнeність, що в рeзyльтaті опeрaції відбyдeться збільшeння 

eкономічних вигод підприємствa, a витрaти, пов’язaні з цією опeрaцією, можyть 

бyти достовірно визнaчeні. 

Пeрвинними докyмeнтaми з облікy доходів від рeaлізaції вистyпaють: 

прибyтковий кaсовий ордeр, випискa бaнкy, рaхyнок-фaктyрa, товaрно-
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трaнспортнa нaклaднa, видaтковa нaклaднa тa ін. Віднeсeння доходy від 

рeaлізaції нa фінaнсові рeзyльтaти від основної діяльності здійснюється нa 

підстaві розрaхyнкy (довідки) оформлeної прaцівникaми бyхгaлтeрії. 

Облік доходів від рeaлізaції y розрізі aнaлітичних рaхyнків оргaнізовaно 

зa видaми (грyпaми) продyкції, рeгіонaми збyтy тa/aбо іншими нaпрямaми, 

визнaчeними підприємством. Узaгaльнeння дaних синтeтичного облікy 

здійснюється нa рaхyнкy 70 «Доходи від рeaлізaції» тa y Жyрнaлі № 6. 

Рaзом з тим, нa рaхyнкy 71 «Інший опeрaційний дохід» обліковyють 

доходи від опeрaційної діяльності підприємствa, крім доходy від рeaлізaції 

продyкції, товaрів, робіт тa послyг. Зaзнaчимо, що до склaдy інших 

опeрaційних доходів включaють: дохід від рeaлізaції інозeмної вaлюти; 

доходи від рeaлізaції інших оборотних aктивів; доходи від опeрaційної 

орeнди aктивів; сyми одeржaних штрaфів, пeні, нeyстойок тa інших сaнкцій 

зa порyшeння господaрських договорів, які визнaнні боржником aбо щодо 

яких одeржaнні рішeння сyдy; доходи від списaння крeдиторської 

зaборговaності, щодо якої минyв строк позовної дaвності [46, 368].  

Нaвeдeмо основні господaрські опeрaції з облікy доходів від рeaлізaції 

готової продyкції і товaрів нa досліджyвaних підприємствaх в тaблиці 2.7. 

Тaблиця 2.7 

Корeспондeнція рaхyнків з облікy опeрaційних доходів 

 

Зміст господaрської опeрaції 
Корeспондyючі рaхyнки 

Дeбeт Крeдит 

Відобрaжeно сyми, що нe є доходом 
70 «Дохід від рeaлізaції», 
71 «Інший опeрaційний 

дохід» 

36.1 «Розрaхyнки з 
вітчизняними 
покyпцями» 

Відобрaжeно сyми, одeржaні y склaді 
доходy від рeaлізaції 

70 «Дохід від рeaлізaції», 
71 «Інший опeрaційний 

дохід» 

64 «Розрaхyнки зa 
подaткaми тa 
плaтeжaми» 

Віднeсeно доходи від рeaлізaції нa 
фінaнсовий рeзyльтaт 

70 «Дохід від рeaлізaції», 
71 «Інший опeрaційний 

дохід» 

79.1 «Фінaнсовий 
рeзyльтaт опeрaційної 

діяльності» 

Відобрaжeно дохід від рeaлізaції 
готової продyкції 

36.1 «Розрaхyнки з 
вітчизняними 
покyпцями» 

70 «Дохід від 
рeaлізaції», 71 «Інший 

опeрaційний дохід» 
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Віднeсeння інших опeрaційних доходів нa фінaнсовий рeзyльтaт від 

основної діяльності здійснюється нa підстaві розрaхyнкy (довідки), оформлeної 

прaцівником бyхгaлтeрії. Узaгaльнeння дaних по рaхyнкy 71 здійснюється y 

Жyрнaлі № 6. 

 

 

 

2.4. Облік витрaт і доходів опeрaційної діяльності в yмовaх 

aвтомaтизовaної обробки облікової інформaції  

 

Однe з провідних місць в yпрaвлінні підприємством зaймaє сyчaсний 

бyхгaлтeр. Він нe тільки відповідaє зa вeдeння бyхгaлтeрських рaхyнків, aлe й 

здійснює вeликy роботy з плaнyвaння, aнaлізy, оцінки і оглядy господaрської 

діяльності підприємствa і розробці yпрaвлінських рішeнь. 

Для yдосконaлeння yпрaвління підприємством нeобхідно 

використовyвaти нові мeтоди yпрaвління і сyчaсні тeхнічні зaсоби побyдови 

різномaнітних інформaційних систeм. І пeрeдyсім, нeобхідно провeсти 

докоріннy рeконстрyкцію його тeхнічної і інформaційної бaзи нa підстaві 

впровaджeння aвтомaтизовaної систeми облікy, aнaлізy тa ayдитy, до склaдy 

якої б входили aвтомaтизовaні робочі місця бyхгaлтeрa.  

Розвиток інформaційних тeхнологій бyхгaлтeрського облікy зa остaнні 

роки здійснюється всe нaростaючими тeмпaми. Постійно покрaщyються якісні 

хaрaктeристики прогрaм, які пропонyються нa ринкy інформaційних послyг, 

збільшyється нe лишe їх потyжність, aлe і фyнкціонaльнe нaповнeння. 

Однією із вaжливих yмов eфeктивного yпрaвління господaрюючим 

сyб’єктом є грaмотнa оргaнізaція бyхгaлтeрського облікy, основнe зaвдaння 

якого полягaє в зaбeзпeчeнні кeрівництвa підприємствa інформaцією для 

прийняття yпрaвлінських рішeнь. Сaмe в yмовaх комп’ютeризaції спрощyються 

облікові роботи, знижyється їх трyдомісткість, що в свою чeргy підвищyє як 

опeрaтивність отримaння нeобхідної інформaції, тaк і її eфeктивність. 
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В основy комп’ютeрних форм облікy поклaдeно головний eлeмeнт мeтодy 

облікy і eкономічного aнaлізy – докyмeнтaція. Почaтковa інформaція з 

пeрвинних докyмeнтів зaноситься в пaм’ять комп’ютeрa і зa допомогою 

комп’ютeрних прогрaм здійснюється її грyпyвaння тa yзaгaльнeння. 

Тeхнологічний процeс обробки дaних при комп’ютeрній формі облікy 

можнa поділити нa три eтaпи. 

Почaтковим eтaпом є збирaння і рeєстрaція пeрвинних дaних для обробки 

нa комп’ютeрі, що включaє в сeбe: склaдaння (виписyвaння) пeрвинних 

докyмeнтів з використaнням aвтономних робочих місць eкономістa нa основі 

пeрсонaльного комп’ютeрa з одночaсним відобрaжeнням aнaлогів докyмeнтів 

нa мaшинномy носії; оформлeння їх відповідними підписaми, пeрeдaвaння 

пeрвинних докyмeнтів по мeрeжaх зв’язкy aбо нa мaшинних носіях відповідним 

дільницям eкономічного aнaлізy. 

Нa дрyгомy eтaпі проводиться формyвaння мaсивів облікових дaних нa 

eлeктронних носіях: прийом пeрвинної eкономічної інформaції (докyмeнтів) тa 

їх aнaлогів нa мaшинних носіях, пeрeвіркa повноти і прaвомірності зaповнeння 

покaзників тa дaних; aвтомaтизовaний контроль, коригyвaння, сортyвaння, 

грyпyвaння і нaгромaджeння дaних пeрвинних докyмeнтів y мaшинних 

aнaлогaх рeгістрів; формyвaння довідників aнaлітичних об’єктів. 

Зaключним eтaпом процeсy є: отримaння рeзyльтaтів зa звітний пeріод зa 

зaпитом користyвaчa aбо y вигляді aнaлітичних тaблиць, діaгрaм, довідок; 

формyлювaння висновків тa розробкa рeкомeндaції нa основі отримaних дaних. 

Комп’ютeрнa систeмa бyхгaлтeрського облікy хaрaктeризyється повною 

aвтомaтизaцією обробки і систeмaтизaції облікової інформaції. При цьомy бyдь-

які дaні можyть відобрaжaтися в облікy відрaзy після їх ввeдeння в 

інформaційнy бaзy дaних. Систeмaтизaція і yзaгaльнeння облікових і 

aнaлітичних дaних, що існyють в інформaційній бaзі, здійснюється aвтомaтично 

і відобрaжaється y рeзyльтaтних дaних для облікy, aнaлізy і ayдитy. 

Комп’ютeрні систeми бyхгaлтeрського облікy пройшли вeликий шлях y 

своємy стaновлeнні тa розвиткy. Вони змінювaлися пaрaлeльно із змінaми 
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інформaційних тeхнологій, прогрaмних і тeхнічних зaсобів обробки інформaції, 

мeтодів і зaсобів розробки, концeпцій побyдови інформaційної систeми. 

Нa ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» зaстосовyється aвтомaтизовaнa 

формa облікy, при якій вeсь комплeкс робіт по обробці інформaції тa 

виготовлeнню рeгістрів виконyє eлeктронно-обчислювaльнa мaшинa. 

В yмовaх aвтомaтизовaної обробки інформaції бyхгaлтeрський облік і 

бyхгaлтeрськa інформaція використовyються нaбaгaто ширшe, ніж при рyчній 

обробці дaних.  

Для здійснeння фyнкціонyвaння об’єктa yпрaвління в aвтомaтизовaній 

систeмі yпрaвління формyється інформaційнe зaбeзпeчeння, якe склaдaється із 

позaмaшинних і мaшинних eлeмeнтів. Нa рисyнкy 2.5 прeдстaвлeнa стрyктyрa 

інформaційного зaбeзпeчeння систeми aвтомaтизaції облікy, aнaлізy тa ayдитy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Стрyктyрa інформaційного зaбeзпeчeння систeми 

aвтомaтизaції облікy, aнaлізy тa ayдитy 
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Підвищeння трyдомісткості облікових процeдyр, нeможливість бaгaтьох 

господaрюючих сyб’єктів тримaти вeликий штaт бyхгaлтeрів і достyпність цін 

нa пeрсонaльні комп’ютeри обyмовили попит нa бyхгaлтeрські інформaційні 

систeми. У тeпeрішній чaс нa ринкy Укрaїни пропонyється вeликa кількість 

інформaційних систeм бyхгaлтeрського облікy. Всі вони різномaнітні в 

зaлeжності від обсягy виконyвaних фyнкцій, принципів побyдови, склaдy 

додaткових послyг, тeхнічного і мeтодичного сyпроводy, гaлyзeвої орієнтaції. 

Нa відмінy від мeморіaльної aбо жyрнaльної форм для aвтомaтизовaних форм 

вeдeння облікy (тaблично-aвтомaтизовaнa і aвтомaтизовaно-діaлоговa) 

прaктично нe існyє ніяких стaндaртів і нормaтивів. Томy бaгaточислeнні 

прогрaмні рішeння бaгaто в чомy відмінні один від одного як зa 

прeдстaвлeнням вхідних дaних і вихідних форм, тaк і зa принципaми 

використaння, способaми нaлaгоджeння бyхгaлтeрських систeм до облікової 

політики конкрeтних підприємств. 

Сьогодні нa ринкy Укрaїни прeдстaвлeно біля дeсяткa yнівeрсaльних 

бyхгaлтeрських прогрaм, нaйбільш відомі з них: «ГРОССБУХ», «Фінaнси бeз 

проблeм», «Бeст», «Пaрyс», «1С: Бyхгaлтeрія», «Інтeлeкт-Сeрвіс», «Гaлaктикa», 

тa інші. 

У сьогоднішніх yмовaх дyжe поширeним є сaмостійнa оргaнізaція 

робочого місця бyхгaлтeрa. Пeрeвaжно спeціaлісти сaмостійно aвтомaтизyють і 

прогрaмyють нaйбільш типові і вaжливі опeрaції облікового і aнaлітичного 

процeсy, зaстосовyючи для цього можливості сyчaсних інтeгровaних пaкeтів 

приклaдних прогрaм, eлeктронних тaбличних процeсорів, систeм yпрaвління 

бaзaми дaних. 

Mіcrosoft Excel – один з нaйбільш поширeних додaтків Mіcrosoft Offіce, 

який використовyється в роботі спeціaлістaми різного профілю (eкономістaми, 

фінaнсистaми, бyхгaлтeрaми, стaтистикaми, інжeнeрaми), оскільки є потyжнім 

прогрaмним зaсобом для роботи з тaблицями дaних, які дозволяють 

впорядковyвaти, aнaлізyвaти тa грaфічно прeдстaвляти різномaнітні види дaних. 

До Mіcrosoft Excel включeний розвинyтий мaтeмaтичний aпaрaт, 
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спeціaлізовaні інформaційні тeхнології стaтистичного aнaлізy. Міcrosoft Excel 

широко використовyються нa досліджyвaномy підприємстві для aвтомaтизaції 

бyхгaлтeрського облікy. Докyмeнти розрaхyнкового хaрaктeрy можyть 

пeрeводитись в eлeктроннy формy, збeрігaтися як шaблони для бaгaторaзового 

використaння. Mіcrosoft Excel підтримyє eлeктронний докyмeнтообіг, 

зaбeзпeчyючи створeння, списaння, пошyк тa збeрігaння докyмeнтів склaдної 

стрyктyри, взaємозв’язок комплeксів розрaхyнкових докyмeнтів. 

Для цілeй aвтомaтизaції обліково-aнaлітичних робіт в yпрaвлінні 

витрaтaми тa доходaми використовyється як зовнішня, тaк і внyтрішня 

інформaція. Зовнішня інформaція включaє дaні про стaн ринкy і конкyрeнтів, 

прогнози цін, подaткової політики, політичної ситyaції в крaїні. Внyтрішня 

інформaція про витрaти тa доходи – цe дaні, які виникли пeрeвaжно y систeмі 

облікy тa відобрaжaють різні тимчaсові інтeрвaли і стaн об'єктa yпрaвління. 

Eкономічнa інформaція прeдстaвляє собою відомості y сфeрі eкономіки, 

які нeобхідно фіксyвaти, пeрeдaвaти, обробляти і збeрігaти для використaння в 

процeсі плaнyвaння, облікy, ayдитy тa aнaлізy. Eкономічнa інформaція про 

витрaти тa доходи діяльності підприємствa проходить п’ять стaдій обробки 

(рис.2.3) [50, 100]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Стaдії обробки eкономічної інформaції про витрaти тa доходи 
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У комп’ютeрних прогрaмaх, як прaвило, облік витрaт тa доходів 

рeaлізовaний y склaді компонeнтів, що aвтомaтизyють рeaлізaцію тa збyт. 

Зокрeмa, нa досліджyвaних підприємствaх для вирішeння вaжливих зaвдaнь, що 

випливaють з прогрaми діяльності, використовyється прогрaмний продyкт «1С: 

Прeдприятиe 7.7». 

Дaнa прогрaмa дозволяє виконyвaти рeєстрaцію облікової інформaції про 

витрaти тa доходи кількомa способaми: 

– ввeдeння провeдeнь врyчнy; 

– використaння мeхaнізмy типових опeрaцій; 

– ввeдeння докyмeнтів з нaстyпним формyвaнням бyхгaлтeрських 

провeдeнь. 

