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Складність управління економікою підприємств в умовах 
нестабільного середовища, в якому вони функціонують, пот
ребує створення адекватної системи інформаційного забезпе
чення управління витратами виробничо-господарської діяль
ності, а О'Іже, пошуку нових підходів до вирішення проблеми 
вдосконалення обліку і контролю непрямих витрат промисло
вих mдприємств. 

У ринкових умовах господарювання стало очевидним, що 

найбільш керованими з позиції пошуку резервів економії, 
зростання прибутку та рентабельності підприємства, які ви
значають виробничу і збутову програму промислового під
приємства, стають непрямі витрати, оскільки вони набувають 
особливого значення для прийняття ефективних управлінсь
ких рішень. Вказане потребує вдосконалення організації та 
методики обліку непрямих витрат промислових підприємств, 
а також посилення уваги до формування підсистеми їх внут
р1шньогосподарського контролю. 

Вагомий внесок в удосконалення обліку і контролю не
прямих витрат промислових підприємств у різний час зроби
ли відомі зарубіжні вчені-економісти Х. Андерсон, Е. Аренс, 
Е. Аткінсон, Р. Банкер, К. Друрі, Е. Еліас, Р. Ентоні, Р. Каплан, 
Д. Колдуел, Д. Лоббек, М. Моувен, Б. Нідлз, К. Сєнков, Т. Споун, 
П. Фрідман, Д. Фостер, Д. Хенсен, Ч. Хорнгрен, Д. Шим, 
М. Янг, а також вітчизняні науковці Г. Бєкрєнєва, М. Білуха, 
Ф. Бутинець, Б. Валуєв, С. Голов, Л. Гнилицька, З. Гуцайлюк, 
Ю. Давидов, В. Дерій, Г. Кірейцев, Р. Костирко, М. Кужельний, 
А. Кузьмінський, В. Лень, В. Лінник, Н. Лоханова, В. Максі
мова, О. Мошковська, Л. Нападовська, Ю. Ночовна, О. Олійник, 
В. Пантелеєв, М. Палюх, Н. Прохар, М. Пушкар, М. Скрип
ник, Т. Сльозко, В. Сопка, П. Сук, М. Чумаченко, М. Шигун, 
К. Юрченко та ін. Значну увагу дослідженню теорії та прак-
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тики обліку і контролю непрямих витрат промислових підп
риємств приділяли також провідні російські дослідники, такі 
як О. Волкова, В. Івашкевич, М. Кутер, В. Палій, Л. Панферо
ва, А. Соколов, Я. Соколов, А. Шеремет, К. Щиборщ. 

Проведений аналіз результатів досліджень свідчить про 
широке коло опрацьованих ученими питань з обліку і контро-. . 
лю непрямих витрат промислових шдприємств у цшому та в 

діяльності приладобудівних підприємств зокрема. Втім, зва
жаючи на існуючі організаційно-технологічні особливості ді
яльності приладобудівних підприємств, теоретичні й органі-
заційні положення 1 рекомендації практичного характеру 
щодо обліку та контролю непрямих витрат промислових під
приємств потребують поглиблених досліджень. Це зумовило 
вибір теми дослідження та підтверджує її актуальність. 

Предметом дослідження обрано промислові підприємства, 
зокрема підприємства приладобудування, оскільки усі наші 
попередні наукові дослідження пов' язані з цією галуззю еко-
НОМlКИ. 

Монографія складається із трьох розділів. У розділі 1 «Те
оретичні засади обліку і контролю непрямих витрат промис-. . . . 
лових шдприємств» досшджено економ1чну сутюсть поняття 

<<Непрям1 витрати», запропоновано напрями вдосконалення 

існуючих класифікацій непрямих витрат промислових підп
риємств. На основі аналізу організаційно-технологічних особ
ливостей підприємств приладобудування доведено необхід
ність урахування їх впливу на побудову системи обліку і 
контролю непрямих витрат промислових підприємств. У роз
ділі 2 «Непрямі витрати промислових підприємств в облікова-. . . 
управшнському аспекn» досшджено та вдосконалено методи

ку і організацію обліку непрямих витрат промислових підпри
ємств для потреб управління. У розділі З «Організація та ме
тодика внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат 

промислових підприємств» досліджено організаційні та мета-. . . 
дичю шдходи для проведення внутр1шньогосподарського ко-

нтролю непрямих витрат промислових шдприємств: з'ясовано . . 
сутюсть внутр1шньогосподарського контролю непрямих ви

трат, визначено мету й завдання, об'єкти і суб'єкти, метод та 
методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю не
прямих витрат, уточнено інформаційну базу, яку використо
вують при його здійсненні, запропоновано модель підсистеми 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат як 

складової системи внутр1шньогосподарського контролю про-
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мислових підприємств, розроблено методику оцінки ефектив-. . 
носn внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат 

промислових шдприємств. 

Автор висловлює щиру подяку кандидату економічних на
ук, доценту, доценту кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» Світлані Іванівні Ковач за неоцінен
ний внесок у формування науково-дослідного світогляду ав
тора монографії, слушні поради та наукові дискусії; рецензен
там монографії, доктору економічних наук, професору, 
завідуючому кафедри економіки, обліку та аудиту Київського 
національного університету технологій та дизайну Аллі Пав
лівні Гречан, доктору економічних наук, професору, завідую
чому кафедри фінансів Харківського державного університету 
харчування та торгівлі Анжеліці Сергіївні Крутовій, доктору 
економ1чних наук, доценту, проректору з навчально-мето

дичної та наукової роботи, завідувачу кафедри бухгалтерсько
го обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту 
Володимиру Павловичу Пантелеєву за неоціненні поради що-
до покращання наукової пращ. 

Велика вдячність моїм шановним колегам та друзям, а та
кож моїй родині за створення сприятливих умов для наукової 
роботи, що уможливило вихід у світ даної монографії. 



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ 
І КОНТРОЛЮ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

1.1. Е1'ономічна сутність 1'атегорії витрат 
та поняття непрямих витрат 

У досконалення управління економікою підприємства в ринкових 
умовах господарювання, проведення заходів по реформуванню 
суб'єктів господарювання потребують створення ефективної системи 
інформаційного забезпечення управління витратами виробничо-госпо
дарської діяльності підприємства та пошуку нових підходів до вирі
шення проблем удосконалення облікового механізму. 

У теорії ринку важливе значення має встановлення межі дії ринко
вих відносин. При розгляді цього питання визначальною умовою є фо
рмування витрат у сфері обміну. 

Витрати досліджували ще класики політичної економії: А. Сміт ввів 
поняття абсолютних витрат, Д. Рікардо - автор теорії порівняльних 
витрат [94]. Під терміном «витрачання» вони розуміли середні суспіль
ні витрати на одиницю продукції, тобто вартість окремої одиниці про
дукції на середньому підприємстві або середні витрати на всіх підпри
ємствах, що належать до певної галузі. Витрати виробництва класики 
визначали і як ціну виробництва з урахуванням рентних платежів. 

Розробку теорії трудової вартості було започатковано представни
ками класичної політичної економії У. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо та 
ін. [94]. Свого подальшого розвитку вона набула в працях К. Маркса 
[146], який розробив учення про двоїстий характер праці, втіленої в то-. . . . . 
вар1, розкрив суперечmсть м1ж приватною та сусшльною, конкретною 1 
абстрактною працею, споживною вартістю та вартістю товару, дослі
див історичний процес розвитку обміну та форм вартості, розкрив при
роду і суть грошей як загального еквівалента. Відповідно до цієї теорії: 
саме людська праця створює вартість. Згідно з теорією вартості, засно
ваною на праці, вартість товару визначається кількістю роботи, необ
хідної для виробництва певної продукції. Якщо інші фактори, крім ро
боти, також задіяні для виробництва певної продукції, то кількість 
праці, затраченої на ці чинники, також додається до вартості виробле
ного продукту. Праця у комбінації з іншими чинниками формує кінце-



8 К.В. Безверхий 

вий продукт. Оnке, підрахувати вартість продукції означає відстежити 
процес виробництва та визначити сукупну кількість праці, застосованої 
у процесі виробництва, а також праці, затраченої на фактори, спожиті у 
процесі виробництва. 

Подана точка зору може бути сумнівною у практичному застосу
ванні. Одна із проблем: в яких одиницях слід вимірювати працю? 
У бухгалтерському обліку необхідна одиниця обліку для підрахунку . . . . . . 
вартосn зпдно 1з теор1єю вартосn, заснованою на пращ. 

Автори цієї теорії та дослідники більш пізнього періоду завжди ви
користовували години як одиницю виміру праці. Вони були обізнані з 
відносним характером праці відповідно до типу працюючого. Ось як 
К. Маркс пояснював цю проблему: «Хто може подумати, що якщо вар
тість продукції визначається кількістю праці, затраченої на неї, то чим 
більш непрофесійна людина виконує роботу, тим дорожчим буде товар, 
тому що більше часу буде витрачено на його виробництво. Однак пра
ця, яка формує ціну, є однорідною людською працею, яка вимірюється 
однією уніфікованою людино-годиною. Загальна трудова сила суспіль
ства, котра втілюється у сумарній вартості всієї продукції, виробленої 
суспільством як однорідною масою робочої сили, що складається із ве
ликої кількості одиниць. Кожна із цих одиниць подібна до іншої, оскі
льки має характер середньої робочої сили суспільства та розглядається 
як такий, що витрачає на виробництво товару стільки часу, скільки по
трібно в середньому в суспільстві. Це час, необхідний для виробництва 
одиниці продукції за нормальних умов виробництва із середнім рівнем 
навичок та інтенсивністю, яка превалює в даний період ... Ми бачимо, 
що вартість визначається працею, соціально необхідною для виробниц
тва» [217, с. 286]. Іншими словами, вартість продукту- це не кількість 
праці, використаної у певному випадку в процесі виробництва, а це со
ціальна середня величина праці, необхідна для нього. Співвідношення 
кількості праці, використаної у певному випадку в процесі виробницт
ва, до соціально необхідної середньої величини визначається ринкови
ми умовами. 

В економічній концепції К. Маркса трудова теорія вартості та за
снована на ній теорія додаткової вартості посідають центральне місце 
[146]. Світовій економічній науці відомі й інші теорії вартості: ті, що в 
центр уваги ставили витрати, і ті, що перемістили його на кінцеві ре
зультати виробництва. Крім трудової вартості до «витратних» концеп
цій належать також теорія витрат виробництва і теорія трьох факторів 
виробництва. Прихильники теорії витрат виробництва (Р. Торренс, 
Н. Сеніор, Дж Мілль, Дж Мак-Куллох та ін.) розглядають витрати ви
робництва як основу мінової вартості та цін, вважаючи, що нова вар
тість створюється не тільки живою, а й минулою, уречевленою працею. 
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Вони виходять з того, що, оскільки величина витрат виробництва зале
жить від цін на окремі їх елементи (предмети і засоби праці, робочу си
лу), то використання витрат як основи ціноутворення означає по суті . . 
пояснення ц~н на товари ц~нами на елементи витрат. 