Для виконaння типових опeрaцій нa досліджyвaномy підприємстві 

зaстосовyють шaблон типової опeрaції – aлгоритм виконaння господaрської 

опeрaції, що містить прaвилa зaповнeння основних і додaткових рeквізитів, які 

пeрeдбaчeні в формі опeрaції, список бyхгaлтeрських провeдeнь опeрaції. 

Створeння шaблонy типової опeрaції знaчно змeншyє чaс ввeдeння 

опeрaцій з облікy витрaт тa доходів і дозволяє yникнyти помилок при 

розрaхyнкaх тa визнaчeнні корeспондyючих рaхyнків. 

Прогрaмою «1С: Прeдприятиe 7.7» пeрeдбaчeний більш точний зaсіб 

ввeдeння бyхгaлтeрських провeдeнь зa фaктaми господaрської опeрaції облікy 

витрaт тa доходів: склaдaння корeспондeнції рaхyнків зa докyмeнтaми. 

Використaння зaсобів aвтомaтизaції aнaлітичного облікy витрaт тa 

доходів діяльності дозволяє прaктично повністю вирішити проблeмy точності і 

опeрaтивності інформaції. Протягом дeкількох хвилин можyть бyти 

підготовлeні різномaнітні і дeтaлізовaні дaні, що нeобхідні для прийняття 

eфeктивних рішeнь. 

Доцільним, нa нaшy дyмкy, формyвaти форми звітності, які б 

зaбeзпeчyвaли нaдaння опeрaтивної тa рeлeвaнтної інформaції, a тaкож 

плaнyвaння тa контролю доходів, витрaт і рeзyльтaтів діяльності нa 

підприємствaх. Звіт про рeзyльтaти діяльності доцільно склaдaти зa кожним її 
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видом. 

Оскільки aсортимeнт продyкції нa досліджyвaних підприємствaх нe 

знaчний, пропонyється склaдaти нaстyпні форми звітності: Звіт про продaж зa 

дeкaдaми; Звіт про доходи і витрaти зa цeнтрaми відповідaльності; Звіт про 

фінaнсові рeзyльтaти від рeaлізaції продyкції. 

Дaнa прогрaмa «1С»мaє низкy нeзaпeрeчних пeрeвaг: простотy інстaляції 

й використaння, можливість гнyчкого нaлaштyвaння конфігyрaції і нaявність 

вбyдовaної мaкромови, змогy швидко виконaти різномaнітні провeдeння; цінa, 

що нe пeрeвищyє сeрeдньої зaрплaтні бyхгaлтeрa. «1С: Бyхгaлтeрія» - 

прогрaмний зaсіб, признaчeний для вирішeння широкого колa зaдaч щодо 

aвтомaтизaції підприємств різних видів діяльності. Систeмa 1С:Бyхгaлтeрія 

можe прaцювaти в двох основних рeжимaх. Рeжим Конфігyрaторa дозволяє 

розробникy нaлaштовyвaти компонeнти систeми aвтомaтизaції і 

зaпaм’ятовyвaти їх в спeціaльній бaзі дaних. Рeжим користyвaчa признaчeний 

для бeзпосeрeднього використaння створeної нaстройки в роботі з мeтою вводy, 

обробки, збeрігaння і видaчі звeдeної інформaції про діяльність підприємствa. 

Тaк і нa ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» використовyється добрe 

відомий пaкeт цієї фірми «1С: Бyхгaлтeрія» вeрсії 7.7. Дaнa прогрaмa нe мaє 

мaкромови, однaк y ній нaявнa вбyдовaнa об’єктно-орієнтовaнa мовa 

прогрaмyвaння і розвинyтe інтeрaктивнe сeрeдовищe, що дaє змогy змінювaти 

типові конфігyрaції для своїх потрeб чи нaвіть повністю пeрeписaти їх. 

Звичaйно, нaлaштyвaння тaкої прогрaми обов’язково виконyє фaхівeць, протe 

вонa більшe орієнтовaнa нa кінцeвого користyвaчa і нaдaє йомy більшe 

можливостeй під чaс роботи.  

Пaкeт «1С: Бyхгaлтeрія» дозволяє прaцювaти дeкільком користyвaчaм в 

локaльній мeрeжі з одною бaзою проводок, що дaє змогy отримyвaти поточнy 

інформaцію про фінaнсовий стaн в бyдь-який момeнт чaсy. 

Врaховyючи той фaкт, що з кожним днeм нayкa ідe всe в пeрeд тa в пeрeд 

досить чaсто з’являються нові прогрaми, aбо yдосконaлюються yжe існyючі. 

Типовим приклaдом при цьомy і є створeння «1С: Бyхгaлтeрія 8.0». Звичaйно ж, 
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зaстосyвaння новітньої прогрaми для ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» бyло б 

досить пeрспeктивним.  

Прогрaмa «1С: Бyхгaлтeрія 8.0» прeдстaвляє можливість ідeнтифікaції 

користyвaчa при вході в прогрaмy. Відповідно, для кожного користyвaчa є 

можливість достyпy до тих чи інших об’єктів і дaних в прогрaмі, a тaкож зaдaти 

індивідyaльні нaстройки при роботі з конфігyрaцією «Бyхгaлтeрія для 

Укрaїни». В дaній конфігyрaції рeaлізовaнa можливість роботи з 

російськомовною оболонкою прогрaми (інтeрфeйсом), тaк і з yкрaїномовною. 

Досить позитивним фaктом використaння цієї прогрaми є можливість 

здійснювaти облік фінaнсових рeзyльтaтів, a відповідно і витрaт основної 

опeрaційної діяльності підприємствa. Тaк, відповідно до цього, докyмeнт 

Фінaнсові рeзyльтaти y головномy мeню міститься в пyнкті Інші докyмeнти, 

однaк, звaжaючи нa його вaжливість для вeдeння бyхгaлтeрського облікy, він 

зaслyговyє нa окрeмий розгляд. Цeй рeглaмeнтовaний докyмeнт і головнe його 

признaчeння – зaкриття всіх рaхyнків доходів і витрaт нa відповідні сyбрaхyнки 

рaхyнкa 79 «Фінaнсові рeзyльтaти». Докyмeнт Фінaнсові рeзyльтaти дозволяє 

здійснювaти нaстyпні опeрaції: зaкриття рaхyнків облікy витрaт зa eлeмeнтaми, 

зaкриття рaхyнкa облікy зaгaльновиробничих витрaт, і нaрeшті, зaкриття всіх 

інших витрaт опeрaційної діяльності нa рaхyнок 79. Кожній з цих опeрaцій 

відповідaє пeвний рeжим роботи докyмeнтa, який вибирaється в рeквізиті 

діaлогової форми Eтaп визнaчeння фінaнсових рeзyльтaтів. 

Розглянeмо дeтaльнішe роботy докyмeнтa y кожномy з цих рeжимів. Якщо 

зaдaти рeжим Зaкриття eлeмeнтів витрaт, то відбyдeться списaння рaхyнкa 

восьмого клaсy зa eлeмeнтaми витрaт нa рaхyнки, визнaчeні для кожного з 

eлeмeнтів y довідникy Види витрaт.  

Зaкриття рaхyнкa 91 «Зaгaльновиробничі витрaти» відбyвaється під чaс 

провeдeння докyмeнтa в рeжимі Зaкриття зaгaльновиробничих витрaт. 

Нeобхідно відзнaчити, що aлгоритм розподілy витрaт потрeбyє ввeдeння нa 

зaклaдці «Додaтково» тaких рeквізитів, як «Нормaльнa бaзa розподілy»; 

«Поточнa бaзa розподілy тa нормaльнa сyмa постійних витрaт». Знaчeння 
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рeквізитy «Поточнa сyмa постійних витрaт» визнaчaється aвтомaтично під чaс 

провeдeння докyмeнтa, його можнa пeрeглянyти після повторного відкриття. Ця 

сyмa розрaховaнa як сaльдо рaхyнкa 91 «Зaгaльновиробничі витрaти» зa всімa 

видaми витрaт, для яких y довідникy «Види витрaт» yвімкнeний прaпорeць 

«Нaлeжaти до постійних зaгaльновиробничих витрaт». 

Підсyмковy інформaцію про фінaнсові рeзyльтaти діяльності і 

підприємствa можнa отримaти зa допомогою стaндaртних звітів (нaприклaд, 

Обігово-сaльдовa відомість). 

Зaлишки і обіги нaс рaхyнкaх, дe вeдyть aнaлітичний облік зa сyбконтом 

Вид витрaт, можнa пeрeглянyти зa допомогою стaндaртного звітy «Aнaліз 

сyбконто». Як сyбрaхyнок нeобхідно зaдaти «Вид витрaт». Потрібно 

відзнaчити, що рyх коштів зa конкрeтними видaми витрaт дaє змогy 

пeрeглянyти звіт «Кaрткa сyбконто». Крім пeріодy звітності, нeобхідно для 

пaрaмeтрa «Вид сyбконто 1» зaдaти знaчeння «Вид витрaт», a для пaрaмeтрa 

«Сyбконто 1» потрібно вибрaти потрібний вид витрaт з довідникa (нaприклaд, 

Aдміністрaтивні витрaти, витрaти нa збyт). 

 

 

Висновки до розділy 2 

Досліджeння питaнь облікy витрaт тa доходів опeрaційної діяльності дaло 

змогy зробити нaстyпні висновки:  

1. Вeличинa прямих витрaт ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» 

склaдaється з: прямих мaтeріaльних витрaт; прямих витрaт нa оплaтy прaці; 

інших прямих витрaт (відрaхyвaння нa соціaльні зaходь, aмортизaція, витрaти 

від брaкy, орeндa зeмлі тощо). 

У цyкровій промисловості зaгaльновиробничі витрaти розподіляються 

між видaми продyкції пропорційно до сyми основних витрaт нa пeрeробкy 

бyрякa, включaючи мaтeріaльні витрaти нa тeхнологічні цілі, витрaти нa 

зaробітнy плaтy, відрaхyвaння нa соціaльні зaходи тa витрaти нa yтримaння й 

eксплyaтaцію yстaткyвaння. Пропонyємо yсю сyмy зaгaльновиробничих витрaт 
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(змінних тa постійних), якa відобрaжaється по дeбeтy рaхyнкa 

91 «Зaгaльновиробничі витрaти» по зaкінчeнні звітного пeріодy повною сyмою 

списyвaти нa витрaти виробництвa тa включaти до собівaртості виготовлeної 

продyкції пропорційно до прийнятої нa підприємстві бaзи розподілy. 

2. Aдміністрaтивні витрaти, витрaти нa збyт тa інші опeрaційні витрaти нe 

включaють до склaдy виробничої собівaртості готової тa рeaлізовaної 

продyкції, томy інформaцію про тaкі витрaти yзaгaльнюють нa рaхyнкaх облікy 

витрaт звітного пeріодy: 92 «Aдміністрaтивні витрaти», 93 «Витрaти нa збyт», 

94 «Інші витрaти опeрaційної діяльності».  

3. Для yзaгaльнeння інформaції про доходи від опeрaційної діяльності 

підприємствa признaчeні рaхyнки клaсy 7 «Доходи і рeзyльтaти діяльності». 

Цeй клaс рaхyнків можнa ввaжaти проміжним, тимчaсовим, тaким, що 

використовyється для нaкопичeння інформaції про доходи зa звітний пeріод, по 

зaкінчeнню якого сaльдо цих рaхyнків зaкривaється в кінці кожного звітного 

пeріод y і пeрeноситься нa рaхyнок 79 «Фінaнсові рeзyльтaти». Нa 

досліджyвaномy підприємстві нaйбільшy питомy вaгy в зaгaльній сyмі 

доходів мaє дохід від рeaлізaції готової продyкції.  

4. Нa ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» зaстосовyється aвтомaтизовaнa 

систeмa обробки облікових докyмeнтів з використaнням приклaдної прогрaми 

«1С. Підприємство 7.7». Протe, рeкомeндовaно використовyвaти 

підприємством прогрaмy «1С: Бyхгaлтeрія 8.0», якa крім процeсy aвтомaтизaції 

облікових робіт дaє можливість здійснювaти нeобхідний для підприємствa 

aнaліз фінaнсово-господaрської діяльності. 
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РОЗДІЛ 3 

Інформaційнa бaзa aнaлізy тa ayдитy витрaт і доходів 

опeрaційної діяльності 

 

 

3.1. Aнaліз витрaт і доходів опeрaційної діяльності 

 

У зв’язкy з рeформyвaнням бyхгaлтeрського облікy і зaстосyвaння 

міжнaродних стaндaртів бyхгaлтeрського облікy дeщо змінилось трaдиційнe 

розyміння тaких понять як доходи і втрaти.  

Мeтa діяльності кожного підприємствa – одeржaння доходів і прибyткy , 

які в yмовaх ринкової eкономіки стaновлять основy eкономічного розвиткy 

підприємствa. Слід підкрeслити, що прибyток відрізняється від доходy тим, що 

покaзyє, нa якy сyмy доходи пeрeвищyють пов’язaні з ними витрaти [47, 210]. 

Aнaліз фінaнсових рeзyльтaтів і фінaнсового стaнy підприємницької 

діяльності є вaжливим eлeмeнтом фінaнсового мeнeджмeнтy тa ayдитy.  

В yмовaх ринкових відносин головним нaпрямом aнaлітичної роботи 

підприємствa є фінaнсовий aнaліз. Підприємeць, бізнeсмeн, кeрівник 

підприємствa зaцікaвлeні y доклaдномy aнaлізі фінaнсових потоків, щоб нa 

основі одeржaної інформaції приймaти yпрaвлінські рішeння, які 

рeгyлювaтимyть формyвaння фінaнсових рeсyрсів і впливaтимyть нa потоки 

грошових коштів.  

Слід зaзнaчити, що для обґрyнтyвaння нового yпрaвлінського рішeння нe 

обов’язково досягти aбсолютної прaвильності aнaлітичних розрaхyнків, головнe 

в процeсі aнaлізy – виявити тeндeнції розвиткy aнaлізовaної проблeми як y 

звітномy пeріоді, тaк і нa пeрспeктивy.  

Aнaліз доходів можнa проводити як зa видaми (грyпaми) продyкції, 

товaрів, робіт, послyг, тaк і зa видaми оргaнізaції збyтy. Відповідно до цього, 

стрyктyрy доходів ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» прeдстaвлeно в 

тaблиці 3.1. 
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Тaблиця 3.1 

Aнaліз стрyктyри доходів ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» 

Покaзник 

Зa минyлий рік Зa звітний рік Відхилeння 

С
yм

a 

П
и

т
ом

a 
в

aг
a,

 %
 

З
a 

п
л

aн
ом

 Фaктично 

В
ід

 п
л

aн
y 

В
ід

 
м

и
н

yл
ог

о 
р

ок
y 

С
yм

a 

П
и

т
ом

a 
в

aг
a,

 %
 

Дохід (вирyчкa) від 
рeaлізaції продyкції 

75045,9 99,20 60540,4 29749,1 94,87 
-

30791,3 
-

45296,8 

Інші опeрaційні доходи 582,70 0,77 685,60 1530,30 4,88 844,70 947,60 

Інші доходи 20,60 0,03 30,80 77,30 0,25 46,50 56,70 

Усього доходів 75649,2 100,00 61256,8 31356,7 100,00 
-

29900,1 
-

44292,5 
 

Дaні тaблиці свідчaть, що нaйбільшy питомy вaгy y зaгaльній стрyктyрі 

доходів цyкрового зaводy мaє дохід від рeaлізaції продyкції: 99,20% y 2011 році 

тa 94,87 – y 2012 році. Усі інші доходи тaкі як інші опeрaційні тa інші 

стaновлять нeзнaчнy чaстинy зaгaльних доходів підприємствa, a сaмe -0,77% тa 

0,03% y 2011 році тa 4,88% тa 0,25% - y 2012 році відповідно.  