Згідно з марксистською концепцією витрати виробництва - це те, 
що коштує товар капіталістові, а саме сума витрат на придбання засобів 
виробництва і робочої сили (постійний і змінний капітал). Від специфі
чно капіталістичних витрат К. Маркс виокремлює дійсні витрати виро
бництва товару (витрати праці), які створюють його вартість [146]. 

Розмежування витрат виробництва як витрат праці та витрат капіта-. . . . . 
лу- один 1з вихщних принцишв марксистського анал1зу процесу каш-. . 
тал1стичного юдтворення. 

У першому томі праці «Капітал» К. Маркс, широко абстрагуючись 
при розгляді теорії вартості, припускав участь усіх факторів виробниц
тва у створенні лише споживної вартості. У третьому томі, де йдеться 
про конкретні економічні явища, щодо теорії ціни виробництва, а та
кож ренти він визнавав вплив факторів виробництва на мінову вартість 
і ціну. За К. Марксом, величина капіталу впливає на ціну через пере
розподіл прибутку і перетворену форму вартості - ціну виробництва. 
Остання утворюється за допомогою вирівнювання норми прибутку в . . . . . 
р1зних галузях у процес~ переливання кашталу в результаn м1жгалузе

вої конкуренції [146]. 
Трудова теорія вартості ввійшла в суперечність з прикладними дос

лідженнями, практичними реаліями. Наприклад, нерідко ціни не тільки 
відхиляються від вартості, й формуються навколо «контролюючого 
стрижня», який відрізняється від неї. Не завжди вона - трудова теорія 
вартості узгоджується з практикою та положенням про єдиний вартіс-
ноутворюючий чинник. 

Наприкінці ХІХ ст. виникає низка нових концепцій. У маржиналіс
тів витрати тлумачаться як психологічне явище, що rрунтується на гра
ничній корисності. На їхню думку, сума, яку сплачує фірма за фактори 
виробництва, визначається граничною корисністю, якою вони володі
ють з погляду продавця. Поняття витрат у маржиналістській економіч
ної теорії відноситься до окремого підприємства, витрати і доходи яко
го розглядаються як функції від масштабу виробництва. Австрійський 
теоретик Ф. Візер розробив суб'єктивну теорію витрат альтернативних 
можливостей, відповідно до якої дійсні витрати виробництва даного 
товару дорівнюють найвищій корисності тих благ, які суспільство мог
ло б отримати, якби в інший спосіб використовувало витрачені вироб
ничі ресурси. Переклад на математичну основу поглядів маржиналістів 
представниками австрійської школи сприяв виникненню теорії м1юм1-
зації витрат. 
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Інституціональна теорія витрат найяскравіше висвітлена в роботах 
Дж К. Кларка («Дослідження економіки накладних витрат») і Джона 
А. Г обсона. Перший займався проблемою накладних витрат ( overhead 
costs), а також докладно досліджував різні типи витрат: індивідуальні 
та суспільні, абсолютні, додаткові, фінансові, виробничі, довго- і коро
ткострокові. Надбанням Дж А. Г обсона було те, що він ввів поняття 
«людські витрати» (human costs), що вимірюються, на його думку, якіс
тю та характером трудових зусиль, здібностями осіб, які роблять ці зу
силля, а також з погляду розподілу праці в суспільстві. Неокласичні 
концепції витрат виробництва розглядають їх як суму витрат (постій
них і змінних) на придбання чинників виробництва [94]. 

В останнє десятиліття широкої популярності набула теорія 
трансакційних витрат, яку розробляють представники неоінституціона
лізму. До них відносять в основному витрати обігу, тобто витрати по 
реалізації товару (реклама, вміст ринків і т. д.). Термін «трансакційні 
витрати» («transaction costs») був введений Р. Коузом у 1937 р. з метою 
пояснення ситуації, що певні економічні дії можуть бути використані 
фірмами самостійно або придбаватися на ринку [94]. До того, як було 
введено цей термін учений у своїй роботі «Природа фірми» («The 
Nature of the Firm», 1937 р.) використовував поняття «витрати викорис
тання цінового механізму» («costs ofusing the price mechanism»). У 1960 р. у 
праці «Проблема соціальних витрат» («The Problem of Social Cost») 
Р. Коуз для пояснення транс акційних витрат використовував поняття 
«витрати ринкових операцій» ( «costs of market transactions») або «плата 
за використання ринкового механізму» («market trading fee» ). 

Поняття трансакційних витрат ввів американський економіст Р. Коуз 
[94], виділивши їх основні типи: 

- витрати, пов' язані з пошуком інформації про ринки і умов руху 
товарш та послуг, що складаються на них; 

- витрати щодо визначення умов і оформленню операцій; 
- витрати на визначення якості товарів, розробку системи стандар-

тів, охорону фірмових знаків; 
- витрати по захисту правового режиму за допомогою юридичної 

системи; 

- втрати через необдуману поведінку на ринку. 
Поняття трансакційних витрат набуло великого поширення завдяки те

орії трансакційних витрат (Transaction Cost Economics) О. Вільямсона [94]. 
Сьогодні теорію трансакційних витрат використовують для пояснення ве
ликої кількості взаємодій. Часто під трансакцією розуміють не тільки оче
видні випадки придбання і продажу, а й щоденні емоційні взаємодії. 

Неоінституціоналісти вважають, що функція ринку полягає в еко
номії трансакційних витрат, а головною його перевагою виступає тен-
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денція до мінімізації витрат кожного учасника обміну на здобуття ін
формації. 

У подальшому розробкою питань, пов'язаних із проблемою трансак
ційних витрат, займалися А Алчіан, О. Вільямсон, Х. Демсец, Дж. Джоунс, 
Т. Еггертссон, К. Ерроу, Дж. Коммонс, У. Ніколсон, Д. Норт, П. Мілгром, 
Н. Прус, Дж. Робертс, Г. Саймон, С. Хіл, М. Чампі, С. Чунг [94]. При 
цьому розуміння трансакційних витрат варіює від вузьких визначень, 
що пов'язують ці витрати з окремими видами економічної діяльності, 
до широких, які підкреслюють інституційну природу явища. 

Витрати, пов'язані з реалізацією та споживанням товарів у ринко
вих умовах, К. Маркс називав чистими [146]. Застосування цієї форми 
витрат набуло дуже широкого поширення. Задовго до введення транса-
кційних витрат представники теорії граничної корисносn, посилаючись 
на те, що приділялося мало уваги конкуренції та процесам ринкового 
ціноутворення, перемістили процес дослідження в сферу обігу. 

У сучасній економічній літературі найчастіше йдеться про бухгал
терські витрати виробництва, які окрім прямих витрат включають тор
говельні та адміністративні витрати. Бухгалтерські витрати разом з 
«нормальним підприємницьким прибутком» становлять повні конкуре
нтні витрати [88, с. 102]. Під бухгалтерськими затратами розуміють 
фактичні затрати факторів виробництва, придбаних за ринковими ці
нами, а під економічними - втрачені можливості, тобто суму грошей, 
яку можна отримати від найбільш вигідних з усіх можливих варіантів 
використання ресурсів [216, с. 243]. Як зазначає провідний молдовсь
кий учений А Руденко, « ... економічні затрати підприємства - це 
оплата постачальнику, а також його внутрішні затрати, обумовлені ви-. . . 
користанням ресурсш на даному mдприємстю для випуску визначеного 

виду продукції. Іншими словами, затрати - це грошове вираження ви
робничих факторів, які необхідні для здійснення підприємством своєї 
виробничої діяльності» [194, с. 10]. М. Скрипник зауважує, що «витра-. . . . . . 
ти як економ1чна категор1я - це грошою та матер1алью ресурси, яю . . .. 
використаю протягом певного перюду в господарському процес~ mдп-

риємства, а також показник ефективності діяльності господарюючого 
суб'єкта» [202, с. 164]. 

Теоретичне обrрунтування витрат у сфері обігу фактично зводиться 
до вирішення проблеми співвідношення законів виробництва та законів 
розподілу - або вони існують автономно, або перші залежать від дру
гих. Якщо прийняти, що процес виробництва не залежить від процесу 
розподілу, то трансакційні витрати мають дорівнювати нулю. Проте 
насправді трансакційні витрати ніколи не бувають нульовими. Отже, на 
процес виробництва розподіл робить безпосередній вплив, який здійс-
нюється через ринковий мехаюзм. 



12 К.В. Безверхий 

Із загальноекономічної точки зору витрати обігу - це сукупність 
витрат, пов'язаних з процесом обігу товарів. За своєю економічною 
природою витрати обігу поділяються на чисті і додаткові. Чисті витра
ти обумовлені актом купівлі-продажу, зміною форм вартості в процесі 
реалізації товарів. До них відносяться витрати на утримання продавців, 
рекламу, ведення рахункових книг і т. д. Чисті витрати носять непроду
ктивний характер, вони не додають до товару ніякої вартості. Додатко
ві витрати - продуктивні, вони пов' язані з продовженням процесу ви
робництва у сфері товарного обігу, збільшують вартість і становлять 
витрати на транспортування товарів, їх доопрацювання, зберігання, 
комплектування, розфасовку, упаковку і т. д. 

У капіталістичному господарстві значну частку займають чисті ви
трати обігу, які відшкодовуються з додаткової вартості. Та частина до
даткових витрат обігу, яка створюється капіталістичною конкуренцією 
та спекуляц~єю, також має непродуктивний характер. 

У праці «Капітал» К. Маркс зазначав: «Загальний закон полягає в 
тому, - що всі витрати обігу, які випливають лише з перетворення фо
рми товару, не додають до нього ніякої вартості. Це - просто витрати 
з реалізації вартості, або витрати, необхідні для того, щоб перевести її з 
однієї форми в іншу» [217, с. 168]. 

В умовах капіталізму стихійний розвиток економіки, загострення 
притаманних їй суперечностей, запекла конкурентна боротьба обумов
люють величезні непродуктивні витрати у сфері обігу, які в кінцевому . . . . . 
mдсумку лягають на плеч1 трудящих, оскшьки входять до ЦІНИ товарш. 

У період загальної кризи капіталізму витрати обігу безперервно зрос
тають і становлять значну частину роздрібних цін товарів. 

Визначення витрат з позицій теорії трудової вартості є недостатньо 
глибоким і повним, його не можна визнати прийнятним, а філософсь
ко-теоретичне визначення витрат як витрат обігу (трансакційних ви
трат) в практичному плані недостатньо розроблено. Тому вважаємо за 
потрібне розглянути тлумачення сутності витрат на мікрорівні (на рівні 
підприємства, установи, організації) із загальноприйнятих практичних 
позицій, які сформувалися в економіці під впливом облікової точки зо
ру. Наші переконання підтверджуються думкою вітчизняного вченого
економіста С. Свірко, яка зазначає: «відповідь проста - саме в бухгал
терському обліку ці поняття (витрати та затрати- примітка автора) 
набувають вартісної оцінки. Це, до речі, підтверджується одним з осно
воположних принципів бухгалтерського обліку - принципом єдиного 
грошового вимірника. Тому якщо використання названих вище термі
нів у будь-якій з економічних сфер у значенні слів-синонімів принаймні 
може бути класифіковане як некоректне, то в бухгалтерському обліку 
ця некоректність рівнозначна помилці. У цілому, на думку автора, тра-
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. . 
ктування розглядуваних термІюв в економІчному словниковому пош 

має відбуватися з позиції бухгалтерського обліку насамперед» [198, с. 168]. 
Досліджуючи економічну сутність непрямих витрат, насамперед по

трібно уточнити зміст і співвідношення таких понять, як «витрати» і 
«затрати», «витрати виробництва» та «виробнича собівартість». Як мо
лоді вчені, так і досвідчені науковці намагаються з' ясувати економічну . . . . .. 
сутнІсть, власне, саме цих понять, юдмІнносn чи тотожносn мІж ними. 