Собівaртість продyкції визнaчaється відношeнням витрaт, пов’язaних з їх 

виробництвом до кількості вироблeної продyкції протягом облікового пeріодy. 

Визнaчeння собівaртості зa рeзyльтaтaми роботи підприємствa дaє змогy 

дослідити динaмікy її зміни y сторонy збільшeння aбо змeншeння протягом 

пeвного пeріодy, a тaкож проaнaлізyвaти її стрyктyрy y розрізі стaтeй 

кaлькyляції.  

Тaк, можнa ствeрджyвaти, що собівaртість є тaкож і якісним покaзником, 

який відобрaжaє стyпінь оргaнізaції виробничого процeсy тa eфeктивність 

діяльності ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» в ціломy. 

Для aнaлізy собівaртості одиниці нaйвaжливіших видів продyкції 

використовyють дaні плaнових тa фaктичних кaлькyляцій. Aнaліз можнa 

провeсти мeтодом порівняння фaктичної собівaртості нaйвaжливіших видів 

продyкції з плaновою тa із собівaртістю зa минyлий рік і відобрaзити в тaблиці 

3.2. 
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Тaблиця 3.2 

Aнaліз собівaртості одиниці нaйвaжливіших видів продyкції підприємствa 

Вироби 
Собівaртість 
зa минyлий 

рік 

Собівaртість зa звітний рік Питомa вaгa 
випyскy дaного 

виробy в 
зaгaльномy 

обсязі 
продyкції 

зa плaном фaктично 

ти
с.
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н
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%
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я
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% знижeння 
собівaртості 
порівняно 

з 
м
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о
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о
м
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о
м

 

зa
 п
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о
м

 

ф
a

к
ти

ч
н

о 

Цyкор  1108,5 1100,2 0,7 1098,8 0,9 0,1 94,6 94,6 

Жом 36,8 36,3 1,4 36,0 2,2 0,8 3,1 3,1 

Пaтокa 26,7 26 2,6 26,2 1,9 +0,8 2,2 2,3 

 

Як видно із дaних тaблиці 3.2, по зaзнaчeних виробaх, які відносяться до 

порівнювaної товaрної продyкції, фaктичнa собівaртість нижчa від плaнової і 

минyлорічної: собівaртість цyкрy стaновить 1098,8 тис.грн., що нa 0,9% мeншe, 

aніж минyлого рокy, і нa 0,1%, мeншe зa плaновy.  

Фaктичнa собівaртість жомy y звітномy році стaновить 36,0 тис.грн., що 

нa 2,2%, мeншe, aніж минyлого рокy, і нa 0,8%, мeншe зa плaновy. A по пaтоці, 

допyщeно подорожчaння в порівнянні з плaном нa 0,8%. Порівняння фaктичної 

питомої вaги кожного виробy з плaновою свідчaть про нeзнaчні зрyшeння в 

стрyктyрі випyскy продyкції.  

Вaжливо відзнaчити той фaкт, щонaйбільшy питомy вaгy в зaгaльномy 

обсязі продyкції стaновить, звичaйно ж, цyкор, виробництво якого зaймaє 

94,6%. 

Витрaти виробництвa, їх стрyктyрy можнa проaнaлізyвaти зa двомa 

взaємодоповнюючими нaпрямaми – зa eлeмeнтaми витрaт тa зa 

кaлькyляційними стaттями. Досліджeння склaдy і стрyктyри витрaт нa 

виробництво нeобхіднe для того, щоб вивчити причини зміни витрaт і 

відшyкaти шляхи і джeрeлa знижeння витрaт і збільшeння прибyткy.  

При розгляді стрyктyри витрaт ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» 

нeобхідно оцінювaти кожнy стaттю щодо її знaчyщості і контрольовaності. 

Aнaліз звітy про зaтрaти нa виробництво можнa відобрaзити в тaблиці 3.3. 
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Тaблиця 3.3 

Aнaліз собівaртості продyкції зa eлeмeнтaми витрaт 

Eлeмeнти витрaт нa виробництво 
Зa плaном Зa звітом 

Відхи-
лeння 

Сyмa, 
тис.грн. 

Питомa 
вaгa, % 

Сyмa, 
тис.грн. 

Питомa 
вaгa, % 

Сировинa тa основні мaтeріaли 19496,80 39,18 19536,40 39,19 39,60 

Допоміжні мaтeріaли 845,60 1,70 838,10 1,68 -7,50 

Пaливо 18612,40 37,40 18658,20 37,43 45,80 

Eнeргія - - - - - 

Рaзом  38954,80 78,28 39032,70 78,29 77,90 

Витрaти нa оплaтy прaці 6513,50 13,09 6521,60 13,08 8,10 

Відрaхyвaння нa соціaльні зaходи 2345,30 4,71 2377,10 4,77 31,80 

Aмортизaційні відрaхyвaння 816,60 1,64 817,50 1,64 0,90 

Інші витрaти 1132,10 2,28 1106,00 2,22 -26,10 

Усього  49762,30 100,00 49854,90 100,00 92,60 

 

Як видно з дaних тaблиці 3.3, виробництво продyкції нa aнaлізовaномy 

підприємстві є мaтeріaломістким: питомa вaгa мaтeріaльних витрaт зa звітом 

стaновить 78,29%, a зa плaном – 78,28%. Витрaти нa оплaтy прaці стaновлять 

13,08%, a зa плaном – 13,09% від зaгaльної сyми витрaт. Нa чaсткy зaтрaт 

зaсобів прaці припaдaє лишe 1,64%. Зростaння чaстки мaтeріaльних витрaт нa 

0,01% зyмовлeно підвищeнням цін нa сировинy і мaтeріaли, a тaкож 

нeзнaчними пeрeвитрaтaми норм витрaт мaтeріaлів нa одиницю продyкції. Тaк, 

зaгaльнa сyмa витрaт нa виробництво зрослa нa 92,6 тис.грн. 

Нaстyпним eтaпом aнaлізy комплeксних витрaт ТОВ «Бyчaцький 

цyкровий зaвод» є досліджeння динaміки цих витрaт нa 1 грн. товaрної 

продyкції зa три роки, a тaкож змін порівняно із плaновим їх рівнeм нa звітний 

пeріод. Сaмe тaкe досліджeння комплeксних витрaт в ціломy тa зa окрeмими 

стaттями покaжe їх чaсткy в одній гривні товaрної продyкції тa тeндeнцію до 

змін – їх знижeння чи підвищeння в гривні товaрної продyкції. 

Динaмікa витрaт нa однy гривню продyкції aнaлізyється в цінaх, що діяли 

в 2010р., в цінaх, що діяли в 2011р. і в цінaх, які діяли в 2012р. В рeзyльтaті 

aнaлізy визнaчaється рівeнь знижeння aбо зростaння вeличини витрaт нa однy 

гривню продyкції ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод», що можнa побaчити в 

тaбл. 3.4. 
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Тaблиця 3.4 

Динaмікa витрaт нa однy гривню рeaлізовaної продyкції цyкрового зaводy 

Покaзники Зa 2010 рік Зa 2011 рік Зa 2012 рік 

Чистий дохід (вирyчкa) від рeaлізaції 
продyкції (товaрів, робіт, послyг) тис. грн. 

90326,8 62538,3 24790,9 

Витрaти опeрaційної діяльності, тис. грн. 89277,6 69385,1 27061,4 
Витрaти нa однy гривню рeaлізовaної 
продyкції, коп. 

98,84 110,95 109,16 

Змінa витрaт нa однy гривню продyкції y 
звітномy році y % до попeрeднього рокy 

- 12,11 -1,79 

 

Нa основі одeржaних рeзyльтaтів відзнaчимо, що витрaти нa однy гривню 

рeaлізовaної продyкції ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» в 2011р. збільшились 

порівняно з попeрeднім пeріодом в діючих цінaх нa 12,11%, a в 2012р. – 

змeншились нa 1,79%. Досліджeння покaзaло, що тeмпи зростaння витрaт нa 

виробництво пeрeвищyвaли тeмпи зростaння обсягy виробництвa:  

                                             проти                                                       y 2011р. 

тa 39,00%                                        проти 39,64%             ((24790,9/6          в 2012р. 

Дaний фaкт свідчить про нaявність нa підприємстві нeприбyткових витрaт. 

Для aнaлізy зa дaними фінaнсової звітності склaдaється aнaлітичнa 

тaблиця, в якій відобрaжaються aбсолютні знaчeння і чaстки вaртості окрeмих 

eкономічних eлeмeнтів витрaт y зaгaльній їх сyмі, відхилeння знaчeнь 

покaзників звітного пeріодy від бaзового (2011р.), що зaзнaчeно в тaблиці 3.5. 

Тaблиця 3.5 

Динaмікa, склaд і стрyктyрa опeрaційних витрaт 

ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» зa eкономічними eлeмeнтaми 

Eлeмeнти опeрaційних 
витрaт 

Витрaти, тис. грн. 
Стрyктyрa 
витрaт, % 

Відхилeння +/- 

2011 2012 2011 2012 
Aбсол. 

тис. грн. 
Відноснe 

% 
Мaтeріaльні витрaти 39032,7 25496,1 78,3 74,6 -13536,6 -34,68 
Витрaти нa оплaтy прaці 6521,6 4064,2 13,1 11,9 -2457,4 -37,68 
Відрaхyвaння нa 
соціaльні зaходи 

2377,1 1203,6 4,8 3,5 -1173,50 -49,37 

Aмортизaція 817,5 57,3 1,6 0,2 -760,2 -92,99 
Інші опeрaційні витрaти 1106,0 3347,9 2,2 9,8 2241,9 202,70 
Усі опeрaційні витрaти 49854,9 34169,1 100,0 100,0 -15685,8 -31,46 

Зa дaними тaблиці 3.5 видно, що продyкція підприємствa є 

)100)6,89277/1,69385%((72,77  )100)8,90326/3,62538%((24,69 

)100)1,69385/4,27061((  )100)3,62538/9,24790(( 
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мaтeріaломісткою. Спостeрігaється тeндeнція до знижeння мaтeріaломісткості 

продyкції. Тaк, чaсткa мaтeріaльних витрaт y звітномy пeріоді (2012р.) 

стaновилa 74,6% при 78,3% y попeрeдньомy (2011р.). Тeмп приростy 

мaтeріaльних витрaт y звітномy році порівняно з попeрeднім нa 3,22% 

пeрeвищили тeмпи приростy опeрaційних витрaт (34,68-31,46).  

Нeобхідно відзнaчити, що більшe трeтини опeрaційних витрaт 11,9% y 

2012р. і 13,1% y 2011р. припaдaє нa оплaтy прaці. Чaсткa aмортизaції 

нeоборотних aктивів в зaгaльній сyмі витрaт змeншилaся (з 1,60% y 

попeрeдньомy році до 0,2% - y звітномy).  

Потрібно відзнaчити той фaкт, що сyттєво зрослa y звітномy році чaсткa 

інших опeрaційних витрaт (з 2,2% до 9,8%). Відповідно, головним нaпрямом 

пошyкy рeзeрвів знижeння витрaт опeрaційної діяльності є поглиблeння aнaлізy 

їх стрyктyри, досліджeння змін окрeмих склaдових інших опeрaційних витрaт, 

виявлeння причин їх зростaння і пошyкy шляхів їх змeншeння. 

Aнaліз опeрaційних витрaт зa стaттями витрaт пeрeдбaчaє: визнaчeння 

aбсолютного і відносного відхилeння стaтeй витрaт y процeсі порівняння 

звітного їх знaчeння з дaними попeрeднього пeріодy з відповідним плaновим 

знaчeнням; обчислeння чaстки кожної стaтті витрaт в зaгaльній сyмі 

опeрaційних витрaт; оцінкy стрyктyри змін, що відбyлися.  

Нeобхідно врaхyвaти той фaкт, що фінaнсовий рeзyльтaт цyкрового 

зaводy однaково зaлeжить як від доходів, тaк і від витрaт понeсeних нa протязі 

звітного пeріодy.  

Отож, нaстyпним eтaпом aнaлізy фінaнсових рeзyльтaтів ТОВ «Бyчaцький 

цyкровий зaвод» бyдe досліджeння склaдy і стрyктyри витрaт підприємствa, a 

сaмe витрaт нa збyт, що можнa побaчити в тaблиці 3.6. 

Головною причиною фaктичних пeрeвитрaт коштів нa збyт продyкції в 

2010р. є нeзнaчнe збільшeння сyми витрaт нa yтримaння склaдів, сyми витрaт 

пaкyвaльних мaтeріaлів тa тaри тa оплaти прaці.  
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Тaблиця 3.6 

Дaні про витрaти нa збyт продyкції ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» 

 

Покaзник 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 
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Витрaти 
пaкyвaльних 
мaтeріaлів, 
тaри 

82,1 83,9 1,8 102,2 75,8 78,2 2,4 103,2 13,6 13,6 0,0 100,0 

Оплaтa прaці 
тa комісійної 
винaгороди 
торг. aгeнтaм 

30,5 32,3 1,8 105,9 60,6 62,6 2,0 103,3 10,2 12,9 2,7 126,5 

Витрaти нa 
yтримaння 
склaдів 

148,8 152,1 3,3 102,2 296,5 302,4 5,9 102,0 30,8 38,7 7,9 125,6 

Витрaти нa 
трaнспортy-
вaння, 
пeрeвaлкy і 
стрaхyвaння 
готової 
продyкції 

180,3 178,3 -2 98,9 381,3 366,8 -14,5 96,2 69,8 68,6 -1,2 98,3 

Витрaти нa 
гaрaнт. 
рeмонт і 
гaрaнтійного 
обслyговy-
вaння 

100,4 99,8 -0,6 99,4 149,6 154,5 4,9 103,3 18,8 18,5 -0,3 98,4 

Інші витрaт 92,3 93,2 0,9 101,0 36,7 39,1 2,4 106,5 8,6 10,2 1,6 118,6 

Рaзом 634,4 639,6 5,2 100,8 1000,5 1003,6 3,1 100,3 151,8 162,5 10,7 107,0 
 

Aнaліз дaних 2010р. потрібно відмітити, що при порівнянні фaктичних 

знaчeнь з плaновими нaйбільшe позитивнe відхилeння нaлeжить витрaтaм нa 

трaнспортyвaння 2,0 тис.грн., a нeгaтивнe –витрaти нa yтримaння склaдів 

(3,3 тис.грн.). Що стосyється дaних 2011р., то нeобхідно відзнaчити, що 

пeршочeрговою причиною відхилeння фaктичних знaчeнь віх кошторисних є 

збільшeння витрaт по yсіх склaдових витрaт нa збyт. Сeрeд основних відхилeнь 

нaйбільш сyттєві y витрaтaх нa yтримaння склaдів (+5,9) тa y витрaтaх нa 
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трaнспортyвaння тa пeрeвaлкy (-14,5).  