Однак серед розмаїття їх поглядів неможливо окреслити якийсь один 
обrрунтований підхід до тлумачення термінів «витрати» і «затрати», 
«витрати виробництва» та «виробнича собівартість». 

По-перше, необхідно звернутися до нормативно-правових джерел, 
які регулюють досліджувані питання. Згідно з національним Положен
ням (стандартом) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності»: «витрати- це зменшення економіч
них вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які 
призводять до зменшення власного капіталу» [180]. Аналогічне визна
чення (з невеликим уточненням) подано і у П(С)БО З «Звіт про фінан-. . . . 
сою результати»: «витрати - зменшення економІчних вигщ у виглядІ 

вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до змен
шення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок 
його вилучення або розподілу власниками) за звітний період» [178]. За
значене визначення витрат в П(С)БО 1 та П(С)БО З тлумачить зміст 
витрат як елемента фінансової звітності, а саме як елемента форми No2 
«Звіт про фінансові результати». Поряд з цим в п. 21 П(С)БО 16 «Ви
трати» вказано, що «витрати операційної діяльності групуються за та-. . . 
кими економІчними елементами: матерІалью затрати; витрати на опла-. . . . . . . 
ту пращ; юдрахування на соц~алью заходи; амортизац~я; шшІ 

операційні витрати ... » [ 181]. В цьому групуванні проявляється чіткий 
поділ усіх витрат на предмети праці, живу працю та знос засобів праці, 
затрати живої й уречевленої праці, що відповідає економічній сутності 
елементів виробництва. 

В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського об
ліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підпри
ємств і організацій (далі - Інструкція про План рахунків) [112] у назві 
рахунків 8 класу «Витрати за елементами» немає терміна «затрати», 
крім рахунка 85 «Інші затрати». Тобто, на нашу думку, як у П(С)БО, 
так в Інструкції про План рахунків, поняття «витрати» і «затрати» інко
ли ототожнюються. 

Слід також звернути увагу, що в Міжнародних стандартах бухгал
терського обліку (далі - МСБО), а саме в МСБО 2 «Запаси» та Конце
птуальній основі складання та подання фінансових звітів до МСБО по
няття «затрати» не фігурує, а застосовується термін «витрати» (англ. 
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«costs», «expenses») як елемент «Звіту про прибутки та збитки» (за віт
чизняними П(С)БО «Звіт про фінансові результати») та поняття витрат 
в контексті виробничих витрат, зокрема виробничих накладних витрат 
[155, с. 68]. Тобто можна дійти висновку, що в МСБО розмежовані по
няття «витрати» як елемент фінансової звітності та «виробничі витра
ти», тобто «витрати виробництва» як вартість виробництва незаверше
ного продукту (стаття балансу «Незавершене виробництво») і відсутній 
такий термін, як «затратю>, оскільки термін «затратю> має натурально
речовий, а не вартісний (наприклад, затрати праці - людино-години, 
людино-дні) зміст. 

На нашу думку, витрати - це стаття фінансової звітності, яка ви
значається П(С)БО та МСБО для складання фінансової звітності; затра-. . . . 
ти - це економ1чна категор1я, що характеризує кшьюсне споживання . . . . . 
ресурсш у процес~ д1яльносn, в тому чисш створення продукту; витрати 

виробництва - це вартісний вимір затрачених (спожитих) у процесі 
виробництва ресурсів, тобто вартість понесених у процесі виробництва 
затрат. 

Наші переконання щодо термінів «витрати» та «затрати» підтвер
джуються листом Інституту української мови. На думку фахівців Інсти
туту української мови; «слово «витрати» вживається для позначення 

грошей, коштів витрачених на що-небудь ... Однак зустрічається і слово 
«затрати» - використання, витрачання часу, сил тощо на що-небудь з 
певною метою ... У фінансовій сфері перевага надається терміну витра
ти на позначення зменшення економічної вигоди у звітному періоді у 
формі вибуття або використання активів чи виникнення заборгованості, 
що веде до зменшення власного капіталу ... Отже, на сучасному етапі 
розвитку української мови у питаннях використання кошnв доцшьним 

є вживання терміна витрати» [139]. 
Використання термінів «витрати» та «затрати» у вітчизняних довід

кових, навчальних, наукових виданнях та нормативно-правових доку

ментах можна пояснити: 

- значним розширенням завдань вітчизняної системи обліку в 
зв' язку з ускладненням економічних процесів, що відбуваються; . . . . . . . . . 

- ~снуванням р1зних груп користувачш: ЗОВНІШНІХ 1 внутр1шНІх, ш-
формаційні потреби яких суттєво відрізняються; для задоволення цих 
потреб і доцільно створювати різні види обліку - фінансовий та пода
тковий (для зовнішніх користувачів) та внутрішньогосподарський (для 
внутрішніх користувачів). 

Після уточнення сутності термінів «витрати» та «затрати» доцільно 
було б виявити відмінність між ними та витратами виробництва. Розк
риваючи сутність витрат виробництва, професор В. Сопка спирається 
на загальновідоме вчення К. Маркса, виходячи з відомого його поло-



Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств 15 

ження про те, що «акт виробництва, у всіх своїх моментах, є актом 
споживання». Як розвиток цього положення, В. Сопка вказує на те, що 
«процес виробництва необхідно одночасно вивчати в двох аспектах ... 
як процес створення нового продукту . . . як процес виробничого спо
живання. Кожний аспект процесу виробництва виступає як самостій
ний об'єкт вивчення. В самостійності кожного проявляється їх проти
лежність і як результат, індивідуальність» [21 О, с. 15]. 

r рунтуючись на таких позиціях, В. Палій розглядає «процес вироб
ництва як кібернетичну систему виробничого споживання і як процес 
створення нового продукту в натурально-речовій формі та у вартісному 
вираженні» на рівні підприємства [165, с. 76]. Розглядаючи процес ви
робництва в натурально-речовій формі <<На вході», він зазначає, що <<На 
вході» в системі виробництва відображуємо ресурси - робочу силу і 
засоби виробництва, а <<На виході» з системи виробництва - виробле
ний продукт. У процесі виробництва відбувається об'єднання засобів 
виробництва з робочою силою, що затрачує працю, і в результаті цього 
синтезу, що й є процесом виробництва, створюється продукт. 

Розглядаючи процес виробництва у вартісному виразі, <<На вході» в 
систему виробництва відображують витрати виробництва, а <<На вихо
ді» - собівартість створеного продукту як вартісного виміру спожитих 
у процесі виробництва ресурсів. «На виході» готовий продукт - це си
нтетичний результат взаємодії живої праці із засобами виробництва. 
Дослідити його можна лише після закінчення виробництва, тобто з ме
ншою деталізацією і не так оперативно [165, с. 78]. 

Схематично двоїстий характер виробництва у його натурально
речовому та вартісному виразі подано на рис. 1.1. 

~ ~ 
~ ffi 
·g. '= ,.. = 
~ :§ 
~ [; 

Ресурси 
Сwорений 

продукт 

ІІ=="'"==ІІ- -- - -- - - - - - - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - Процес виробництва - -- - -- - - - - - - -- - -- - -- - - - -- - -- - -

Витрати 

виробництва 

Собівартість 

створеноm 

продукту 

Рис. 1.1. Двоїстий характер виробництва в наrурально-речовому 
та вартісному виразі [21, с. 178]. 
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Таким чином, в точній відповідності з натурально-речовою характе
ристикою процесу виробництва вартісні елементи витрат можна вивча
ти та відображувати з будь-якою деталізацією в момент їх здійснення, 
тобто саме тоді, коли здійснюється виробниче споживання. 

Собівартість продукту - це синтетичний показник, який одер
жують <<На виході» процесу виробництва, тобто його як результат. 
Можливість деталізації показника собівартості досить відносна, во
на обмежена процедурою обчислення собівартості - методикою 
калькуляції. 

Отже, розкриваючи економічну сутність витрат виробництва, за ос
нову слід прийняти змістовну характеристику виробництва як суспіль
ного явища, що має двоїстий характер: з одного боку- це процес ви
робничого споживання ресурсів (засобів виробництва та робочої сили); 
з другого - це процес створення нового продукту. Це є натурально
речовий зріз процесу виробництва. Згідно з натурально-речовою харак
теристикою процесу виробництва формується його вартісна характери
стика: витрати виробництва, що є вартісним виразом затрачених на 
виробництво ресурсів, у результаті створення нового продукту транс
формуються у його собівартість. Тобто, щоб визначити виробничу со
бівартість виробленого продукту, потрібно врахувати витрати на його 
виробництво. 

Порівнюючи склад виробничої собівартості, а відтак, і склад ви
трат виробництва за П(С)БО 16 «Витрати», стає очевидним, що 
склад витрат виробництва за П(С)БО значно вужчий, оскільки він 
не включає адміністративні (загальногосподарські) витрати, загаль
новиробничі витрати в частині нерозподілених постійних витрат та 
наднормативні виробничі витрати. Такий підхід до адміністратив
них витрат є цілком обrрунтованим, оскільки вони зумовлені не 
тільки виробничою (основною операційною) діяльністю підприємс
тва, а й іншими видами звичайної та надзвичайної діяльності підп
риємства в цшому. 

Важливим, на нашу думку, є визначення сутності та складу непря
мих витрат виходячи з видів діяльності, здійснюваних підприємством в 
ході операційної діяльності підприємства. 

І якщо оту загально відому формулу К. Маркса: Г - Т - ... В 
... - Т' - Г' застосувати на рівні підприємства, то її окреслює 
операційний цикл діяльності підприємства як «проміжок часу між 
придбанням запасів для здійснення діяльності і отриманням коштів 
(еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них про
дукції чи товарів і послуг», що визначено в п.4 П(С)БО 2 «Баланс» 
[177] (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Операційний цикл діяльності підприємства 

За класифікацією видів економічної діяльності, яку покладено в ос
нову побудови вітчизняного Плану рахунків, операційна діяльність ро
зкривається через основну та іншу операційну діяльність. Визначення 
терм1юв «операційна діяльність» та «основна діяльність» наведено в 
абз. 8 та 9 п. 4 П(С)БО З «Звіт про фінансові результати» [178], а саме: 
«Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльніс
тю», «Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або ре
алізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 
створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу» 
[178]. З викладеного вище випливає, що витрати фінансової та інвести
ційної діяльності не мають відношення до операційної діяльності підп
риємства і тому не є непрямими витратами виходячи з їх сутності в 
контексті операційного циклу діяльності підприємства. Види діяльності 
підприємств наведено на рис. 1.3. 

Проте зміст операційної діяльності підприємства, на нашу думку, не 
буде повний, якщо не зазначити, що діяльність підприємства неможли
ва без управління нею, тобто всі стадії операційного циклу діяльності 
підприємства фактично охоплюються (пронизані) управлінською лан
кою підприємства. Тобто якщо взяти всі витрати, пов'язані з виробниц
твом продукту та його реалізацією, то очевидно, що непрямі витрати 
відповідно до сучасних їх назв і змісту - це загальновиробничі витра
ти (їх ще часто називають виробничими непрямими витратами), адміні
стративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати (такі ви
трати називають невиробничими непрямими витратами). При цьому . . . . 
МІЖ ними є суттєва ВІДМІННІСТЬ. 

Загальновиробничі витрати є запасомісткими витратами виходячи із 
сучасної побудови обліку витрат, тобто загальновиробничі витрати вклю
чаються до витрат виробництва виготовленої продукції і на кінець звітного 
періоду (на дату складання фінансової звітності) відображуються в складі 
незавершеного виробницгва, а за умови, що виробницгво продукту вже за-
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вершено, загальновиробничі витрати є складовою собівартості створеного 
готового продукту. Водночас адміністративні витрати, витрати на збут, ін
ші операційні витрати не є запасомісткими, тобто є витратами звітного пе
ріоду і відображуються у Звіті про фінансові результати. 

ІІ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ІІ 

Звичайна діяльність 

Операційна 

Собівартість реалізаці 

Рахунок 90 «Собівартість 
реалізації»: 

~О 1 «Собівартість реалізованої 
агової продукції» 

~02 «Собівартість реалізоваюrх 
tговаріВ» 

~03 «Собівартість реалізоваюrх 
!Робіт і послуг» 

~04 «Страхові вшшати» 

11 

.11 Основна IL 
----...~.......... .................... !!!!!!!!ІІг 

Загальновиробничі витрати 

Рахунок 91 «Загальновиробюrч:і витрапш 

Адмінісrративні витрати 

Рахунок 92 «Адміністративні витрати» 

Витрати на збут 

Рахунок 93 «Витрати на збут» 

Інші операційні витрати 

Рахунок 94 «Ітпі операційні витратю>: 
941 «Витрати на досл:іджеЮІЯ і розробюш 
942 «Собівартість реалізованої іноземної вашотю> 
943 «Собівартість реалізоваюrх вщ:юбнюшх 

І . ~ 11 - рапасіВ» 
нша операц1ина І~ 944 «Сумнівні та безнадійні борги» 

11 

945 «Втрати від операційної курсової різющі» 
946 «Втрати від знецінеЮІЯ запасіВ» 
94 7 «Нестачі і втрати від псування: :цінностей» 
948 «Визнані штрафи, пені, неустойюш 

94 9 «Ітпі виmати опеnаційної діяльності» 

.11 

Інвестиційна 11 11 
Фінансова ~ 

Інші витрати 

Рахунок 97 «Інші витрати»: 

Непрямі витрати 

в контексті 

операційного 

циклу діяльності 

підприємства 

Фінансові витрати 

Рахунок 95 «Фінансові витрати»: 
951 «Відсотки за :кредиш 

952 «Ітпі фінансові витрати» 

971 «Собівартість реалізоваюrх фінансових інвестицій» 
972 «Втрати від змеІШІеЮІЯ корисності активів» 

Втрати від учасrі в капіталі 

974 «Втрати від неопераціЙШІХ курсових різню~;ь» 
975 «Уцінка необорапm:х активів і фінансових інвеспщіЙ>> 
976 «Сшrсання: необоJ_ХJтюrх активів» 
977 «Інші витрати звичайної діяльності» 

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі-»: 
961 Втрати від інвеспщій в асоційовані 
підприємства>> 

962 Втрати від спільної діяльності» 
963 Втрати від інвеспщій у дочірні підприємства 

Рис. 1.3 . Види діяльності підприємства та їх зв'язок із витратами діяльності 
підприємства згідно з П(С)БО 
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До собівартості створеного продукту, яка визначається в системі 
бухгалтерського обліку, їх не включають. Вони можуть бути розподі
лені з метою визначення фактичної собівартості виробленої продукції в 
системі внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

На нашу думку, витрати виробницгва продукції, що формують її виро
бничу собівартість, мають включати поряд із прямими і загальновиробни
чими змінними та постійними розподіленими витратами також нерозподі
лені постійні та наднормативні виробничі витрати, оскільки всі вони 
однаково пов' язані з процесом виробницгва того чи іншого продукту. 

Таким чином, виробнича собівартість певного виду продукції, визначе
на в бухгалтерському обліку за П(С)БО 16 «Витрати», є величиною, не то
тожною витратам на її виробницгво; вона відрізняється на величину пос
тійних нерозподілених та наднормативних виробничих витрат (рис. 1.4). 
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«Витрати» 
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Рис. 1.4. Склад витрат операційної діяльності відповідно до П(С)БО 
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Тобто бухгалтерський облік не забезпечує внутрішньогосподарські 
потреби підприємства інформацією про фактичні витрати на виробниц
тво конкретного виду продукції, які за необхідності можуть бути авто
номно визначені в системі внутрішньогосподарського обліку. О~:же, 
витрати виробництва - це вартісний вимір затрачених (спожитих) у 
процесі виробництва ресурсів, тобто вартість понесених у процесі ви
робництва затрат. 

У ринкових умовах господарювання стало очевидним, що з позиції 
пащуку резервів економії, зростання прибутку та рентабельності на пі
дприємстві, де окреслено програму виробництва й збуту, найбільш ке-. . 
рованими поступово стають не прям1, а непрям1 витрати. 

Результати досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців свідчать 
про те, що непрямі витрати в більшості галузей економіки постійно 
збільщуються як в абсолютній сумі, так і відносно загальної величини 
витрат господарюючого суб' єкта. 

Це пов' язана з науково-технічним прогресом, ускладненням завдань 
управління, зростанням чисельності управлінського персоналу, з його 
відповідним кваліфікаційним рівнем, широким використанням в 
управлінні комп'ютерної техніки, сучасними телекомун1каційними за
собами, підвищенням вимог до обладнання офісів і т.д. 

Під непрямими витратами, як правило, розуміють загальні витрати, 
які співвідносяться з усією масою продукції, виготовленої за певний 
період часу. Перші згадки про непрямі витрати як такі зустрічаються, 
як не дивно, ще в Середні віки. Чернець-математик Лука Пачолі у своїй 
роботі «Трактат про рахунки та записи» (XV ст.) характеризує природу 
тих витрат, які ми нині називаємо непрямими витратами: «Тобі припа
дає сплачувати носію, вагарю, вантажнику, пакувальнику або перевіз
нику. Занадто клопітно складати в кожній такій витраті окрему статтю: 
вони не коштують такої праці, оскільки деталі заважають головному. 
До того ж, робітники виконують різні завдання, а оплату одержують ві
дразу. О~:же, неможливо віднести витрати на кожний одиничний товар. 
Звідси виникає рахунок торгових витрат, куди відносяться усілякі ви
трати взагалі ... » [172, с. 75]. 

Таке формулювання є свідченням підвищеної уваги стародавніх ми
слителів до проблеми непрямих витрат, хоча все це відбувалось в часи, 
коли економічна наука як самостійна галузь знань ще не існувала. Про
те торгівля та ремісництво існували ще за часів Стародавнього Єгипту 
та Риму, а о~:же, вже тоді учасникам цих процесів доводилось стика
тись із проблематикою віднесення непрямих за характером витрат на 
окрем1 товари чи послуги. 

Вивчення еволюції розуміння економічної сутності непрямих витрат 
необхідно здійснювати, коли вони були виокремлені з-поміж загальної 
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маси витрат. Перше найменування цій групі витрат дав учений
економіст Курсель-Сенель, визначивши їх через термін «загальні ви
трати» [94]. Дійсно, з таким тлумаченням не можна не погодитися: 
адже це дійсно витрати, яю мають загальний характер через свою на
лежність до загального кола товарів чи послуг підприємства. Загальні 
витрати тут визначено через макро- та мікрорівні, що є відображенням 
макро- та мікроекономічного регулювання (рис. 1.5). 

Загальні витрати: 

• витрати на управліІПІЯ державою 
• витрати на навчаІПІЯ 
• витрати на науку та мистецтво 

Загальні витрати: 

• адміністративні витрати 

• інші загальні витрати 

Загальні витрати 

Спеціальні витрати: 

• витрати на управління галуззю 
• витрати на управління промисловим 
підприємством 

• витvати на наvкv та мистецтво 

Макрорівень 

Спеціальні витрати: 

• заробітна плата виробтrчоrо персоналу 

Рис. 1.5. Концепція з.агальних (непрямих) витрат 
на макро- та м1кро ршнях економ1ки 

Підставою для такого поділу витрат стало виділення макро- та мік
рорівнів в економіці. Такий підхід дає можливість зрозуміти сутність . . 
витрат загальнодержавних, галузевих 1 витрат окремого mдприємства. 

Примітним є той факт, що витрати макрорівня - це витрати практично 
завжди непрямі, оскільки метою їх управління не є розподіл серед пев
них товарів чи проектів. Вони враховуються в основному для статисти
чних цілей та для оцінки рівня державних витрат та доходів. 

Західна економічна наука кінця ХІХ ст. характеризується різномані
тністю та інноваційністю поглядів щодо економічної сутності непря
мих (загальних) витрат і підходів до їх оцінки й обліку. Проте найбільш 
цікавим, на наш погляд, є положення Дж Мана щодо групування ви
трат за процесами (постачання, виробництво, збут), яке стало початком 
тенденцій до ідентифікації та обліку витрат за місцями їх виникнення. 
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Варто зазначити, що саме такий підхід (в дещо вдосконаленій формі) 
знайшов широке застосування в економічній науці та практиці західних 
країн. Вагомий внесок у формування методологічних підходів до кла
сифікації та групування непрямих витрат було здійснено А. Гамільто
ном [94], який виокремив із середовища непрямих витрат так звані за
гальноорганізаційні витрати і витрати на робочу силу. Останні згодом 
були модифіковані в групу адміністративних витрат (рис. 1.6). 

Непрямі вптратп 

Загальноорганізаційні витрати 

г----

І Загальновиробничі витрати ·---------------------

Витрати на робочу силу 

Адміністративні витрати 

Рис. 1.6. Групування непрямих витрат за А Гамільтоном 

І 

І 

І 

Для вдосконалення функціональної структури управління підприєм
ством значна роль на початку ХХ ст. відводилася виробничому кальку
ляційному обліку. Пізніше такий облік будуть називати управлінським. 
При цьому витрати обліковують за двома ознаками: змінні й постійні. 
Крім того, широко поширення набув поділ витрат на прямі й непрямі, 
тобто накладні. В 1901 р. вийшла праця А. Попова «До питання про на
кладні витрати», де сформульовано основні принципи та методи їх роз
поділу пропорційно прямим витратам на оплату праці [184]. З поділом 
обліку на фінансовий і управлінський роздвоюється методика обліку 
непрямих витрат. Для фінансового обліку їх виокремлення було важли
вим для оцінки запасів і відображення залишків у балансі. У правлінсь
ка бухгалтерія передбачала різноманітність методів обліку та розподілу 
непрямих витрат для цілей управління (прийняття управлінських рі
шень) і ціноутворення. 