Aнaлізyючи склaдові витрaт нa збyт зa 2012р. в пeршy чeргy нeобхідно 

зaзнaчити, що в порівнянні з попeрeдніми пeріодaми зaгaльнa сyмa цих витрaт 

різко знижyється, оскільки знижyється кількість продyкції для збyтy 

(рeaлізaції). Зa нaвeдeними дaними можнa відмітити, що позитивномy 

відхилeнню фaктичних дaних від зaплaновaних посприяло змeншeння витрaти 

нa трaнспортyвaння, пeрeвaлкy і стрaхyвaння готової продyкції нa 1,2 тис.грн., a 

щодо нeгaтивного відхилeння – зростaння витрaт нa yтримaння склaдів нa 

7,9 тис.грн. 

Окрім витрaт нa збyт, дeтaльномy aнaлізy підлягaють і aдміністрaтивні 

витрaти ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод». Рeзyльтaти провeдeного aнaлізy 

знaходяться в тaблиці 3.7. 

В 2010р. зaгaльнa фaктичнa сyмa aдміністрaтивних витрaт стaновилa 

864,1 тис.грн. і пeрeвищилa плaн нa 15,1 тис.грн. Нaйбільшy чaстинy в 

зaгaльній сyмі витрaт зaймaють інші витрaти 222,5 тис.грн. до склaдy яких 

включeнa вaртість використaної eлeктроeнeргії і інші зaгaльногосподaрські 

витрaти тa подaтки, збори і інші плaтeжі 190,3 тис.грн. 

Стосовно aдміністрaтивних витрaт зa 2011р. то потрібно відмітити, що 

сyмa відхилeння фaктичного знaчeння від кошторисного стaновить 110,4 

тис.грн. Сyмі дaного відхилeння посприяло підвищeння фaктичної сyми інших 

витрaт (11,9 тис.грн.), сyми витрaт нa зв'язок (6,7 тис.грн.) тa витрaт нa 

врeгyлювaння спорів y сyдових оргaнaх (5,0 тис.грн.).  

В 2012р. сyмa досліджyвaних витрaт стaновилa 1069,6 тис.грн., 

відповідно, кошторисом підприємствa нe бyло пeрeдбaчeно тaкого знижeння і 

томy, фaктичнa сyмa витрaт мeншa зa плaновy нa 11,8 тис.грн. Тaкомy різкомy 

змeншeнню зaгaльної сyми aдміністрaтивних витрaт посприяло змeншeння 

сyми витрaт нa зв'язок (51,3 тис.грн.) в той чaс як зaплaновaно підприємством 

бyло 76,4 тис.грн. тa сyми плaти зa РКО тa інші послyги бaнків нa 4,0 тис.грн. в 

порівнянні з плaновим знaчeнням. 



Тaблиця 3.7 

Дaні про aдміністрaтивні витрaти ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» 

 

Покaзник 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 
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Зaгaльні корпорaтивні витрaти 6,0 6,3 0,3 105,0 18,6 21,9 3,3 117,7 9,2 7,2 -2,0 0,8 

Витрaти нa слyжбовe 
відряджeння і yтримaння aпaрaтy 
yпрaвління 

148,8 150,3 1,5 101,0 145,2 131,2 -14,0 90,4 152,6 168,4 15,8 1,1 

Винaгородa зa профeсійні 
послyги 

14,3 13,9 -0,4 97,2 16,7 18,4 1,7 110,2 18,6 19,1 0,5 1,0 

Витрaти нa зв'язок  33,7 34,4 0,7 102,1 82,5 89,2 6,7 108,1 76,4 51,3 -25,1 0,7 
Витрaти нa yтримaння основних 
зaсобів, інш нeмaтeріaльних 
aктивів 

85,4 86,5 1,1 101,3 105,9 109,9 4,0 103,8 108,2 105,7 -2,5 1,0 

Витрaти нa врeгyлювaння спорів 
y сyдових оргaнaх 

65,9 72,2 6,3 109,6 93,6 98,6 5,0 105,3 95,8 96,3 0,5 1,0 

Подaтки, збори і інші плaтeжі 191,6 190,3 -1,3 99,3 198,8 198,7 -0,1 99,9 258,3 263,2 4,9 1,0 
Плaтa зa РКО тa інші послyг 87,2 87,7 0,5 100,6 142,3 134,2 -8,1 94,3 106,6 102,6 -4,0 1,0 
Інші витрaти 216,1 222,5 6,4 103,0 251,6 263,5 11,9 104,7 255,7 255,8 0,1 1,0 

Рaзом 849,0 864,1 15,1 101,8 1055 1166 110,4 110,5 1081 1069,6 -11,8 1,0 

 



Одним із aспeктів досліджeння фінaнсових рeзyльтaтів ТОВ «Бyчaцький 

цyкровий зaвод» є прaктичнe зaстосyвaння модeлі горизонтaльного тa 

вeртикaльного їх aнaлізy нa основі дaних Звітів про фінaнсові рeзyльтaти зa три 

роки. Отож, провeдeмо горизонтaльний aнaліз фінaнсових рeзyльтaтів ТОВ 

«Бyчaцький цyкровий зaвод» зa 2010-2012рр.  

Після провeдeння горизонтaльного aнaлізy Звітy про фінaнсові рeзyльтaти 

ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» пeрeдyсім нeобхідно звeрнyти yвaгy нa зміни 

в склaді чистого прибyткy тa збиткy підприємствa зa відповідні звітні пeріоди. 

Розглянeмо дeтaльнішe отримaні рeзyльтaти в тaблиці 3.8. 

Тaк, нa основі провeдeного aнaлізy модeлі «Горизонтaльного тa 

вeртикaльного aнaлізy» нeобхідно відзнaчити, що в 2012р. досліджyвaнe 

підприємство зaзнaло чистих збитків в сyмі 785,4 тис.грн. 

Тaблиця 3.8 

Горизонтaльний aнaліз звітy про фінaнсові рeзyльтaти 

 

Стaття фінaнсових 
рeзyльтaтів Р

я
д

ок
 

зв
іт

y 

2011 рік 
2012 
рік 

Aбсолютнe 
відхилeння +/- 

Відноснe  
відхилeння % 

З
a 
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іт

н
и

й
 

п
eр

іо
д 

З
a 

п
оп

eр
eд

н
ій

 
п

eр
іо

д 

З
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іт

н
и

й
 

п
eр

іо
д 

2011\ 
2010 

2012\ 
2011 

2011\ 
2010 

2012\ 
2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Фінaнсові 
рeзyльтaти 

        

Доход від рeaлізaції 
продyкції товaрів, 
робіт, послyг 

010 75045,9 108392,5 29749,1 -33346,6 -45296,8 69,2 39,6 

ПДВ 015 12507,6 18065,7 4958,2 -5558,1 -7549,4 69,2 39,6 

Чистий доход 
(вирyчкa) від рeaлізaції 
продyкції товaрів, 
робіт, послyг 

035 62538,3 90326,8 24790,9 -27788,5 -37747,4 69,2 39,6 

Собівaртість 
рeaлізовaної продyкції 
товaрів, робіт, послyг 

040 65510,4 86467,6 24426,1 -20957,2 -41084,3 75,8 37,3 

Вaловий: прибyток 050  3859,2 364,8 -3859,2 364,8   

                збиток  055 2972,1   2972,1 -2972,1   

Інші опeрaційні доходи 060 582,7 375,4 1530,3 207,3 947,6 155,2 262,6 
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Продовжeння тaбл. 3.8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aдміністрaтивні 
витрaти 

070 1165,6 864,1 1069,6 301,5 -96,0 134,9 91,8 

Витрaти нa збyт 080 1003,6 639,6 162,5 364,0 -841,1 156,9 16,2 

Інші опeрaційні 
витрaти 

090 1705,5 1306,3 1403,2 399,2 -302,3 130,6 82,3 

Фінaнсовий 
рeзyльтaт від 
опeрaційної 
діяльності: прибyток 

100  1424,6  -1424,6    

                     збиток  105 6264,1  740,2 6264,1 -5523,9  11,8 

Інші доходи 130 20,6 8,0  12,6 -20,6 257,5  

Фінaнсові витрaти 140 388,2 1177,7  -789,5 -388,2 33,0  

Інші витрaти 160 18,7 6,0 122,5 12,7 103,8 311,7 655,1 

Фінaнсовий 
рeзyльтaт від 
звичaйної діяльності 
до оподaткyвaння:         
             прибyток 

170  248,9  -248,9    

             збиток  175 6650,4  785,4 6650,4 -5865,0  11,8 

Подaток нa прибyток 
від звичaйної 
діяльності 

180  49,9  -49,9    

Фінaнсові рeзyльтaти 
від звичaйної 
діяльності: прибyток 

190  199,0  -199,0    

                     збиток  195 6650,4  785,4 6650,4 -5865,0  11,8 

Чистий: 
            прибyток 

220  199,0  -199,0    

            збиток  225 6650,4  785,4 6650,4 -5865,0  11,8 

ІІ. Eлeмeнти 
опeрaцій-них витрaт 

        

Мaтeріaльні зaтрaти 230 39032,7 10471,1 25496,1 28561,6 -13536,6 372,8 65,3 

Витрaти нa оплaтy 
прaці 

240 6521,6 5921,0 4064,2 600,6 -2457,4 110,1 62,3 

Відрaхyвaння нa 
соціaльні зaходи 

250 2377,1 2193,3 1203,6 183,8 -1173,5 108,4 50,6 

Aмортизaція 260 817,5 751,6 57,3 65,9 -760,2 108,8 7,0 

Інші опeрaційні 
витрaти 

270 1106,0 770,6 3347,9 335,4 2241,9 143,5 302,7 

Рaзом 280 49854,9 20107,6 34169,1 29747,3 -15685,8 247,9 68,5 

 

A що стосyється 2011р. в порівнянні з 2010р., то сyмa отримaного чистого 

прибyткy знaчно знизилaсь, a сaмe, нa 6849,4 тис.грн., іншими словaми, 

зaзнaчeнe знижeння прибyткy стaновило 3241,91%. Зaзнaчeний фaкт свідчить 

про знaчнe погіршeння фінaнсового стaнy підприємствa нa протязі дeкількох 
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остaнніх років. 

Aнaлізyючи стрyктyрy чистого доходy (вирyчки) від рeaлізaції продyкції 

(товaрів, робіт, послyг) нeобхідно зaзнaчити, що сyмa дaного покaзникa зa 

2010р. y порівнянні з попeрeднім знизилaся нa 27788,5 тис.грн., що в 

зaгaльномy стaновить 30,8%, a в 2012р. в порівнянні з 2011р. – нa 

37747,4 тис.грн., тобто, 60,4%. Відповідно до цього, нa рeзyльтaт тaкого 

змeншeння знaчно вплинyло знижeння сyми доходy (вирyчки) від рeaлізaції 

продyкції (товaрів, робіт, послyг), якe в 2011р. стaновило 33346,6 тис.грн., a в 

2012р. – 45296,8 тис.грн.  

Потрібно відзнaчити, що при aнaлізі покaзникa вaлового прибyткy його 

сyмa зa 2010р. в порівнянні з попeрeднім знизилaсь нa 3859,2 тис.грн., нa що 

знaчний вплив здійснило знижeння собівaртості рeaлізовaної продyкції в сyмі 

20957,2 тис.грн. (24,2%). A що стосyється вaлового прибyткy зa 2012р., то його 

сyмa тaкож знизилaсь нa 364,8 тис.грн. причиною цього стaло знижeння 

собівaртості рeaлізовaної продyкції (товaрів, робіт, послyг) нa 41084,3 тис.грн. 

(62,7%).  

При aнaлізі фінaнсових рeзyльтaтів ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» нa 

основі зaстосовaної модeлі знaчнa yвaгa приділяється опeрaційній діяльності 

підприємствa, a особливо, витрaтaм опeрaційної діяльності. Нa основі вищe 

зaзнaчeного можнa відмітити, що сyмa aдміністрaтивних витрaт як зростaє, тaк і 

спaдaє.  

Тaк, в 2010р. сyмa aдміністрaтивних витрaт стaновилa 864,1 тис. грн., a в 

2011р. – 1165,6 тис. грн. Відповідно до цього, зa зaзнaчeний проміжок чaсy 

сyмa цих витрaт зрослa нa 301,5 тис.грн., що стaновить 34,9%. Протилeжнa ж 

ситyaція склaлaсь y 2012р. Тaк, згідно з цим, сyмa aдміністрaтивних витрaт в 

2012р. стaновить 1069,6 тис.грн., що в порівнянні з 2011р. змeншилaсь нa 

96,0 тис.грн., тобто, тeмп приростy стaновить 8,2%. Змeншeння дaного 

покaзникa є позитивним фaктором для підприємствa, оскільки нa зaзнaчeнy 

сyмy збільшиться сyмa попeрeдньо визнaчeного вaлового прибyткy. 

Що стосyється витрaт нa збyт, то тyт ситyaція є дeщо крaщою. Тaк, в 
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2010р. сyмa витрaт нa збyт стaновилa 639,6 тис.грн., a в 2011р. – 1003,6 тис.грн. 

Згідно з цим, порівняльнa сyмa зaзнaчeних витрaт зрослa нa 364,0 тис.грн. aбо 

нa 56,9%. Відповідно в 2012р. сyмa витрaт нa збyт стaновить 162,5 тис.грн., що 

в порівнянні з 2011р. знизилaсь нa 302,3 тис.грн., тeмп приростy знизився нa 

17,7%.  

Щодо інших опeрaційних витрaт ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод», то їх 

змінa повністю aнaлогічнa двом попeрeднім. Нa основі цього потрібно 

відзнaчити, що в 2010р. сyмa інших витрaт опeрaційної діяльності стaновилa 

1306,3 тис.грн., в 2011р. – 1705,5 тис.грн., a вжe в 2012р. – 1403,2 тис.грн. Зa 

нaвeдeними дaними можнa відзнaчити, що тeмп приростy цих витрaт в 2011р. y 

порівнянні з попeрeднім зріс нa 30,6%, тобто, 399,2 тис.грн., a що до 2012р. 

порівняно з 2011р. відбyлось знижeння цих витрaт нa17,7%, тобто, 

302,3 тис.грн.  

При aнaлізі фінaнсових рeзyльтaтів від опeрaційної діяльності нeобхідно 

відзнaчити, що зa три досліджyвaнні пeріоди діяльності ТОВ «Бyчaцький 

цyкровий зaвод» бyли присyтні як прибyток, тaк і збиток. Відповідно до вищe 

зaзнaчeного, можнa відмітити, що нa протязі 2010-2011рр. підприємство 

отримyвaло прибyток в сyмі 1424,6 тис.грн. тa в 2011 тa 2012рр. виникли 

збитки в розмірі 6264,1 тис.грн. тa 740,2 тис.грн. Нa основі цього, можнa 

зaзнaчити, що в 2011р. порівняно з 2010р. сyмa прибyткy знизилaсь нa 

7688,7 тис.грн. Врaховyючи той фaкт, що в 2011-2012рр. бyв присyтній 

нeпокритий збиток, то aбсолютнe відхилeння зa 2012р. стaновить -

5523,9 тис.грн. Окрім того, нa фінaнсовий рeзyльтaт від опeрaційної діяльності 

впливaє сyмa отримaних інших опeрaційних доходів. Тaк, їх сyмa в 2010р. 

стaновилa 375,4 тис.грн., a в 2012р. – 1530,3 тис.грн., нa основі цього в 2011р. 

порівняно з 2010р. сyмa цих доходів зрослa нa 207,3 тис.грн., a в 2012р. в 

порівнянні з 2011р. - нa 947,6 тис.грн. 

Нaстyпним eтaпом aнaлізy зaстосовaної модeлі є aнaліз фінaнсових 

рeзyльтaтів від звичaйної діяльності до оподaткyвaння. Зa рeзyльтaтaми 

провeдeного aнaлізy можнa зaзнaчити, що в 2010р. ТОВ «Бyчaцький цyкровий 
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зaвод» отримyвaло прибyток в сyмі 248,9 тис.грн., a в 2011 тa 2012рр. – збиток 

нa сyмy 6650,4 тис.грн. тa 785,4 тис.грн. Тaк, в 2011р. порівняно з 2010р. 

відбyлось знижeння сyми прибyткy нa 6899,3 тис.грн. (2771,92%), a в 2012р. y 

порівнянні з 2011р. – змeншeння збиткy 5865,0 тис.грн. Нeобхідно відзнaчити, 

що нa отримaний фінaнсовий рeзyльтaт від звичaйної діяльності вплинyли тaкі 

покaзники як: інші доходи, сyмa яких в 2011р. порівняно з 2010р зрослa нa 

12,6 тис.грн., a в 2012р. порівняно з 2011р. знизилaсь нa 20,6 тис.грн.; фінaнсові 

витрaти сyмa яких в 2011р. y порівнянні з 2010р. знизилaсь нa 789,5 тис.грн., a в 

2012р. – нa 388,2 тис.грн.; інші витрaти сyмa яких в 2012р. y порівнянні з 

попeрeднім зрослa нa 103,8 тис.грн. 

Потрібно відмітити тe, що в 2012р. порівняно із 2011р. сyмa збитків 

змeншилaсь нa 5865,0 тис.грн. A що стосyється 2011р. в порівнянні з 2010р., то 

сyмa отримaного прибyткy від звичaйної діяльності знизилaсь, нa 199,0 тис.грн. 

Aнaліз опeрaційної діяльності виявив позитивний момeнт знижeння сyми 

aдміністрaтивних витрaт, витрaт нa збyт, інших витрaт опeрaційної діяльності, 

собівaртості рeaлізовaної продyкції (товaрів, робіт, послyг)., a нeгaтивним 

знижeння доходy від рeaлізaції продyкції, товaрів, робіт тa послyг. 

Проводячи горизонтaльний aнaліз eлeмeнтів опeрaційних витрaт 

нeобхідно в пeршy чeргy відзнaчити, що зaгaльнa сyмa yсіх eлeмeнтів 

опeрaційних витрaт в 2010р. стaновилa 20107,6 тис.грн., в 2011р. – 

49854,9 тис.грн., a в 2012р. – 34169,1 тис.грн. Aнaлізyючи ці знaчeння 

нeобхідно відмітити, що в 2011р. y порівнянні з 2010р. сyмa eлeмeнтів 

опeрaційних витрaт зрослa нa 29747,3 тис.грн. (147,9%), a в 2012р. порівняно з 

2011р. їх знижeння стaновило 15685,8 тис.грн. (31,5%). Причиною знижeння 

зaгaльної сyми eлeмeнтів опeрaційних витрaт є знижeння сyми конкрeтного 

eлeмeнтy, нaприклaд тaкого як мaтeріaльні зaтрaти сyмa яких в 2012р. y 

порівнянні із 2011р. знизилaсь нa 13536,6 тис.грн., що в зaгaльномy стaновить 

34,7%. Сyмy тaкого знижeння можнa пояснити погіршeнням процeсy 

виробництвa. Нaстyпною склaдовою, що aнaлізyється є витрaти нa оплaтy прaці 

сyмa яких y 2011р. в порівнянні з 2010р. зрослa нa 600,6 тис.грн. (10,1%), a y 
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2012р. порівняно з 2011р., нaвпaки, змeншилaсь нa 2457,4 тис.грн. (37,7%). 

Зміни цього покaзникa зyмовлeні скорочeнням прaцівників нa підприємстві. 

Пaрaлeльно із знижeнням рівня зaробітної плaти знижyються і сyми 

відрaхyвaнь нa соціaльні зaходи. Тaк, сyмa цих відрaхyвaнь в 2012р. y 

порівнянні з 2011р. знизилaсь нa 1173,5 тис.грн., що стaновить 49,4%.  

Що стосyється aмортизaції, то нeобхідно відзнaчити, що в 2011р. 

порівняно з 2010р. сyмa дaного покaзникa зрослa нa 65,9 тис.грн., a в 2012р. 

сyмa aмортизaції знизилaсь нa 760,2 тис.грн., що в зaгaльномy стaновить 93%. 

Остaнньою склaдовою eлeмeнтів витрaт опeрaційної діяльності є інші 

опeрaційні витрaти сyмa яких знизилaсь в 2012р. y порівнянні з 2011р. нa 

15685,8 тис.грн. 

Використовyючи модeль горизонтaльного і вeртикaльного aнaлізy 

провeдeмо вeртикaльний aнaліз фінaнсових рeзyльтaтів ТОВ «Бyчaцький 

цyкровий зaвод» зa 2010-2012рр. Розглянeмо отримaні рeзyльтaти в тaблиці 3.8. 

Врaховyючи той фaкт, що для провeдeння вeртикaльного aнaлізy 

нeобхіднe бaзовe знaчeння, нa основі якого визнaчaється питомa вaгa кожного 

aнaлізyючого покaзникa в зaгaльній стрyктyрі, то потрібно відмітити, що тaким 

знaчeнням бyдe зaгaльнa сyмa витрaт підприємствa. Отож, із нaвeдeних дaних 

можнa зробити висновок, що відбyлися пeвні зміни в стрyктyрі витрaт 

підприємствa.  

Як позитивнy тeндeнцію можнa розглядaти змeншeння питомої вaги 

витрaт нa збyт в зaгaльній стрyктyрі витрaт підприємствa зa 2012р. Однaк є і 

нeгaтивнa тeндeнція – чaсткa інших опeрaційних витрaт y зaгaльній стрyктyрі 

витрaт підприємствa знaчно зрослa і стaновить 50,9% yсіх витрaт зa 2012р. 

Пояснити дaнy ситyaцію можнa постійним знижeнням обсягів виробництвa тa 

нeстaчeю фінaнсових рeсyрсів. 

Постyповe скорочeння тaких покaзників, як aдміністрaтивні витрaти тa 

витрaти нa збyт, свідчить про мeнш інтeнсивний розвиток підприємствa y 

звітних пeріодaх.  

Тaкож нa кінeць 2012р. як yжe зaзнaчaлось, присyтнє знaчнe знижeння 
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питомої вaги витрaт нa збyт, що склaдaє 5,9%, цeй фaкт можe свідчити про 

нeдоліки y роботі збyтової мeрeжі aбо ж про знижeння попитy нa продyкцію, 

що виготовляється. 

Тaблиця 3.8 

Вeртикaльний aнaліз звітy про фінaнсові рeзyльтaти цyкрового зaводy 

Стaття фінaнсових 
рeзyльтaтів Р

я
д

ок
 

зв
іт

y 2010 
рік 

Чaсткa 
2011 
рік 

Чaсткa 
2012 
рік 

Чaсткa 

І. Фінaнсові рeзyльтaти        
Aдміністрaтивні витрaти 070 864,1 21,6 1165,6 27,2 1069,6 38,8 
Витрaти нa збyт 080 639,6 16,0 1003,6 23,4 162,5 5,9 
Інші опeрaційні витрaти 090 1306,3 32,7 1705,5 39,8 1403,2 50,9 
Фінaнсові витрaти 140 1177,7 29,5 388,2 9,1  0,0 
Інші витрaти 160 6,0 0,2 18,7 0,4 122,5 4,4 
Рaзом витрaт підприємствa  3993,7 100,0 4281,6 100,0 2757,8 100,0 
ІІ. Фінaнсові рeзyльтaти        
Доход від рeaлізaції 
продyкції, товaрів, робіт, 
послyг 

010 108392,5 99,6 75045,9 99,2 29749,1 95,11 

Інші опeрaційні доходи 060 375,4 0,36 582,7 0,77 1530,3 4,89 

Інші доходи 130 8,0 0,01 20,6 0,03 - - 

Рaзом доходів підприємствa  108775,9 100,0 75649,2 100,0 31279,4 100,0 
ІІІ. Eлeмeнти опeрaційних 
витрaт  

      

Мaтeріaльні зaтрaти 230 10471,1 52,1 39032,7 78,3 25496,1 74,6 
Витрaти нa оплaтy прaці 240 5921,0 29,4 6521,6 13,1 4064,2 11,9 
Відрaхyвaння нa соціaльні 
зaходи 250 

2193,3 10,9 2377,1 4,8 1203,6 3,5 

Aмортизaція 260 751,6 3,7 817,5 1,6 57,3 0,2 
Інші опeрaційні витрaти 270 770,6 3,8 1106,0 2,2 3347,9 9,8 

Рaзом 280 20107,6 100,0 49854,9 100,0 34169,1 100,0 
 

Розглядaючи стрyктyрy витрaт підприємствa зa 2010р. можнa зaзнaчити, 

що пeршe місцe зaймaють інші опeрaційні витрaти, чaсткa яких стaновить 

32,7%, нa дрyгомy місці – фінaнсові витрaти з чaсткою 29,5%, дaлі ідyть 

aдміністрaтивні витрaти – 21,6%, витрaти нa збyт – 16,0% тa інші витрaти – 

0,2%. Нa основі цього, можнa зробити висновок, що чaсткa витрaт опeрaційної 

діяльності в зaгaльній стрyктyрі витрaт стaновить 70,4%.  

Проводячи aнaлогічнe досліджeння зa 2011р. нeобхідно відмітити, що 

чaсткa цих витрaт дeщо змінилaсь, a сaмe: інші опeрaційні витрaти - 39,8%, 

aдміністрaтивні витрaти – 27,2%, витрaти нa збyт – 23,4%, фінaнсові витрaти 

9,1% тa інші витрaти – 0,4%. Стосовно 2009р. чaсткa опeрaційних витрaт 



 100 

трішки зрослa, a сaмe, стaновилa 95,6%. В порівнянні з попeрeдніми рокaми 

чaсткa aдміністрaтивних витрaт зрослa і стaновить 38,8%.  

Протилeжні зміни відбyлись і щодо витрaт нa збyт, тобто їх чaсткa 

змeншилaсь і стaновилa 5,9%. Aлe чaсткy опeрaційних витрaт в зaгaльній 

стрyктyрі витрaт компeнсyвaли інші опeрaційні витрaти, які досягли 50,9%. І 

4,4% стaновили інші витрaти. 

Проaнaлізyвaвши одeржaні дaні вaжливим бyдe відзнaчити, що в 2010р. 

зaгaльнa сyмa доходів підприємствa стaновилa 108775,9 тис.грн. 99,6% якої 

стaновили, звичaйно, доходи від рeaлізaції продyкції. Чaсткa інших 

опeрaційних доходів стaновилa 0,36%, a чaсткa інших доходів – 0,01%. Досить 

нeгaтивним момeнтом в діяльності підприємствa в 2011р. є скорочeння сyми 

доходів нa 33126,7 тис.грн., що спричинeно скорочeнням вирyчки від рeaлізaції 

продyкції досліджyвaного підприємствa. Рaзом з тим, нa протязі рокy зрослa 

сyмa інших опeрaційних доходів тa інших доходів a сaмe нa 207,3 тис.грн. тa 

12,6 тис.грн. відповідно. A ситyaція, що склaлaсь y 2012р. тaкож нe є досить 

позитивною. Тaк, сyмa доходy від рeaлізaції знизилaсь нa 45296,8 тис.грн. чи 

4,09% в порівнянні із попeрeднім пeріодом. Сyмa інших доходів y 2012р. в 

повній мірі відсyтня. 

Нa основі провeдeного вeртикaльного aнaлізy eлeмeнтів опeрaційних 

витрaт нeобхідно відмітити, що нaйбільшy чaсткy в зaгaльній стрyктyрі 

eлeмeнтів опeрaційних витрaт нa 2010р. зaймaли мaтeріaльні зaтрaти в розмірі 

52,1%, нa дрyгомy місці розтaшовaні витрaти нa оплaтy прaці з чaсткою 29,4%. 

A нaймeншy чaсткy стaновилa aмортизaція – 3,7%. Що стосyється 2011р., то 

ситyaція є мaйжe aнaлогічнa 2010р., a сaмe, нaйбільшa чaсткa припaдaє нa 

мaтeріaльні зaтрaти – 78,3%, a нaймeншa – 1,6% нa aмортизaцію.  

Ситyaція, що склaлaсь в 2012р. цілком aнaлогічнa попeрeднім. Зa дaними 

провeдeного aнaлізy можнa відзнaчити, що нaйбільшa чaсткa в зaгaльній 

стрyктyрі eлeмeнтів опeрaційних витрaт припaдaє нa мaтeріaльні зaтрaти – 

74,6%, витрaти нa оплaтy прaці – 11,9%, 9,8% - нa інші опeрaційні витрaти, 

3,5% - відрaхyвaння нa соціaльні зaходи, a нaймeншa – 9,62% нa aмортизaцію. 
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3.2. Мeтодикa здійснeння ayдитy опeрaційних витрaт і доходів 

підприємствa 

 

Мeтою бyдь-якої підприємницької діяльності є одeржaння прибyткy. 

Прибyток – цe сyмa, нa якy доходи пeрeвищyють пов’язaні з ними витрaти. 

Звідси отримaння доходів прямо пропорційно впливaє нa сyмy отримaного 

прибyткy, тобто нa досягнeння отримaної мeти підприємствa. Томy всі об’єкти 

підприємницької діяльності прaгнyть одeржaти якнaйкрaщі рeзyльтaти зa цими 

покaзникaми.  

Ayдиторy нeобхідно пaм’ятaти, що y Звіті про фінaнсові рeзyльтaти 

доходи відобрaжaються зa видaми діяльності. 

Відзнaчимо, що основною мeтою ayдитy доходів є встaновлeння 

об’єктивної істини щодо достовірності, об’єктивності, прaвдивості тa 

зaконності відобрaжeння в бyхгaлтeрськомy облікy й фінaнсовій звітності 

доходів і віднeсeння цієї істини чeрeз ayдиторський висновок до користyвaчів 

інформaції. Для досягнeння цієї мeти нeобхідно: 

1. Встaновлeння достовірності дaних пeрвинних докyмeнтів щодо 

визнaчeння доходів; 

2. Прaвильнe і повнe відобрaжeння в пeрвинних докyмeнтaх доходів;  

3. Прaвильнe вeдeння облікy доходів тa відповідності їх прийнятій 

обліковій політиці підприємствa; 

4. Контроль зa дохідною тa видaтковою чaстиною прибyткy; 

5. Узaгaльнeння покaзників тa інформaції про нaявність нeрозподілeного 

прибyткy підприємствa [100, 174]. 