На початку ХХ ст. бухгалтер одного з уральських заводів М. Воро
нін зробив спробу показати вплив непрямих витрат на ефективність 
управління підприємством. Будь-який керівник відповідно до створеної 
М. Вороніним схеми намагається знайти більш продуктивні та вигідні 
засоби експлуатації дорученого йому об'єкта. Завищені або неправиль-. . 
но розраховаm непрям1 витрати призводять до неправильного виявлен-
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ня результатів діяльності підприємства, що може стати причиною фі
нансового краху в перспективі [70, с. 196]. 

Досліджуючи економічну сутність непрямих витрат, вчені-еконо
місти розглядають їх у двох аспектах: одні - непрямі витрати за від
ношенням їх до об' єкта обліку витрат, інші - за відношенням до гото
вого продукту. Розглянемо сутність непрямих витрат за відношенням 
до об'єкта обліку витрат (центру витрат). Як зазначає П. Сук: «Витра
тами, які підлягають розподілу, є непрямі витрати. Непрямі витрати під 
час їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо до об' єкта 
обліку. Перші з них безпосередньо пов'язані з процесом виробництва, а 
тому включаються у виробничу собівартість продукції. У бухгалтерсь
кому обліку їх показують як загальновиробничі. Другі складаються з 
витрат на організацію роботи та управління підприємством, а тому не 
включаються у виробничу собівартість. До непрямих невиробничих ви
трат відносяться адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати 
операційної діяльності» [214, с. 8]. 

У бухгалтерському словнику непрямі витрати визначено, як витрати 
на виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конк
ретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом і тому потребу
ють розподілу [60, с. 36]. 

Узагальнення результатів дослідження сутності поняття «непрямі 
витрати» наведено в додатку А. 

Вчені розглядають непрямі витрати не тільки за їх відношенням до 
об'єкта обліку витрат, а й за відношенням їх до готового продукту. Так, 
В. Лінник підходить до визначення змісту непрямих витрат так: <<Не
прямі витрати пов'язано з роботою господарських підрозділів або під-
приємства в цшому, тому в момент їхнього здійснення вони не можуть 
бути віднесені на виробництво конкретного виду продукції. Ці витрати 
в поточному обліку відображаються на окремих рахунках і лише після 
завершення звітного періоду їх розподіляють між окремими видами 
продукції пропорційно встановленій базі. Отже, до певної міри умов
ний (непрямий) порядок віднесення цих витрат на собівартість продук
ції зумовлює їх облік і характер (зміст) як непрямих витрат» [131, с. 206]. 

З викладених вище точок зору вчених можна дійти висновку, що . . . . 
одю вчею акцентували увагу на неможливосn прямого юднесення не

прямих витрат на окремий об'єкт обліку витрат (центр витрат), а інші . . . 
вчею розглядають непрям1 витрати за юдношенням до готового проду

кту або до його собівартості. Втім первинно витрати є непрямими від
носно до об'єкта обліку витрат, а потім до продукту (об'єкта калькуля
ції). Наприклад, у сільському господарстві, а саме в тваринництві, 
об'єктом обліку витрат може бути аналітичний рахунок, на якому облі
ковуються витрати на утримання основного молочного стада (довго-
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строковий біологічний актив), а молоко, гній, приплід є готовими про
дуктами, які одержують від одного об'єкта обліку витрат. Тому спочат
ку витрати на виробництво відносяться до вказаного об'єкта обліку ви
трат, а після цього розподіляються між готовими продуктами (молоко, 
гній, приплід) чи між основним (основними) і побічним (оцінюється у 
встановленому підприємством порядку) продуктами, тобто залежно від 
того, що є основним і побічним продуктом. Інакше на підприємствах 
приладобудування, де від об'єкта обліку витрат, як правило, може бути 
отриманий лише один вид продукту. Тому первинним у визначенні не
прямих витрат є відношення їх до об' єкта обліку витрат, а вторин
ним - до продукту (об'єкта калькуляції) (рис. 1.7). 

Об'єкт обліку витрат А 

Об'єкт калькуляції Al 
(Готовий продукт Al) 

Об'єкт калькуляції А2 

(Готовий продукт А2) 

Об'єкт калькуляції АЗ 

(Готовий продукт АЗ) 

Непрямі витрати 

Об'єкт обліку витрат Б 

Об'єкт калькуляції Б 

(Готовий продукт Б) 

Рис. 1.7. Відношення непрямих витрат до об'єкта обліку витрат 
та готового продуюу. 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» - нормативно-правового дже
рела, що визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансо
вій звітності, можна знайти підтвердження зроблених висновків. Так, 
згідно з абзацом третім п. 4 П(С)БО 16 «Витрати» «прямі витрати -
витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного 
об' єкта витрат економічно доцільним шляхом» [181]. 

Виходячи з визначення прямих витрат за П(С)БО 16 «Витрати» не
прямі витрати можна визначити як витрати, які не можуть бути відне
сені безпосередньо до конкретного об' єкта витрат економічно доціль
ним шляхом. Вираз «економічно доцільним шляхом» означає, що при 
вирішенні питання щодо віднесення витрат до певного об' єкта слід ке
руватися принципом співвідношення витрат і вигід [75, с. 63]. Тобто 
треба з'ясувати, чи будуть витрачені ресурси на розподіл витрат покри-
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. . . . . . 
n вигодами, яю mдприємство оч1кує отримати ВІД цього розподшу ви-
трат на певний об'єкт витрат (центр витрат). 

Узагальнюючи викладене вище, можна дійти висновку, що непрямі 
витрати - це витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо в 
момент їх виникнення до об'єкта обліку витрат та/або до об'єкта каль
кулювання. При цьому первинним є визначення непрямих витрат за ві
дношенням до об' єкта обліку витрат, а вторинним - до продукту. 

Отже, непрямі витрати в контексті операційного циклу діяльнос
ті підприємства - це витрати, які пов'язані з виробництвом проду
кту та його реалізацією й управлінням підприємства в цілому і які в 
момент їх виникнення безпосередньо не можна віднести до об' єкта 
обліку витрат. При цьому непрямі витрати по відношенню їх до 
процесу виробництва можна розглядати як сукупність виробничих і 
невиробничих непрямих витрат: виробничі - загальновиробничі 
витрати, невиробничі - адміністративні витрати, витрати на збут 
та шш1 операційні витрати. 

1.2. Класифі1'ація та с1,.лад непрямих f3итрат. 

У сучасних умовах господарювання вітчизняні виробники продукції 
(товарів, робіт, послуг) для прийняття ефективних управлінських рі
шень приділяють незначну увагу класифікації витрат промислових під
приємств, особливо класифікації непрямих витрат промислових підп
риємств. Відповідно до класифікації непрямих витрат можна виділити 
ту частину витрат, яка підлягає оптимізації. 

Л. Пачолі належить перша класифікація витрат обігу за трьома сут
тєвими ознаками, що пов' язані по відношенню до підприємства, товару 
та господарського процесу. Залежно до виділених ознак всі витрати 
обігу Л. Пачолі поділяв на торгові та домашні, прямі й непрямі, зви
чайні та надзвичайні. Особливо важливим вважався поділ витрат обігу 
на прямі та непрямі. Перші Л. Пачолі відносив прямо на рахунок това
рів, тобто капіталізував їх, другі - на спеціальний рахунок торгових 
витрат [172, с. 78]. 

На основі різноманітних класифікаційних ознак, запропонованих 
ВІтчизняними вченими-науковцями та встановлених нормативно

правовими документами, виділимо класифікаційні ознаки, які, на нашу 
думку, є доцільними для побудови раціональної класифікації непрямих 
витрат для потреб внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 
(табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 
ГРУПУВАННЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ 

У ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОМУ (УПРАRЛІНСЬКОМУ) ОБЛІКУ 

Нормативно-правові документи 
та дослідники-науковці 

о 
gj~ '-< :;: ~~ "' Q "'Q 

о. ~§ ~ 
а 

13- ,.., -
~;::;' 

'9<\Б ~ 
Ознаки класи- Класифікаційні групи 

мо ~ о0" 
,_о. >::О: " фікації витрат 

\О~ ·а~ ·:;: "' Q 

~'";' ~-~;::;" '1 "' о О) 

"'::;: ~ ;>..~ о. "' Si'& ~ ::;~ о о 
'-< F' ;::::;' Р-. :;;:-' 
"' ~ ~ ~ o..t; м ~ ·~ 

О)"" о ;::::;' ~ p:i~ 
~p:i О..·-~ ~ "' :;:) 

:::::J "' "'""' "''" ·:;: 8 ~ "' ~ о 

"''° :i:" w -~:;: "' '1 

~- :r,.. Q 

і:5 "' fЗ ::;: ::;: р..::О: w 
о "' 

::;: ::;: 

~~ '1 "' :'і о. 12: "' ·:;: "' \О ~ 
о"' о "' w о f::1: о::;: "'·- Е-<·- о. І::: ~ '--< ~ f::1:P-. о"' О) \О "" Q І::: '8 ~8~ ~ ~ cj p:j µ:і p:j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

За відношен-
Виробmrчі 

ням до процесу 
Невиробmrчі 

- - + - + + - + 
виробниц1Ва 

За відношен-
Постійні 

ням до обсягів 
Змінні 

+ + + + + - + -

виробниц1Ва 

МаrеріШІЬні затрати 
Витр_ати на оrшату 

За економіч-
пращ 

ними елемен-
Відрахув_ання на + + + + + + - + 

тами 
СОЦШЛЬНl заходи 

Амортизація 
Інші операційні ви-
трати 

За статтями 
Самостійно встано-

кШІЬкуляції 
ВЛЮЄТhСЯ шдприєм- + + + - + + - -

ством 

Підрозділ підпри-

За місцем ви-
ємс1Ва (Цех, діль-
ниця, функціональ- - + - + - + - -

никнення 
на служба, 
департамент) 
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Продовження табл. 1.1 

Нормативно-правові документи 
та дослідники-науковці 

о 

~~ '-< 
о :.: "'~ "' "'"' Q "'Q 
о. ~g О) 

~ 13- ,... -['-
~;::;' 

-&\Б -
Ознаки класи- Класифікаційні групи мо ~· ,_о. >::О: 

фікації витрат 
\О~ ·а~ ·:;: "' Q 

R7 c'd·-........., "1 "' ""::r- о О) 

"'::;: "' :.: <п о. "' "1 t;; (J.) е:::: о о 

~о·~ '-< F' Р-. :;;:-' ~ і=: "' ;::::;' 
:.: O..u м ~ ·~ t; ::о: О)"" о ;::::;' ~ p:i~ 

~p:i .::·G :§ ~ "' :;:) ~ "' "·"' "''" "' ~ - о :i:· w ·=:;: "''° ~::: 5 "' "1 
~- ::;: w "' "' ::;: :.: ::;: ::;: р..::О: ,.. 