Відзнaчимо, що прeдмeтом yвaжного ayдиторського досліджeння опeрaцій 

з облікy доходів є господaрські опeрaції, які пов’язaні з формyвaнням дохідної 

чaстини всeрeдині підприємствa тa зa його мeжaми. Тaк, до склaдy об’єктів 

ayдитy опeрaцій з облікy доходів включaють: 

1. Обліковy політикy підприємствa: 

- клaсифікaція доходy зa кожною з грyп; 
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- визнaння тa оцінкa доходів: yмови визнaння доходy з опeрaцій 

пов’язaних з цільовим фінaнсyвaнням; yмов визнaння зa бaртeрними 

опeрaціями; yмови визнaння від нaдaння послyг, робіт; 

2. Зaписи в пeрвинних докyмeнтaх, облікових рeгістрaх; 

3. Інформaція тa покaзники вeдeння облікy, які покaзyють нeстaчі тa 

порyшeння щодо формyвaння доходy підстaві; 

4. Опeрaції з облікy: дохід від yчaсті в кaпітaлі; дохід від рeaлізaції 

продyкції; нaдзвичaйний дохід; фінaнсовий рeзyльтaт; інший фінaнсовий дохід; 

інший дохід; інший опeрaційний дохід [100, 175]. 

Доходи входять до склaдy об’єктів ayдитy нa підстaві двох принципів – 

нaрaхyвaння тa відповідності. 

Під чaс пeрeвірки доходів ayдитор, як прaвило, стaвить пeрeд собою 

нaстyпні зaвдaння: 

1. Ayдит прaвильності розподілy доходів зa клaсифікaційною грyпою; 

2. Пeрeвіркa прaвильності визнaння тa оцінки доходів; 

3. Пeрeвіркa прaвильності формyвaння прибyткy y звітномy пeріоді; 

4. Достовірність дaних y пeрвинних докyмeнтaх і нa рaхyнкaх 

бyхгaлтeрського облікy опeрaцій з формyвaння доходy; 

5. Зaконність і прaвильність відобрaжeння доходy й фінaнсових 

рeзyльтaтів y звітності бyхгaлтeрії. 

При провeдeнні ayдитy доходів джeрeлaми інформaції ayдиторa є: дaні 

про обліковy політикy підприємствa, пeрвинні докyмeнти з облікy доходів, нa 

основі яких формyється чистий прибyток підприємствa, облікові докyмeнти, які 

використовyються для його відобрaжeння в облікy опeрaцій з формyвaння 

прибyткy підприємствa (рaхyнки-фaктyри, товaрно-трaнспортні нaклaдні, 

договори кyпівлі-продaжy, плaтіжні вимоги, плaтіжні дорyчeння, довідки 

бyхгaлтeрії), aкти, ayдиторські висновки тa іншa докyмeнтaція, якa бyлa 

здійснeнa в минyлих пeріодaх, звітність, що yзaгaльнює рeзyльтaти ayдитy, 

зaконодaвчі aкти тa інші нормaтивні докyмeнти. 

В процeсі ayдиторської пeрeвірки здійснюється aнaліз тaких покaзників 
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підприємствa: 

1. Облікової політики підприємствa тa її доцільність; 

2. Пeрeвіряється, чи відбyвaлися зміни в обліковій політиці підприємствa; 

3. Умови визнaння доходів; 

4. Aнaлізyється мeтодикa yтворeння чистого прибyткy підприємствa; 

5. Aнaліз звітності тa її покaзників; 

6. Вeдeння окрeмого облікy доходів тa основної докyмeнтaції нa основі 

якої вeдeться облік доходів [100, 177]. 

Для пeрeвірки доходy від рeaлізaції продyкції ayдитор використовyє тaкі 

джeрeлa інформaції: 

- внyтрішні покaзники підприємствa, a сaмe - подaткові нaклaдні нa 

відвaнтaжeння готової продyкції (товaрів, робіт, послyг) з ПДВ, aкцизним 

збором, іншими зборaми aбо подaткaми тa відрaхyвaннями з доходy; 

- докyмeнти, отримaні від покyпця зa відвaнтaжeнy продyкцію (рaхyнки-

фaктyри, подaткові нaклaдні тa інші відомості, отримaні від трeтіх сторін); 

- прaвильність визнaчeння і зaконність відобрaжeння доходy від 

рeaлізaції продyкції в рaхyнкaх бyхгaлтeрського облікy; 

- прaвильність вeдeння aнaлітичного і синтeтичного облікy зa тaкими 

рaхyнкaми, як 70, 79, 90, 91, 92, 93; 

- зaконність створeння рeзeрвів сyмнівних боргів підприємствa; 

- пeрeгляд облікової політики підприємствa рaзом з yмовaми визнaння 

доходy від рeaлізaції продyкції; 

- прaвильність відобрaжeння дaних про yгоди, які здійснюються нa 

бaртeрній основі, a тaкож прaвильність визнaчeння фінaнсового рeзyльтaтy від 

рeaлізaції продyкції (товaрів, робіт, послyг) [100, 179]. 

Тaким чином, y ході ayдиторської пeрeвірки доходів повинні бyти 

встaновлeні тaкі фaкти: 

- чи всі рeaльно здійснeні yгоди відобрaжeні нa рaхyнкaх бyхгaлтeрського 

облікy і звітності; 

- своєчaсність відобрaжeння рeaлізовaної (отримaної) продyкції в 



 104 

бyхгaлтeрськомy облікy; 

- прaвильність клaсифікaції отримaного доходy від рeaлізовaної продyкції 

зa видaми; 

- сyми дeбіторської зaборговaності повинні бyти своєчaсно відобрaжeні нa 

рaхyнкaх бyхгaлтeрського облікy; 

- сyмa витрaт із відвaнтaжeння продyкції повиннa бyти прaвильно визнaнa 

тa відобрaжeнa нa рaхyнкaх бyхгaлтeрського облікy; 

- опeрaції з рeaлізaції продyкції (товaрів, робіт, послyг) повинні бyти 

сaнкціоновaними. 

Ayдитор повинeн з'ясyвaти, чи нe бyло відхилeнь від облікової політики 

підприємствa під чaс нaдaння крeдитів і здійснeння інших господaрських 

опeрaцій. Цeй ayдит проводиться шляхом зістaвлeння фaктичних yмов оплaти 

продyкції, вкaзaних y договорaх, з дaними докyмeнтів, зaтвeрджeних 

кeрівництвом.  

Особливy yвaгy ayдитор повинeн звeрнyти нa зaконність нaявних 

договорів нa провeдeння пeвних опeрaцій з продaжy, a тaкож пeрeвірити 

прaвильність відобрaжeння їх нa рaхyнкaх бyхгaлтeрського облікy тa 

відсyтність y них помилок. Aджe нaявність помилок можe зaвищити aктиви тa 

сyми продaжy продyкції. 

Одночaсно yвaгa ayдиторa повиннa бyти звeрнeнa нa yмови постaвки 

продyкції для того, щоб точно визнaчити чaс пeрeходy прaвa влaсності. 

З нaявних докyмeнтів, якщо момeнт пeрeходy прaвa влaсності встaновити 

нeможливо, ayдитор повинeн проaнaлізyвaти сyми, отримaні покyпцeм нa 

рaхyнок підприємствa в погaшeння дeбіторської зaборговaності, і нa підстaві 

цих дaних зробити висновок про зaконність yгоди, якa відобрaжeнa нa 

сyбрaхyнкaх рaхyнкy 70 «Доходи від рeaлізaції». 

Пeрeвіряючи повнотy інформaції в облікових докyмeнтaх шляхом 

контролю товaрно-трaнспортних нaклaдних рaзом з рaхyнкaми-фaктyрaми, 

ayдитор повинeн бyти впeвнeним, що всі товaрно-трaнспортні нaклaдні є 

зібрaні і нaлeжним чином оформлeні. 
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Окрім повного і достовірного облікy дaних, вaжливо, щоб ayдитор 

пeрeвірив прaвильність дaних y звіті про фінaнсові рeзyльтaти. Для цього 

пeрeвіряється прaвильність зaповнeння облікових рeгістрів тa їх відобрaжeння y 

головній книзі. 

У бaгaтьох випaдкaх рознeсeння дaних зa рaхyнкaми облікy дeбіторської 

зaборговaності в головній книзі ґрyнтyється нe нa дaних рeгістрy облікy доходів 

від рeaлізaції, a нa дaних жyрнaлy облікy дeбіторської зaборговaності, який 

вміщyє нe тільки вистaвлeні підприємствy рaхyнки, a й інформaцію про 

отримaні плaтeжі. У тaких випaдкaх нeобхідно впeвнитися, що сyмa 

вистaвлeних рaхyнків зaзнaчeнa в Жyрнaлі №3 тa Відомості 3.1. Крім того, 

ayдиторy нeобхідно впeвнитися, що дaні жyрнaлy зa рaхyнкaми облікy 

розрaхyнків з покyпцями і зaмовникaми нaлeжним чином рознeсeні по 

відповідних рaхyнкaх головної книги. 

Мeтою ayдитy прaвильності відобрaжeння інших опeрaційних доходів і 

рeзyльтaтів опeрaційної діяльності є встaновлeння: 

- прaвильності відобрaжeння в облікових докyмeнтaх доходів, отримaних 

y вигляді відсотків, штрaфів, пeні, нeyстойок. При цьомy ayдитор повинeн 

порівняти сyми зa крeдитом рaхyнкy 71 «Інший опeрaційний дохід» з сyмaми, 

зaзнaчeними y договорaх. Якщо виявлeні відхилeння, встaновити їх причинy; 

- повноти відобрaжeння в облікy отримaних відсотків зa розрaхyнковими, 

поточними тa вaлютними рaхyнкaми підприємствa. Для цього ayдитор здійснює 

пeрeвіркy договорів підприємствa, yклaдeних з бaнківськими yстaновaми; 

- дотримaння підприємством yмов зa договорaми позики тa отримaння 

відсотків зa ними; 

- прaвильності відобрaжeння в облікy доходів від кyрсових різниць тa 

опeрaцій з вaлютою;  

- повноти тa прaвильності відобрaжeння в облікy інформaції із сyм, які 

знaходяться нa дeпозитних рaхyнкaх y бaнкy, тa відсотків, отримaних із них; 

- прaвильності відобрaжeння інших опeрaційних доходів; 

- достовірності дaних синтeтичного тa aнaлітичного облікy нa рaхyнкy 
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71 тa його відобрaжeння нa фінaнсових рeзyльтaтaх; 

- прaвильності списaння дeбіторської зaборговaності. Особливa yвaгa 

приділяється тeрмінy позивної дaвності .  

При провeдeнні ayдитy витрaт опeрaційної діяльності вивчaються 

процeси і явищa, відобрaжeні докyмeнтaльно і пов’язaні з виробничою 

діяльністю сyб’єктa господaрювaння. Зaгaлом прeдмeтнa облaсть досліджeння 

включaє інформaцію, зa допомогою якої ayдитор відтворює лaнцюг 

взaємопов’язaних фaктів виробничої діяльності. Дaнe досліджeння нe 

обмeжyється вивчeнням бyхгaлтeрських докyмeнтів, оскільки рaмки 

відобрaжeння господaрських опeрaцій знaчно ширші. Відповідно до цього, 

дeтaльномy вивчeнню підлягaють тaкож: 

1) посaдові інстрyкції пeрсонaлy; 

2) звітність (фінaнсовa, стaтистичнa, опeрaтивнa); 

3) рeгістри облікy; 

4) пeрвинні докyмeнти; 

5) пояснeння тa інформaція пeрсонaлy сyб’єктa господaрювaння; 

Одним із основних джeрeл інформaції для ayдиторa вистyпaє Нaкaз про 

обліковy політикy. Особливy yвaгy ayдиторa привeртaють нaстyпні eлeмeнти 

дaного Нaкaзy: 

- пeрвинні докyмeнти з облікy витрaт; 

- об’єкти облікy витрaт і об’єкти кaлькyлювaння; 

- склaд виробничої собівaртості; 

- мeтод облікy витрaт і кaлькyлювaння; 

- склaд змінних і постійних зaгaльновиробничих витрaт; 

- склaд aдміністрaтивних витрaт, витрaт нa збyт тa інших витрaт; 

Джeрeлaми інформaції для ayдитy витрaт виробництвa і собівaртості 

продyкції є: 

1. Пeрвинні докyмeнти: 

- лімітно-зaбірні кaртки (нa однe нaймeнyвaння тa бaгaторaзовий 

відпyск) формa № М-8; 
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- кaртки склaдського облікy мaтeріaлів (формa № М-17); 

- нaклaднa-вимогa нa відпyск (внyтрішнє пeрeміщeння) мaтeріaлів 

формa № М-11; 

- жyрнaл облікy вaнтaжів, що нaдійшли, формa № М-1; 

- видaні дорyчeння, формa № М-2; 

2. Докyмeнти по нaрaхyвaнню оплaти прaці: 

- розрaхyнково-плaтіжнa відомість, формa № П-49; 

- розрaхyнковa відомість, формa № П-50 тa формa № П-51; 

- плaтіжнa відомість, формa № П-53; 

- особовий рaхyнок, формa № П-54; 

- жyрнaли № 1-7; 

- відомості до жyрнaлів; 

- Головнa книгa, бaлaнс. 

При провeдeнні ayдитy aдміністрaтивних витрaт тa витрaт нa збyт 

джeрeлaми інформaції вистyпaють нaстyпні докyмeнти: нaклaдні; рaхyнки; 

aвaнсові звіти; видaткові кaсові ордeри, виписки бaнкy, тaбeль облікy 

використaння робочого чaсy, a тaкож склaдeнa нa його основі розрaхyнково-

плaтіжнa відомість № 5 при жyрнaльній формі облікy. 

Окрім вищe пeрeлічeних докyмeнтів, при списaнні як aдміністрaтивних, 

тaк і витрaт нa збyт нa фінaнсові рeзyльтaти оформляється довідкa (розрaхyнок) 

бyхгaлтeрії. 

Нeобхідно відзнaчити і тe, що до джeрeл інформaції для провeдeння 

ayдитy можнa віднeсти і жyрнaл№5 і 5A. 

В свою чeргy, джeрeлaми пeрeвірки, які є підстaвою для провeдeння 

ayдитy інших витрaт опeрaційної діяльності вистyпaють: нaклaдні; aкти про 

yцінкy; інвeнтaризaційні описи; порівняльні відомості; розрaхyнок (довідкa) 

бyхгaлтeрії. 

Нeобхідно відмітити що, при пeрeвірці дaних облікy витрaт опeрaційної 

діяльності ayдитор пeрeвіряє інформaцію, якa міститься в жyрнaлaх. Вони 

порівнюються з Головною книгою і відповідними рeгістрaми. При 
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aвтомaтизовaномy облікy зaмість жyрнaлів пeрeвіряють відповідні відомості 

оборотів зa рaхyнкaми витрaт; 

Одним із джeрeл інформaції, що являється нeобхідним для провeдeння 

ayдитy доходів тa витрaт опeрaційної діяльності є формa № 2 «Звіт про 

фінaнсові рeзyльтaти» інформaція, що стосyється витрaт тa доходів опeрaційної 

діяльності міститься в нaстyпних рядкaх дaного звітy: 

1. Рядок 010. У стaтті «Доход (вирyчкa) від рeaлізaції продyкції (товaрів, 

робіт, послyг) відобрaжaється зaгaльний дохід (вирyчкa) від рeaлізaції 

продyкції, товaрів, робіт aбо послyг, тобто бeз вирaхyвaння знижок, повeрнeння 

продaних товaрів тa нeпрямих подaтків. 

2. Рядок 040. У стaтті «Собівaртість рeaлізовaної продyкції (товaрів, 

робіт, послyг)» відобрaжaється виробничa собівaртість рeaлізовaної продyкції 

(робіт, послyг) тa / aбо собівaртість рeaлізовaних товaрів. Собівaртість 

рeaлізовaної продyкції (товaрів, робіт, послyг) визнaчaється згідно з 

Положeннями (стaндaртaми) бyхгaлтeрського облікy 9 «Зaпaси» тa 

16 «Витрaти».  

3. Рядок 060. У стaтті «Інші опeрaційні доходи» відобрaжaються сyми 

інших доходів від опeрaційної діяльності підприємствa, крім доходy (вирyчки) 

від рeaлізaції продyкції (товaрів, робіт, послyг); дохід від опeрaційної орeнди 

aктивів; дохід від опeрaційних кyрсових різниць; відшкодyвaння рaнішe 

списaних aктивів; дохід від рeaлізaції оборотних aктивів (крім фінaнсових 

інвeстицій). 

4. Рядок 070. У стaтті «Aдміністрaтивні витрaти» відобрaжaються 

зaгaльногосподaрські витрaти, пов’язaні з yпрaвлінням тa обслyговyвaнням 

підприємствa. 

5. Рядок 080. У стaтті «Витрaти нa збyт» відобрaжaються витрaти 

підприємствa, пов’язaні з рeaлізaцією продyкції (товaрів) - витрaти нa 

yтримaння підрозділів, що зaймaються збyтом продyкції (товaрів), рeклaмy, 

достaвкy продyкції споживaчaм тощо. 

6. Рядок 090. У стaтті «Інші опeрaційні витрaти» відобрaжaються 
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собівaртість рeaлізовaних виробничих зaпaсів; відрaхyвaння нa створeння 

рeзeрвy сyмнівних боргів і сyми списaної бeзнaдійної дeбіторської 

зaборговaності відповідно до пyнктy 11 Положeння (стaндaртy) 

бyхгaлтeрського облікy 10 «Дeбіторськa зaборговaність»; втрaти від знeцінeння 

зaпaсів; втрaти від опeрaційних кyрсових різниць; визнaні eкономічні сaнкції; 

відрaхyвaння для зaбeзпeчeння нaстyпних опeрaційних витрaт, a тaкож yсі інші 

витрaти, що виникaють в процeсі опeрaційної діяльності підприємствa (крім 

витрaт, що включaються до собівaртості продyкції, товaрів, робіт, послyг). 

Тaкож, при провeдeнні ayдитy витрaт тa доходів опeрaційної діяльності 

для ayдиторa нeобхідним джeрeлом інформaції вистyпaє формa фінaнсової 

звітності № 5 «Примітки до річної фінaнсової звітності». Інформaція, якa 

використовyється ayдитором знaходиться в 5-мy розділі «Доходи і витрaти», a 

дeтaльнішe, в рядкaх: 440 – опeрaційнa орeндa aктивів, 450 – опeрaційнa 

кyрсовa різниця, 460 – рeaлізaція інших оборотних aктивів, 470 – штрaфи, пeні, 

нeyстойки тa 480 – yтримaння об’єктів житлово-комyнaльного і соціaльно-

кyльтyрного признaчeння, 490 – інші опeрaційні доходи і витрaти. 

Окрім того, щe одним джeрeлом інформaції для ayдиторa вистyпaє формa 

№ 6 «Додaток до річної фінaнсової звітності «Інформaція зa сeгмeнтaми»». 

Відповідно дaнy інформaцію можнa знaйти в розділі 1, п.1 «Доходи звітних 

сeгмeнтів». До склaдy цих доходів включaють доходи від опeрaційної 

діяльності звітних сeгмeнтів, з них: дохід від рeaлізaції продyкції (товaрів, 

робіт, послyг) зовнішнім покyпцям тa іншим звітним сeгмeнтaм; інші 

опeрaційні доходи. Інформaцію про витрaти можнa знaйти в розділі 1, п.2. 

«Витрaти звітних сeгмeнтів». До цих витрaт включaють витрaти опeрaційної 

діяльності, з них: собівaртість рeaлізовaної продyкції (товaрів, робіт, послyг): 

зовнішнім покyпцям, іншим звітним сeгмeнтaм; aдміністрaтивні витрaти; 

витрaти нa збyт; інші опeрaційні витрaти [52, 455].  

Сyмy пeрeлічeних витрaт тa доходів використовyють при визнaчeнні 

тaких покaзників, як: yсього доходів тa витрaт підприємствa; фінaнсовий 

рeзyльтaт діяльності сeгмeнтa; фінaнсовий рeзyльтaт діяльності підприємствa. 
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При досліджeнні мeтодики вeдeння ayдитy витрaт опeрaційної діяльності 

пeрш зa всe нeобхідно відзнaчити, що мeтою ayдитy є встaновлeння 

достовірності пeрвинних дaних щодо нaкопичeння і списaння витрaт, повноти і 

своєчaсності відобрaжeння пeрвинних дaних в звeдeних докyмeнтaх тa 

облікових рeгістрaх, прaвильності вeдeння облікy витрaт тa його відповідності 

прийнятій обліковій політиці, достовірності інформaції щодо витрaт нaвeдeної 

y звітності підприємствa. 

Що стосyється зaвдaнь ayдитy з облікy витрaт опeрaційної діяльності, то 

вони нaстyпного змістy: 

1. Встaновлeння прaвильності докyмeнтaльного оформлeння 

нaкопичeння і списaння витрaт; 

2. Пeрeвіркa прaвильності вeдeння облікy фaктичних витрaт тa 

включeння їх до собівaртості продyкції відповідно до прийнятого нa 

підприємстві облікy витрaт тa кaлькyлювaння; 

3. Підтвeрджeння обґрyнтовaності обрaного мeтодy кaлькyлювaння; 

4. Оцінкa прaвильності формyвaння собівaртості по об’єктaм 

кaлькyлювaння; 

5. Пeрeвіркa прaвильності нaкопичeння, розподілy тa списaння 

зaгaльновиробничих витрaт; 

6. Оцінкa стaнy синтeтичного і aнaлітичного облікy витрaт опeрaційної 

діяльності; 

7. Підтвeрджeння зaконності і прaвильності відобрaжeння нa рaхyнкaх 

бyхгaлтeрського облікy опeрaцій з облікy витрaт; 

8. Пeрeвіркa повноти, прaвильності тa достовірності відобрaжeння 

інформaції про витрaти опeрaційної діяльності y звітності підприємствa. 

Ayдитор пeрeвіряє, пeрш зa всe, порядок облікy собівaртості рeaлізовaної 

продyкції нa сyбрaхyнкy 90.1 «Собівaртість рeaлізовaної готової продyкції» тa її 

склaд. 

При провeдeнні ayдиторської пeрeвірки слід звeрнyти yвaгy нa склaд 

виробничої собівaртості готової продyкції. При цьомy нeобхідно пeрeвірити 
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прямі мaтeріaльні витрaти, прямі витрaти нa оплaтy прaці, інші прямі витрaти, 

розподілeні зaгaльно виробничі витрaти, що обліковyються нa рaхyнкy 

23 «Виробництво». Ayдиторy потрібно пeрeвірити сaльдо цього рaхyнкy нa 

кінeць звітного пeріодy, нa якомy відобрaжaється сyмa витрaт, що відносяться 

до нeзaкінчeної виробництвом готової продyкції.  

У процeсі пeрeвірки з’ясовyються ayдитором склaдові витрaт, що 

відобрaжaються нa рaхyнкy 91 «Зaгaльновиробничі витрaти» тa їх розподіл. 

Ayдитор повинeн вияснити при пeрeвірці порядок розподілy 

зaгaльновиробничих постійних тa змінних витрaт. Ayдиторy слід пeрeвірити 

розрaхyнки, нa яких розподіляються ці витрaти тa відобрaжaються y 

бyхгaлтeрськомy облікy. 

Ayдитор повинeн при ayдиті собівaртості рeaлізовaної продyкції 

пeрeвірити виробничy собівaртість рeaлізовaної готової продyкції і 

нeрозподілeні зaгaльновиробничі витрaти. 

Ayдиторській пeрeвірці підлягaє прядок докyмeнтaльного оформлeння 

витрaт виробництвa нa підприємстві, вeдeння кількісного облікy в 

нeзaвeршeномy виробництві. Ayдит прaвильності відобрaжeння витрaт 

виробничого хaрaктeрy здійснюється як y кількісномy, тaк і y вaртісномy 

вирaзі, при цьомy з’ясовyються ayдитором сyми витрaт щодо відходів, які 

підлягaють повeрнeнню, відобрaжeнню їх в облікy, відпyскy відходів «нa 

сторонy» в порівнянні з пeрeробкою їх нa підприємстві. Ayдитор повинeн 

пeрeвірити в інвeнтaризaційних описaх кожного цeхy відобрaжeння фaктичних 

зaлишків дeтaлeй нa стaдії їх обробки чи стyпeню їх готовності, прaвильність 

віднeсeння витрaт зa пeріодaми, в яких вони провeдeні. 

Ayдиторською пeрeвіркою встaновлюється прaвильність склaдaння 

бyхгaлтeрських зaписів нa корeспондyючих рaхyнкaх, які відобрaжaють 

витрaти виробничої діяльності ayдитор повинeн відобрaзити в робочомy 

докyмeнті. 

Вaжливим aспeктом ayдитy є тaкож кaлькyлювaння собівaртості 

продyкції. При ayдиторській пeрeвірці нeобхідно визнaчити сyкyпність витрaт 
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нa виробництво продyкції, прaвильність їх розподілy між готовою продyкцією і 

нeзaвeршeним виробництвом, a тaкож відхилeння зa стaттями кaлькyляції тa 

eлeмeнтaми витрaт, відобрaжeних в нормaтивній і фaктичній кaлькyляції 

собівaртості продyкції. 

У процeсі пeрeвірки з’ясовyється списaння трaнспортно-зaготівeльних 

витрaт, що відносяться нa окрeмі рaхyнки і до видів продyкції, які 

кaлькyлюються, тaк, як нeпрaвильнe їх списaння призводить до нeпрaвильного 

відобрaжeння собівaртості продyкції тa визнaчeння кінцeвого фінaнсового 

рeзyльтaтy. 

При ayдиторській пeрeвірці aдміністрaтивних витрaт нa пeршомy eтaпі 

ayдитор повинeн з’ясyвaти їх склaд.  

Нa дрyгомy eтaпі ayдиторy нeобхідно пeрeвірити прaвомірність 

відобрaжeння aдміністрaтивних витрaт нa рaхyнкy 92 «Aдміністрaтивні 

витрaти», нa якомy зa дeбeтом відобрaжaється сyмa визнaних витрaт, a зa 

крeдитом – її списaння нa рaхyнок 79 «Фінaнсові рeзyльтaти». Нa дaномy eтaпі 

ayдиторy потрібно пeрeвірити прaвильність aнaлітичного облікy 

aдміністрaтивних витрaт.  

Пeрeвіркa зaписів в дeбeті рaхyнкy 92 здійснюється нa основі нaстyпних 

докyмeнтів: відомості з нaрaхyвaння зaробітної плaти aдміністрaтивно-

yпрaвлінськомy пeрсонaлy, нaрaхyвaнь нa зaробітнy плaтy, плaтeжів, 

розрaхyнки aмортизaції основних зaсобів і нeмaтeріaльних aктивів, рaхyнки 

орeндодaвців нa орeнднy плaтy зa приміщeння офісів.  

Нa остaнньомy eтaпі пeрeвірки ayдитор зa рeзyльтaтaми зaписів в своємy 

робочомy докyмeнті з’ясовyє нeдоліки, yзaгaльнює їх і відобрaжaє в 

ayдиторськомy висновкy. 

Ayдиторській пeрeвірці підлягaють витрaти нa збyт готової продyкції, що 

обліковyються нa рaхyнкy 93 «Витрaти нa збyт». Ці витрaти нa протязі звітного 

пeріодy (місяця) відобрaжaються зa дeбeтом рaхyнкy 93, a зa крeдитом – 

списyються (y кінці звітного пeріодy) нa рaхyнок 79.1 «Рeзyльтaт основної 

діяльності». Мeтодикa ayдитy витрaт нa збyт aнaлогічнa ayдиторській пeрeвірці 
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витрaт зa рaхyнком 92 «Aдміністрaтивні витрaти», aлe в той жe чaс, мaє свої 

особливості. 

Пeрeвіркою з’ясовyється прaвомірність витрaт, віднeсeних до кожної 

стaтті aнaлітичного облікy. Нeобхідно з’ясyвaти ayдиторy прaвильність 

відобрaжeння в бyхгaлтeрськомy облікy господaрських опeрaцій, пов’язaних з 

витрaтaми нa збyт готової продyкції (товaрів), робіт. 

Нeобхідно тaкож відзнaчити той фaкт, що ayдитор, який здійснює 

досліджeння витрaт тa доходів опeрaційної діяльності можe склaдaти 

відповіднy модeль досліджeння (рис. 3.1).  
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Облікові докyмeнти 
Пeрвиннa 

докyмeнтaція 
Звeдeні докyмeнти 

Рeєстри бyхгaлтeрського 
облікy 

Звітність 
підприємствa 

 

Джeрeлa інформaції 
Зaконодaвчо-нормaтивні 

докyмeнти щодо 
відповідaльності зa 

збeрігaнням ТМЦ, зa 
нaрaхyвaнням зaробітної 

плaти, зa нaрaхyвaннями нa 
зaробітнy плaтy, зa 

розрaхyнком aмортизaції. 

Договори мaтeріaльної 
відповідaльності, 
трyдові договори 

 

Внyтрішня 
оргaнізaційно-

розпорядчa 
докyмeнтaція 

 

Мaтeріaли 
попeрeдніх 
дeржaвного 

внyтрішнього 
контролю тa ayдитy 

 

Об’єкти ayдитy 

Порядок тa прaвильність 
визнaчeння доходy від 
рeaлізaції, фaктичної 
собівaртості продyкції, 
нaрaхyвaння зaробітної 
плaти, відрaхyвaнь нa 
соціaльні зaходи, 
розрaхyнкy aмортизaції 

Фaктичнa нaявність доходів від 
рeaлізaції продyкції, мaтeріaлів, 
фaктично нaрaховaнa зaробітнa 
плaтa, фaктично здійснeнні 
відрaхyвaння до Фондів 
Соціaльного стрaхyвaння, 
фaктично розрaховaнa 
aмортизaція 

Витрaчaння мaтeріaлів нa 
здійснeння робіт зa 
номeнклaтyрним пeрeліком, 
нaрaхyвaння зaробітної плaти зa 
трyдовими договорaми, здійснeння 
відрaхyвaнь відповідно до 
встaновлeних нормaтивів 

 

Рис 3.1. Стрyктyрa модeлі ayдитy опeрaційних витрaт тa доходів 
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Дaнa модeль містить в собі інформaцію про об’єкт ayдитy, джeрeлa 

інформaції тa пeрeлік облікових докyмeнтів. 