о. о 
·~ "' ,§ ~ ~~ """':'і о. :.: "' "' о"' о "' w о f::1: о::;: "'·- Е-<·- о. І::: ~ '--< ~ f::1:P-. о"' О) \О "" Q І::: '8 ~8~ ~ ~ cj Р:і µ:ip:j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

За видами 
Витрати на вироби 

продукції 
Витрати на групи 

(робіт, пас-
виробів - + - - - + - -

луг) 
Витрати на замов-
леІПІЯ 

За обrрунту-
ВаІПІЯМ ГОС- Релевантні + + + 

Нерелевантні 
- - - - -

по дарських 

р1шень 

За можливіс- Контрольовані + + + 
Неконтрольовані 

- - - - -
тю контролю 

За відношен-
Вичерпані 

НЯМ ДО ЗВП-
Невичерпані 

- - + - + - - -

ного перюду 

За охопленням 
Плановані 

бюджетом 
Неплановані 

- - + - - + - -

(кошторисом) 

За охопленням Нормовані + + 
Ненормовані 

- - - - - -
нормуваІПІЯ 

За доцільніс- Продуктивні 
- + - - - - - -

тю Непродуктивні 

За календар- Поточні + + 
Одноразові 

- - - - - -
ним перюдом 
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Традиційно за відношенням до процесу виробництва непрямі витра
ти класифікують на виробничі та невиробничі. 

С. Голов наводить таке визначення виробничих непрямих ви
трат: «це витрати, пов' язані з процесами виробництва, які не мо
жуть бути віднесені до певних виробів економічно доцільним шля
хом» [75, с. 629]. 

На думку К. Друрі, виробничі непрямі витрати «включають всі ви-. . . . . 
трати на допомІжну працю та допомІжю матершли плюс непрямІ виро

бничі витрати, прикладами яких в компанії, що випускає різноманітні 
види продукції, є оренда приміщення чи амортизаційні відрахування за 
обладнання» [92, с. 28]. Невиробничі непрямі витрати «розглядаються 
як витрати звітного періоду ... та розподіляти невиробничі непрямі ви
трати за окремими видами продукції не потрібно» [92, с. 72]. 

М. Кузьміна дає таке визначення непрямих виробничих витрат: «Це 
виробничі витрати, які безпосередньо неможливо віднести до об' єкта 
обліку витрат» [135, с. 121]. 

В. Палій підходить до визначення непрямих виробничих витрат так: 
«До виробничих непрямих витрат відносять витрати на утримання й 
експлуатацію обладнання та виробничих приміщень, включаючи амор-. . . . . . 
тизац~ю примІщень, допомІжних матерІалш, витрати на допомІжних 

робітників, адміністративного та обслуговуючого персоналу, витрати 
на опалення, освітлення, податки на майно та всі інші витрати функці
ональних підрозділів організації» [166, с. 29]. 

Г. Партии та А. Загородній дають таке визначення виробничих не
прямих витрат: «Виробничі непрямі витрати - витрати, пов'язані з 
процесом виробництва, які не можуть бути віднесені до собівартості 
конкретної продукції (виробів) економічно доцільним шляхом» [171, 
с. 49]. Невиробничі непрямі витрати - це «витрати, які не пов'язані з 
процесом виробництва і які не можуть бути віднесені до певних 
об'єктів обліку економічно доцільним шляхом» [171, с. 50]. 

У практичній діяльності промислових підприємств до виробничих 
непрямих витрат відносять загальновиробничі витрати, а до невироб
ничих непрямих витрат -адміністративні витрати, витрати на збут та 
інші операційні витрати. Якщо розглядати непрямі витрати в контексті 
операційного циклу діяльності підприємства, то, на нашу думку, витра
ти фінансової, інвестиційної діяльності не включаються до невиробни
чих та виробничих непрямих витрат, оскільки серед стадій, що входять 
до операційного циклу діяльності підприємства, не можна виділити ви
трати фінансової, інвестиційної діяльності, які, на наш погляд, визна
ються витратами на дотримання певних принципів бухгалтерського об
ліку і не мають прямого відношення до процесу виробництва продукту 
та його реалІзації. 
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За відношенням до господарського процесу доречно розглянути ро
зподіл непрямих витрат на основні (технологічні) та накладні (органі
заційні). Традиційно у вітчизняній науці та практиці багато десятиліть 
використовувався критерій технологічної залежності при розпод1л1 ви
трат на основні та накладні. У зв' язку з цим накладними витратами 
вважали витрати, не пов' язані з технологічним процесом виробництва 
продукту, а основними витратами- безпосередньо пов'язані з техно
логічним процесом виробництва готового продукту. 

Ф. Бутинець дає таке трактування накладних витрат: «Це витрати, 

які не пов' язані безпосередньо з технологічним процесом виготовлення 
продукції, а утворюються під впливом певних умов роботи з організа
ції, управління та обслуговування виробництва» [62, с. 152]. 

О. Волкова вважає, що під «накладними витратами розуміють ті ви
трати, суму яких неможливо віднести до конкретного об'єкта обліку та 
які розподіляють між кількома об'єктами (одиницями продукції, гру
пами клієнтів, торговими залами- залежно від того, що є об'єктом 
обліку витрат)» [67, с. 91]. 

Т. Карпова підходить до визначення непрямих витрат так: «накладні 
витрати - це витрати на обслуговування, управління виробництвом і 
підприємством: загальновиробничі та загальногосподарські витрати, 
які обумовлені підготовкою, організацією, обслуговуванням та управ
лінням» [119, с. 100]. 

В. Керімов зазначає, що «накладні витрати утворюються в зв'язку з 
організацією, обслуговуванням виробництва, реалізацією продукції та 
управління. Вони складаються з управлінських та комерційних витрат» 
[120, с. 63]. 

На думку В. Кмітя: «Накладні витрати - це витрати на управління 
та обслуговування виробництва і збут продукції, які впливають на фі
нансовий результат підприємства» [122, с. 51 ]. 

О. Олійник поділяє позицію, що « .. .накладні витрати необхідно 
розглядати як витрати у сфері обслуговування виробництва, управ
ління та збуту, які не поглинаються продуктами виробництва, а та-. . 
кож не є витратами по оплат~ трудових процесш з виготовлення та 

обробки. При цьому має місце їх поділ на витрати, пов'язані з тех
нологічним процесом виробництва і непов'язані: накладні витрати 
1-го рівня - загальновиробничі або виробничі накладні витрати і 
накладні витрати 2-го рівня або адміністративні витрати та витрати 
на збут» [164, с. 11]. 

В. Палій розглядає накладні витрати як «витрати, які не станов
лять безпосередньо субстанцію продукту та які важко віднести на 
конкретний вид продукту, але вони необхідні для його виробницт
ва» [167, с. 125]. 
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На думку Г. Партии та А. Загороднього, накладні витрати - це «су
купність непрямих витрат, які не можуть бути віднесені до певних ви
дів продукції економічно доцільним шляхом» [171, с. 49]. 

А. Поршнєв, А. Кібанов, В. Гунін дають таке визначення накладних 
витрат: <ще витрати, пов'язані з організацією, обслуговуванням вироб
ництва та управлінням підприємством, з процесом реалізації продукції 
(для виробничого підприємства), а також податки, збори і відрахуван
ня, віднесені на собівартість продукції та послуг» [221, с. 551 ]. 

К. Юрченко вважає, що невиробничі накладні витрати - <ще всі 
інші витрати, які не беруть участі у створенні продукту, але є необхід
ними і ніби накладаються на технологічний процес понад технологічні 
витрати» [248, с. 59]. Вона розглядає термін «накладні витрати» як ви
трати, що не відносяться до технологічного процесу виробництва, і . . . 
включає до накладних витрат nльки n витрати, яю накладаються на 

виробничий процес, а саме адміністративні витрати та витрати на збут. 
К. Друрі зауважує, що «інколи замість терміна «непрямі витрати» 

застосовується інший- «накладні витрати» [92, с. 50]. Термін <<Непря
мі витрати» набагато ширший, ніж «накладні витрати», оскільки не
прямі витрати можуть включати в себе основні та накладні витрати. 
Класифікацію непрямих витрат на основні та накладні можна розгляда
ти як за відношенням до технологічного процесу виробництва продукту 
(традиційний підхід), так і до його реалізації, виходячи з сутності ета
пів операційного циклу діяльності підприємства. Наприклад, витрати 
на реалізацію (збут) у торговельних підприємствах є основними, лише 
адміністративні витрати - накладними. На виробничих підприємствах 
традиційно до основних витрат відносять виробничі витрати. Однак 
сьогодні, в умовах потужної конкуренції на риІШах певних товарів, ро
біт, послуг, витрати на виробництво продукту можуть бути менші і не 
такі важливі, як витрати на збут, бо недостатньо виробити продукт, не
обхідно його ще й реалізувати, причому з максимальною вигодою для 
підприємства. Отже, можна дійти висновку, що поділ непрямих витрат . . . . 
на основm та накладm залежить юд того, що шдприємство визначило 

більш пріоритетним, а також від організаційно-технологічних особли
востей виробництва чи реалізації певного продукту і відповідно побу
дови обліку виробництва та реалізації, тобто визначення центрів ви
трат. Тобто, непрямі витрати можуть бути основними та накладними. 

Так, на підприємствах приладобудування до основних (технологіч
них) непрямих витрат будуть належати частина загальновиробничих 
витрат, що пов'язана безпосередньо з виробництвом продукту. Напри
клад, амортизація виробничого обладнання, витрати на технічне обслу
говування та ремонт устаткування, енергетичні витрати на роботу об
ладнання, вартість послуг допоміжних виробництв по обслуговуванню 
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обладнання та робочих місць, заробітна плата і відрахування на соціа
льне забезпечення працівників тощо. До накладних (організаційних) 
непрямих витрат будуть віднесені загальновиробничі витрати на 
управління виробництвом (витрати, пов'язані з організацією виробниц
тва, утримання виробничого управлінського апарату, амортизація спо
руд, будівель, витрати на забезпечення безпечних умов праці, витрати 
на професіональну підготовку виробничих кадрів тощо), адміністрати
вні витрати та витрати на збут. Приблизний склад основних та наклад
них витрат на виробничих підприємствах подано на рис. 1.8 . 
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Рис. 1.8. Склад основних та накладних непрямих витрат 
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Таким чином, поділ непрямих витрат на основні та накладні випли-. . 
ває з юдношення до господарського процесу цих витрат, а саме юдно-

шення до безпосереднього технологічного виробничого процесу - це . . . . 
основНІ непрям1 витрати, а накладНІ - це непрям1 витрати, що не 

пов'язані з технологічним процесом. Проте, на нашу думку, поділ не-. . . 
прямих витрат на основНІ та накладНІ можна застосувати також за юд

ношенням до процесу реалізації продукції. Це насамперед стосується 
торговельних підприємств. Основними витратами на збут є витрати, які 
безпосередньо відносяться до процесу реалізації (заробітна плата мене
джерів з продажу, відрахування на соціальні заходи, амортизаційні від
рахування торговельних площ (приміщення відділу реалізації), вантаж
них автомобілів відділу збуту, витрати на утримання (ремонт) машин та 
обладнання відділу збуту тощо, а до накладних реалізаційних витрат 
можна віднести витрати на рекламу, дослідження ринку (маркетинг), 
юридично-консалтингові послуги відділу збуту, заробітну плату та со
ціальні відрахування вищого керівництва відділу збуту, які безпосеред
ньо не займаються збутом продукції (товарів, робіт, послуг), тощо. Од
нак викладене вище не є актуальним для виробничих, а є прийнятне . . 
nльки для торговельних mдприємств. 

Згідно з п.16 П(С)БО 16 «Витрати» загальновиробничі витрати по
діляють за обсягом виробництва на постійні та змінні. До постійних за
гальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування й 
управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже не
змінними) при зміні обсягів виробництва [181]. 

Наприклад, постійними загальновиробничими витратами можуть 
бути витрати з оренди приміщення цеху, дільниці, в яких виготовля
ються різноманітні номенклатурні вироби (виконуються роботи, нада
ються послуги), а змінними загальновиробничими витратами може бу
ти відрядна заробітна плата працівників, які обслуговують обладнання, 
устаткування залежно від виробітку машино-годин, що знаходяться в 
цьому цеху, тобто чим більше обладнання, устаткування буде працюва
ти, тим більше будуть залучатися обслуговуючі працівники, які будуть 
здійснювати технічне обслуговування, ремонт, налагодження, профіла
ктичНІ заходи. 

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслу
говування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюють
ся прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягів діяльності 
(обсягів виробництва, обсягів реалізації тощо). Змінні загальновироб
ничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням 
бази розподілу, виходячи з фактичної потужності звітного періоду. 

Якщо ж звернутися до міжнародних стандартів бухгалтерського об
ліку (МСБО), а саме МСБО 2 «Запаси», то відповідно до п. 12 цього 
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стандарту накладні виробничі витрати (непрямі витрати) поділяють на 
змінні та постійні. «Постійні виробничі накладні витрати - це ті не
прямі витрати на виробництво, які залишаються відносно незмінними, 
незалежно від обсягу виробництва, серед них амортизація та утримання 
будівель і обладнання заводу, а також витрати на управління й адмініс
тративні витрати заводу. Змінні виробничі накладні витрати - це такі 
непрямі витрати на виробництво, що змінюються прямо або майже 
прямо пропорційно до обсягу виробництва, до них відносять витрати 
на непрямі матеріали та непрямі витрати на оплату праці» [155]. 

Треба також зауважити, що П(С)БО 16 «Витрати» регламентує по
діл тільки загальновиробничих витрат на змінні та постійні, а адмініст
ративні витрати та витрати на збут за цим стандартом не поділяються 
на змінні та постійні, оскільки в П(С)БО розглядається поділ на змінні 
та постійні тільки за відношенням до обсягів діяльності, а точніше до 
обсягу виробництва. Водночас в економічній літературі та в норматив
но-правових документах, у тому числі П(С)БО та МСБО, поняття «Об
сяг діяльності» не розкрито. Тому ми вважаємо, що в контексті опера
ційного циклу діяльності підприємства обсягом діяльності може бути 
обсяг виробництва продукції, обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), обсяг постачання сировини та матеріалів (напівфабрикатів, то
варів, послуг), обсяг зберігання продукції (товарів, сировини та матері
алів, напівфабрикатів) тощо. 

Звідси випливає, що до витрат на збут можна також застосувати по
діл витрат на змінні та постійні збутові витрати за відношенням до об
сягу реалізованої продукції. 

Наприклад, постійними збутовими витратами за відношенням до 
обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) може бути заробіт
на плата працівника відділу збуту, що нараховується у вигляді посадо
вого окладу і не залежить від обсягів реалізації, а до змінних витрат 
можна віднести заробітну плату цього працівника, що нараховується у 
вигляді відсотків від обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, пос
луг). Постійними витратами на збут за відношенням до обсягу реаліза
ції продукції (товарів, робіт, послуг) можуть бути витрати на амортиза
цію вантажного автомобіля, на якому доставляється продукція (товари) 
до покупців (замовників), а витрати на паливно-мастильні матеріали 
цього ж вантажного автомобіля будуть змінними витратами на збут. 

Адміністративні витрати, на нашу думку, не можна поділити на по
стійні та змінні за обсягом діяльності, тому адміністративні витрати 
однозначно будуть постійними завжди, бо їх не можна ідентифікувати 
як змІннІ до якогось конкретного етапу операційного циклу. 

Відповідно п. 21 П(С)БО 16 «Витрати» витрати операційної діяль
ності класифікуються за економічними елементами, а саме: матеріальні 
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. . . . 
затрати, витрати на оплату пращ, юдрахування на сощалью заходи, 

амортизація, інші операційні витрати. Тому ми вважаємо, що до не-
прямих витрат можна застосувати теж такий подш витрат, а саме: ма-. . . . . . 
тер1алью витрати, витрати на оплату пращ, юдрахування на сощалью 

заходи, витрати на амортизацію, інші операційні витрати. Вказані еле
менти операційних витрат, до яких можуть входити загальновиробничі 
витрати, адміністративні витрати і витрати на збут, є загальноприйнят
ними в міжнародній практиці і передбачені п.21 П(С)БО 16 «Витрати». 
Класифікація витрат, в тому числі непрямих, за економічними елемен
тами є обов'язковим етапом складання Звіту про фінансові результати 
як для великих і середніх підприємств, так і для малих, тобто суб'єктів 
малого підприємництва - юридичних осіб. 

Треба також зауважити, що згідно з п. 11 П(С)БО 16 «Витрати» під
приємство самостійно обирає склад та перелік статей калькулювання 
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Тому склад та пере
лік статей калькуляції може суттєво відрізнятися між підприємствами, 
які належать до однієї галузі, а саме на підприємствах приладобуду
вання склад та перелік статей калькулювання може не співпадати за 
рахунок їх організаційно-технологічних особливостей виробництва 
продукції приладобудівних підприємств, що впливають на побудову 
обліку, і в зв'язку з чим виникає відмінність в складі та переліку статей 
калькуляції. 

За періодом віднесення непрямих витрат на фінансовий результат 
непрямі витрати можна поділити на витрати на продукт (виробнича со
бівартість) та витрати періоду (періодичні витрати). До непрямих ви
трат на продукт відносять загальновиробничі витрати, а до витрат пері
оду - адміністративні витрати та витрати на збут. 

За функцією управління непрямі витрати можна розподілити на ви
робничі (загальновиробничі), комерційні (витрати на збут), адміністра
тивні (витрати на управління). 

Відповідно до планування витрат за бюджетом (кошторисом) не
прямі витрати можна поділити на заплановані та незаплановані. Ця 
класифікація витрат дасть можливість враховувати витрати для прийн
яття управлінських рішень стосовно планових та фактичних коштори
сш витрат. 

Доцільно також, виділити такі класифікаційні ознаки непрямих ви
трат, як контрольовані та неконтрольовані. Це дасть змогу приймати 
рішення щодо доцільності побудови обліку непрямих витрат, завдяки 
чому можна буде побачиги, чи контролюють працівники управлінського 
персоналу (відділу контролінгу) величину витрат підприємства чи ні. 

За можливістю впливу керівництва на їх величину непрямі витрати 
слід також поділяти на регульовані та нерегульовані. Такий поділ до-
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поможе віднайти більш ефективні шляхи для оптимізації непрямих ви
трат через вплив на них, що забезпечить ефективне управління ними. 

Залежно від доцільності непрямі витрати поділяють на доцільні та 
недоцільні. Зосередження непрямих витрат за такими ознаками дає 
змогу виявляти резерви для їх зменшення. Наприклад, підприємство в 
звітному періоді видало премії працівникам відділу збуту як заохочен
ня до перевиконання плану продажу, але менеджери зі збуту не пере
виконали плану продажу. Такі витрати, на нашу думку, є недоцільними. 
Ми вважаємо, що доцільними витратами, можуть бути непрямі витра-. . . 
ти, яю становлять варnсть переоснащення цехового прим1щення, що 

дасть змогу в разі потреби збільшити обсяг виробництва продукції та 
зменшити загальновиробничі витрати за рахунок використання більш 
сучасного обладнання, яке потребує меншого обслуговування, а отже, і 
менших витрат. 

За відношенням до звітного періоду непрямі витрати слід поділяти 
на вичерпані та невичерпані. Це дасть можливість підприємству прави
льно визначити фінансовий результат (прибуток або збиток), який під
приємство отримує у звітному періоді. Для прикладу візьмемо операцію з 
купівлі виробничого обладнання загальновиробничого призначення, а 
саме пожежну сигналізацію складального цеху. На нашу думку, ця опе
рація не є витратами звітного періоду, оскільки мав місце лише обмін 
активів, тобто один вид активу (грошові кошти) обміняли на інший вид 
активу (пожежну сигналізацію). Отже, витрачені грошові ресурси на 
придбання пожежної сигналізації - це невичерпані (ще не спожиті) 
витрати, які принесуть користь у майбутньому. Водночас якщо експлу-
атується пожежна сигнал1зац~я складального цеху, то витрати на її 

утримання (технічне обслуговування, ремонт тощо)- це вичерпані 
(спожиті) витрати. 

За місцем виникнення непрямі витрати поділяють відповідно до 
підрозділів підприємства (витрати цеху, витрати дільниці, витрати 
функціональних служб тощо). Наприклад, витрати цеху (дільниці) 
становлять непрямі витрати, які безпосередньо виникають у цьому 
цеху (дільниці) та вартість яких не може бути прямо віднесена до 
об' єкта обліку витрат. Прикладом можуть бути витрати на обслуго
вування обладнання, амортизація устаткування, заробітна плата на
чальника цеху (дільниці), де випускається кілька видів готової про
дукції. Витратами функціональних служб можуть бути витрати 
відділу маркетингу, який займається вивченням ринку збуту проду
кції, відділу збуту, відділу бухгалтерії, планово-економічного відді
лу ТОЩО. 

Залежно від видів продукції, що випускає підприємство, непрямі 
витрати можуть бути згруповані так: витрати на вироби, витрати на 
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групи виробів, витрати на замовлення. Залежно від того, як на підпри
ємстві було організовано облік непрямих витрат, а саме, які центри ви
трат було визначено. Наприклад, якщо підприємство виготовляє кілька 
видів продукції, то доцільно буде згрупувати непрямі витрати на групи 
виробів або на окремі замовлення виходячи з потреб для прийняття 
управлінських рішень, тобто центрами витрат будуть групи виробів або 
окремі виробничі замовлення. 

Стосовно облікового періоду непрямі витрати слід також розподіля
ти на минулі, поточні та майбутні. 

За періодичністю виникнення непрямі витрати доцільно поділити на 
повсякденні та одноразові. До повсякденних витрат необхідно відноси-. . . . . 
ти вс1 непрям1 витрати, яю шдприємство несе щодня 1 має змогу плану
вати (витрати на амортизацію, витрати на оплату праці, відрахування 
на соціальні заходи, обов'язкові платежі, паливно-мастильні матеріали, 
податки, збори та ін.). До одноразових належать витрати, які виника
ють неперіодично та мають разовий характер. Це витрати на відря
дження, разові виплати щодо сертифікації виробництва, втрати від бра
ку тощо. 