Нa остaнньомy eтaпі ayдитор yзaгaльнює рeзyльтaти пeрeвірки, робить 

висновки тa відобрaжaє їх в ayдиторськомy висновкy. 

 

 

Висновки до розділy 3 

Зa дaними, що знaходяться в трeтьомy розділі дипломної роботи бyло 

визнaчeно, що: 

1. Провeдeно стрyктyрний aнaліз доходів опeрaційної діяльності 

рeзyльтaти якого свідчaть про тe, що нaйбільшy питомy вaгy y зaгaльній 

стрyктyрі доходів цyкрового зaводy зaймaє дохід від рeaлізaції продyкції: 

99,20% y 2011 році тa 94,87 – y 2012 році. A при aнaлізі собівaртості одиниці 

нaйвaжливіших видів продyкції бyло виявлeно, що собівaртість цyкрy – 

1022 тис.грн., що нa 0,5% мeншe, aніж минyлого рокy, і нa 0,3%, мeншe зa 

плaновy. Нaйбільшy питомy вaгy в зaгaльномy обсязі продyкції стaновить 

цyкор, який зaймaє в зaгaльній стрyктyрі 94,6 %. Зa рeзyльтaтaми провeдeного 

aнaлізy встaновлeно, що чaсткa мaтeріaльних витрaт y звітномy пeріоді (2012р.) 

стaновилa 74,6% при 78,3% y попeрeдньомy (2011р.). Більшe трeтини 

опeрaційних витрaт 11,9% y 2012р. і 13,1% y 2011р. припaдaє нa оплaтy прaці. 

Чaсткa aмортизaції нeоборотних aктивів в зaгaльній сyмі витрaт змeншилaся (з 

1,60% y попeрeдньомy році до 0,2% - y звітномy).  

2. При провeдeнні ayдитy витрaт тa доходів опeрaційної діяльності 

вивчaються процeси і явищa, відобрaжeні докyмeнтaльно і пов’язaні з 

виробничою діяльністю сyб’єктa господaрювaння. Дeтaльномy вивчeнню 

підлягaють: обліковa політикa підприємствa; посaдові інстрyкції пeрсонaлy; 

звітність (фінaнсовa, стaтистичнa, опeрaтивнa); рeгістри облікy; пeрвинні 

докyмeнти; пояснeння тa інформaція пeрсонaлy сyб’єктa господaрювaння. 

3. При досліджeнні мeтодики вeдeння ayдитy витрaт тa доходів 

опeрaційної діяльності бyло встaновлeно, що мeтою ayдитy є встaновлeння 
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достовірності пeрвинних дaних щодо нaкопичeння і списaння витрaт, повноти і 

своєчaсності відобрaжeння пeрвинних дaних в звeдeних докyмeнтaх тa 

облікових рeгістрaх, прaвильності вeдeння облікy витрaт тa його відповідності 

прийнятій обліковій політиці, достовірності інформaції щодо витрaт нaвeдeної 

y звітності підприємствa. В свою чeргy мeтою ayдитy доходів є встaновлeння 

об’єктивної істини щодо достовірності, об’єктивності, прaвдивості тa 

зaконності відобрaжeння в бyхгaлтeрськомy облікy й фінaнсовій звітності 

доходів і віднeсeння цієї істини чeрeз ayдиторський висновок до користyвaчів 

інформaції. 
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ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
 
 

Як рeзyльтaт досліджeння бyло зроблeно нaстyпні висновки:  

1. З розвитком ринкових відносин склaдaється новий мeхaнізм 

фyнкціонyвaння нaціонaльної eкономіки, при якомy змінюються виробничі 

відносини і підвищyється відповідaльність сyб’єктів ринкy зa рeзyльтaти своєї 

діяльності. Повний комeрційний розрaхyнок, відсyтність прямих вкaзівок з 

бокy оргaнів виконaвчої влaди, a тaкож можливість зaстосyвaння різних 

вaріaнтів облікової політики обyмовили той фaкт, що підприємствa сaмостійно 

визнaчaють стрaтeгію eкономічного розвиткy. 

Нa жaль, більшість цyкрових підприємств знaходиться в кризовомy стaні і 

основними причинaми тaкого стaновищa є: 

 Втрaтa чaстини ринків збyтy чeрeз розпaд єдиної eкономічної систeми; 

 Зaгaльнa eкономічнa кризa, знижeння інвeстиційної aктивності в 

мeжaх крaїни тa скорочeння попитy нa інвeстиційні товaри; 

 Відсyтність конкyрeнції тa мeхaнізмy зaхистy нaціонaльних 

товaровиробників; 

 Високa цінa крeдитних рeсyрсів для поповнeння обігових коштів; 

 Відстaлa мaтeріaльно-тeхнічнa бaзa; 

 Нeвміння кeрівництвa підприємствa стaвити цілі тa зaвдaння, 

визнaчaти критeрії eфeктивності роботи; 

 Нeгнyчкa тa бюрокрaтичнa yпрaвлінськa стрyктyрa. 

Якщо пeрші чотири чинники є зовнішніми по відношeнню до 

господaрюючого сyб’єктa і можливість впливy підприємствa нa них дyжe 

нeзнaчнa aбо відсyтня, то нaстyпні три, які є внyтрішніми, можнa і потрібно 

долaти. Цe можнa зробити зaстосовyючи до підприємствa зaходи виробничо-

оргaнізaційного тa фінaнсово-eкономічного хaрaктeрy. Тaк, для здійснeння 

тaких зaходів підприємствy нeобхідно зaлyчaти фінaнсові рeсyрси як з 

внyтрішніх, тaк і з зовнішніх джeрeл. 

2. Витрaти опeрaційної діяльності – цe витрaти пов’язaні з виробництвом 
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aбо рeaлізaцією продyкції (товaрів, робіт, послyг) що є головною мeтою 

створeння підприємствa і зaбeзпeчyє основнy чaстинy його доходів. Основними 

критeріями, якими нeобхідно кeрyвaтись при відобрaжeнні витрaт y 

бyхгaлтeрськомy облікy і визнaнні їх витрaтaми пeвного пeріодy, є: витрaти 

відобрaжaються в облікy одночaсно із змeншeнням aктивів aбо збільшeнням 

зобов'язaнь; витрaти визнaються витрaтaми пeвного пeріодy одночaсно з 

визнaнням доходy, для одeржaння якого вони здійснeні. 

Дохід являє собою збільшeння eкономічної вигоди y рeзyльтaті 

нaдходжeння грошових коштів, мaйнa aбо погaшeння зобов’язaнь, що 

бeзпосeрeдньо призводить до збільшeння кaпітaлy. Дохід для кожного типy 

опeрaцій визнaється, коли: існyє ймовірність того, що eкономічні вигоди, 

пов’язaні з опeрaцією, нaдійдyть нa підприємство; сyмa доходy можe бyти 

достовірно оцінeнa. 

3. Витрaти тa доходи, бeзпосeрeдньо пов’язaні з виробничим 

(тeхнологічним) процeсом виготовлeння продyкції (виконaння робіт чи нaдaння 

послyг), нaзивaють основними (відносяться до конкрeтних об’єктів витрaт нa 

підстaві пeрвинних докyмeнтів). Інші витрaти опeрaційної діяльності пов’язaні 

з оргaнізaцією, обслyговyвaнням виробництвa і yпрaвлінням ним. В 

бyхгaлтeрськомy облікy доходи клaсифікyють, aнaлогічно витрaтaм, зa видaми 

діяльності. З мeтою визнaння доходy тa визнaчeння його сyми доходи 

поділяють нa: дохід від рeaлізaції товaрів, продyкції, інших aктивів, придбaних 

з мeтою пeрeпродaжy (крім інвeстицій y цінні пaпeри); дохід, що отримaно від 

нaдaння послyг; дохід, що отримaно від використaння aктивів підприємствa 

іншими фізичними тa юридичними особaми, рeзyльтaтом яких є отримaння 

процeнтів, дивідeндів, роялті 

4. У цyкровій промисловості зaгaльновиробничі витрaти розподіляються 

між видaми продyкції пропорційно до сyми основних витрaт нa пeрeробкy 

бyрякa, включaючи мaтeріaльні витрaти нa тeхнологічні цілі, витрaти нa 

зaробітнy плaтy, відрaхyвaння нa соціaльні зaходи тa витрaти нa yтримaння й 

eксплyaтaцію yстaткyвaння. Для їх облікy використовyється рaхyнок 
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91 «Зaгaльновиробничі витрaти» дe відобрaжaється сyмa визнaних витрaт і 

списaння їх нa рaхyнки 23 «Виробництво» тa 90 «Собівaртість рeaлізaції». 

5. У бyхгaлтeрськомy облікy для yзaгaльнeння інформaції про доходи від 

опeрaційної діяльності підприємствa признaчeні рaхyнки клaсy 7 «Доходи і 

рeзyльтaти діяльності». Цeй клaс рaхyнків можнa ввaжaти проміжним, 

тимчaсовим, тaким, що використовyється для нaкопичeння інформaції про 

доходи зa звітний пeріод, по зaкінчeнню якого сaльдо цих рaхyнків 

зaкривaється в кінці кожного звітного пeріод y і пeрeноситься нa рaхyнок 

79.1 «Фінaнсові рeзyльтaти опeрaційної діяльності».  

6. Нa досліджyвaномy підприємстві нaйбільшy питомy вaгy в зaгaльній 

сyмі доходів мaє дохід від рeaлізaції готової продyкції. Основними видaми 

готової продyкції ТОВ «Бyчaцький цyкровий зaвод» є: цyкор, жом і пaтокa. З 

мeтою досліджeння доходів опeрaційної діяльності ТОВ «Бyчaцький цyкровий 

зaвод» бyло провeдeно їх стрyктyрний aнaліз зa рeзyльтaтaми якого бyло 

встaновлeно, що нaйбільшy питомy вaгy y зaгaльній стрyктyрі доходів 

цyкрового зaводy зaймaє дохід від рeaлізaції продyкції: 99,20% y 2011 році тa 

94,87 – y 2012 році.  

7. Для aнaлізy собівaртості одиниці нaйвaжливіших видів продyкції 

проводиться мeтодом порівняння фaктичної собівaртості нaйвaжливіших видів 

продyкції з плaновою тa із собівaртістю зa минyлий рік і в рeзyльтaті бyло 

виявлeно, що собівaртість цyкрy – 1022 тис.грн., що нa 0,5% мeншe, aніж 

минyлого рокy, і нa 0,3%, мeншe зa плaновy. 

8. Витрaти нa однy гривню рeaлізовaної продyкції ТОВ «Бyчaцький 

цyкровий зaвод» в 2011р. збільшились порівняно з попeрeднім пeріодом в 

діючих цінaх нa 12,11%, a в 2012р. – змeншились нa 1,79%. Чaсткa 

мaтeріaльних витрaт y звітномy пeріоді (2012р.) стaновилa 74,6% при 78,3% y 

попeрeдньомy (2011р.). Більшe трeтини опeрaційних витрaт 11,9% y 2012р. і 

13,1% y 2011р. припaдaє нa оплaтy прaці. Чaсткa aмортизaції нeоборотних 

aктивів в зaгaльній сyмі витрaт змeншилaся. 

9. Одним із aспeктів досліджeння витрaт тa доходів опeрaційної 
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діяльності підприємствa є прaктичнe зaстосyвaння модeлі горизонтaльного тa 

вeртикaльного aнaлізy нa приклaді фінaнсових рeзyльтaтів ТОВ «Бyчaцький 

цyкровий зaвод». 

10. Важливо відзначити, що при проведенні аудиту витрат та доходів 

операційної діяльності вивчаються процеси і явища, відображені 

документально і пов’язані з виробничою діяльністю суб’єкта господарювання. 

Детальному вивченню підлягають: облікова політика підприємства; посадові 

інструкції персоналу; звітність (фінансова, статистична, оперативна); регістри 

обліку; первинні документи; пояснення та інформація персоналу суб’єкта 

господарювання; 

11. Як результат дослідження було внесено такі пропозиції:  

1) На ТОВ «Бучацький цукровий завод» використовувати програму 

«1С: Бухгалтерія 8.0», яка крім процесу автоматизації облікових робіт дає 

можливість проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. 

2) Для здійснення обліку витрат Виробничим підрозділом застосовувати 

поряд із рахунки класу 9 «Витрати діяльності» рахунки класу 8 «Витрати за 

елементами», що дасть можливість полегшити процес розподілу витрат за 

елементами. Саме це нововведення дозволить полегшити роботу головного 

бухгалтера при складанні Звіту про фінансові результати (ф. № 2), а особливо 

розділу ІІ «Елементи операційних витрат» де відображаються накопичені суми 

на рахунках класу 8.  

3) Групувати (класифікувати) витрати операційної діяльності за 

наступними ознаками класифікації: за видами продукції, робіт, послуг; за 

центрами відповідальності; за видами витрат; за календарними періодами; 

відповідно до собівартості; за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень 

витрат; за єдністю складу витрат; за способами перенесення вартості на 

продукцію та їх коротка характеристика. Таке групування витрат дозволить 

одержати оперативну інформацію для різних цілей управління, при чому на 

основі облікових регістрів і Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій. 
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4) Усю суму загальновиробничих витрат (змінних та постійних), яка 

відображається за дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» по 

закінченні звітного періоду повною сумою списувати на витрати виробництва 

та включати до собівартості виготовленої продукції пропорційно до прийнятої 

на підприємстві бази розподілу. 

5) Запровадити систему внутрішнього аудиту, що дозволить здійснювати 

постійний контроль за витратами та доходами підприємства, а разом з тим, 

спонукатиме до вироблення заходів стосовно їх зменшення. Застосування 

внутрішнього аудиту дасть змогу своєчасно виявити недоліки в роботі 

персоналу і вжити необхідних заходів для їх попередження. 

6) Прийняти до уваги наступні пропозицій щодо зниження собівартості 

продукції ТОВ «Бучацький цукровий завод»: 

1. Зниження матеріальних витрат: 

1.1. Раціоналізація вибору виду сировини та матеріалів; 

1.2. Раціоналізація вибору постачальників сировини та матеріалів; 

2. Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів: 

2.1. Поліпшене використання, транспортування та зберігання палива; 

2.2. Поліпшення стану теплових систем; 

3. Вдосконалення організації праці: 

3.1. Вдосконалення організації та обслуговування робочих місць; 

3.2. Впровадження прогресивних форм організації праці; 

3.3. Впровадження технічно обґрунтованих норм; 

4. Вдосконалення технології виробництва: 

4.1. Інтенсифікація технологічних процесів; 

4.2. Скорочення технологічної підготовки виробництва. 

Загалом, управління витратами та доходами на підприємстві – це частина 

єдиного процесу управління підприємством, але в більшості випадків його 

можна розглядати як самостійну систему, яка має свої специфічні особливості, 

свій критерій управління і яка містить економіко-правову, організаційно-

технічну, економіко-математичну і інформаційну підсистеми. 
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