Доцільно також врахувати групування непрямих витрат на релеван
тні та нерелевантні. Релевантними є витрати, сума яких змінюється за
лежно від прийнятого управлінського рішення. Нерелевантні витра
ти - це сума витрат, які не залежать від прийнятого управлінського 
рішення. Наприклад, при прийнятті рішення про придбання чи оренду 
приміщень складу готової продукції - витрати на його придбання або 
орендна плата за прим1щення складу є релевантними непрямими ви

тратами, а при прийнятті рішення про придбання чи оренду приміщень 
складу готової продукції - амортизація приміщень складу не є релева-
нтними непрямими витратами. 

За відношенням непрямих витрат до продукту, на нашу думку, доці
льно класифікувати непрямі витрати на індивідуальні та загальні. Інди
відуальні непрямі витрати - це ті витрати, які пов' язані з конкретним 
видом продукції або групою виробів, а загальні - це непрямі витрати, 
які неможливо віднести до конкретного виду продукції або групи виро
бів. Наприклад, витрати на ремонт вантажного автомобіля, що достав
ляє продукцію покупцям, будуть загальними за відношенням до 
об' єктів витрат і можуть обліковуватися на спеціальному субрахунку. 
На відміну від цих витрат витрати з пакування у спеціальну тару партії 
готового продукту будуть індивідуальними для тієї партії продукту, що 
реал1зується. 

Отже, доцільно визначити класифікаційні ознаки непрямих витрат 
(табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2 
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ (РОЗРОБКА АВТОРА) 

Ознаки Класифікаційні групування 

За відношеІПІЯМ до процесу виробницrnа Виробmrчі та невиробmrчі 

За відношення до обсяrу виробницrnа Постійні та змінні 

За функцією управління 
Виробничі (загальновиробничі), ком ер-
ційні (на збут), адміністративні 

За відношенням до господарського 
Основні та накладні 

процесу 

За відношенням до продукту Загальні та індивідуальні 

За статтями калькуляції Самостійно встановmоє~ься підприємсrnом 

Матеріальні витрати, витрати на ormaтy 

За економічними елементами 
прац1, вщрахування на соцшлью заходи, 

витрати на амортизацію, інші операційні 
витрати 

За перю дом шднесення непрямих Витрати на продукт (виробmrчі витрати) 
витрат на фінансовий результат Витрати періоду (періодичні витрати) 

За відношенням до функцій контролю Контрольовані та неконтрольовані 

За можливістю вrmиву керrnництва 
Регульовані та нерегульовані 

на їх величину 

За доцільністю Доцільні та недоцільні 

За відношенням до звітного періоду Вичерпані та невичерпані 

Підрозділи підприємства (Витрати цеху, 
За місцем виникнення витрати дільниці, витрати функціональних 

служб) 

За відношенням до облікового періоду Минулі, поточні, майбутні 

За періодичністю виникнення Повсякденні та одноразові 

За об'єктом формування Сукупні (загальні) та на ОДИlПЩЮ продукції 

За видами продукції (робіт, послуг) 
Витрати на вироби, витрати на групи ви-
робів, витрати на замовлення 

За календарним періодом Поточні та одноразові 

За охоrmенням нормування Нормовані та ненормовані 

За охоrmеІПІЯМ бюджетом (кошторисом) Плановані та позаrmанові 

За обrрунтуванням господарських 
Релевантні та не релевантні 

р1ШеНЬ 

За відношенням до забезпечення гос-
Необхідні та додаткові 

подарської діяльності підприємства 
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Серед наведених вище класифікаційних групувань витрат, класифі
каційні ознаки непрямих витрат, а саме виробничих та невиробничих, 
основних і накладних, постійних і змінних, загальних та індивідуаль
них, за економічними елементами, за статтями калькуляції, за місцем їх 
виникнення мають прикладний характер і роблять класифікацію не
прямих витрат раціональною, тобто можуть широко використовуватися 
в практичній діяльності промислових підприємств, зокрема, підпри
ємств приладобудування. 

У класифікації видів економічної діяльності, що покладена в основу 
побудови вітчизняного плану рахунків, операційна діяльність розкри
вається через основну та іншу операційну діяльність. Визначення тер
мінів «операційна діяльність» та «основна діяльність» наведено в абз. 8 
та 9 п. 4 П(С)БО З «Звіт про фінансові результати» [178], «Операційна . . . . . . . . 
дІяльНІсть - основна дІяльНІсть шдприємства, а також ІНШІ види дІя

льності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю»; «Основна 
діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією про
дукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підпри
ємства і забезпечують основну частку його доходу» [178]. З викладено
го вище випливає, що витрати фінансової та інвестиційної діяльності 
не мають відношення до операційної діяльності підприємства і тому не 
є непрямими витратами виходячи з їх сутності в контексті операційно
го циклу діяльності підприємства. Крім того, в контексті операційної 
діяльності підприємства можна виділити інші витрати операційної дія
льності, зокрема: а) витрати на дослідження і розробки; б) сумнівні та 
безнадійні борги; в) втрати від операційної курсової різниці; г) втрати 
від знецінення запасів; д) нестачі та втрати від псування цінностей; 
е) визнані штрафи, пені неустойки; є) інші операційні витрати. 

Проте зміст операційної діяльності підприємства, на нашу думку, не 
буде повним, якщо не зазначити, що діяльність підприємства неможли
ва без управління нею, тобто всі стадії операційного циклу діяльності 
підприємства фактично охоплюються (пронизані) управлінською лан
кою шдприємства. 

Тобто якщо взяти всі витрати підприємства в контексті операційної 
діяльності, то очевидно, що непрямі витрати відповідно до сучасних їх 
назв і змісту- це загальновиробничі витрати (або їх часто ще назива
ють виробничими непрямими витратами) та адміністративні витрати, 
витрати на збут, інші операційні витрати, що є витратами періоду (такі 
витрати називають невиробничими непрямими витратами). При цьому 
між ними є суттєва відмінність. Так, на відміну від витрат періоду (ад
міністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) зага
льновиробничі витрати є запасомісткими, виходячи із сучасної побудо
ви обліку витрат, тобто загальновиробничі витрати включаються до 
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витрат виробництва виготовленої продукції та на кінець звітного пері
оду (на дату складання фінансової звітності) відображаються у складі 
незавершеного виробництва. Разом із тим за умови, що виробництво 
продукту вже завершено, загальновиробничі витрати є складовою собі-. . . 
вартосn створеного готового продукту, тод1 як адм1mстративm витра

ти, витрати на збут та інші операційні витрати не є запасомісткими, 
тобто є витратами звітного періоду. Вони відображаються у Звіті про 
фінансові результати і до собівартості створеного продукту, яка визна
чається в системі бухгалтерського обліку, не потрапляють і можуть бу
ти розподілені з метою визначення фактичної собівартості виробленої 
продукції лише в системі внутрішньогосподарського (управлінського) 
обліку. 

Склад витрат у бухгалтерському обліку (загальновиробничих, адмі
ністративних, витрат на збут та інших операційних витрат) визначається 
відповідно до п. 15, 18, 19, 20 П(С)БО 16 «Витрати» [181] в загальному, 
без урахування специфіки діяльності підприємств приладобудування. 
Втім на підприємствах приладобудування є певні особливості щодо 
формування непрямих витрат, у зв' язку з чим нами був уточнений їх 
склад з врахуванням особливостей їх діяльності. 

Зокрема, у складі витрат на утримання працівників апарату управ
ління виробництвом, що входять до складу загальновиробничих витрат, 
нами було виділено витрати на оплату праці, відрахування на соціальні за
ходи та медичне страхування апарату управління виробництвом. Крім 
того, було уточнено склад інших складових загальновиробничих ви
трат, а також склад адміністративних витрат також було уточнено в до
датку Б. Насамперед, адміністративні витрати були розділені нами на 
дві великі підгрупи - власне адміністративні витрати, тобто такі, які 
безпосередньо пов'язані з утриманням управлінського (адміністратив
ного) персоналу, та витрати, які безпосередньо не пов'язані з утриман
ням управлінського (адміністративного) персоналу- назвемо їх зага
льногосподарські або загальні корпоративні витрати. 

Адміністративні витрати становлять значну частку в структурі не
прямих витрат у цілому по підприємству і детальний їх аналіз дасть 
змогу керівництву знаходити шляхи їх оптимізації. 

Витрати на збут в додатку Б також подано з більшою деталізацією по
рівняно з переліком, наведеним у П(С)БО 16 «Витрати». Так, у структурі 
витрат на збут витрати на передпродажні і рекламні заходи та на дослі
дження ринку (маркетинг) щодо товарів (робіт, послуг), які продаються пі
дприємством, подано з урахуванням особливостей передпродажних захо
дів та реклами, які проводять приладобудівні підприємства. 

Особливістю діяльності приладобудівних підприємств є те, що вони 
значні кошти вкладають у дослідження та розробку нових видів проду-
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кції. Тому в додатку А поряд з іншими складовими інших операційних 
витрат були достатньо деталізовані і ці витрати. У точне ний склад таких . . 
витрат дасть змогу анал1зувати та контролювати витрати, яких mдпри

ємство зазнає при дослідженні та розробці нового виду продукції з не
обхідним рівнем деталізації. 

О~:же, актуальним питанням у внутрішньогосподарському (управ
лінському) обліку є визначення складу непрямих витрат для потреб 
управлінського персоналу на приладобудівних підприємствах виходячи 
з їх потреб. На нашу думку, рекомендований деталізований перелік не
прямих витрат приладобудівних підприємств дасть змогу ефективніше 
управляти непрямими витратами завдяки правильному формуванню їх 
складу. 

1.3. Організаційно-технологічні особ.ли6ості 
діяльності підприємств приладобудування 
та іх бп.лив на побудобу об.лі1'у та 1'онтро.лю 
непрямих 6итрат 

Приладобудуванню притаманні всі основні риси машинобудівного 
виробництва, проте водночас існують певні організаційно-технологічні 
особливості. Найважливіші з них визначаються організацією, техноло
гією, обсягами виробництва, рівнем спеціалізації підприємства та но
менклатурою продукції, що виробляється (прилади) (додаток В), а та
кож потребами управлінського персоналу в інформації, необхідної для 
прийняття управлінських рішень. 

Серед організаційних особливостей діяльності приладобудівних пі
дприємств, що впливають на побудову обліку та контролю непрямих 
витрат, необхідно виділити організаційну структуру (модель) самого 
підприємства залежно від його величини: велике (додаток Д), середнє 
(додаток Е) чи мале (додаток Ж), внутрішні зв'язки між функціональ
ними підрозділами підприємства. Якщо розглядати розмір підприємст
ва, то чим воно більше, тим різноманітнішою та досконалішою має бу
ти його організаційна структура і місце в ній облікової служби. Так, 
якщо загальна чисельність працюючих становить 20 - 30 осіб, то об
ліковий апарат може складатися із одного бухгалтера, а то й самого 
власника підприємства. І зовсім інша структура, якщо працюючих бі
льше, наприклад 1 ООО осіб. Для організації їх роботи потрібна й інша 
організаційна структура, і відповідно бухгалтерська служба. Вона по
винна мати певну форму організації обліку, зокрема форму організації 
обліку та контролю непрямих витрат підприємства. 
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Закон У країни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
У країні» з цього приводу передбачає такі самостійні форми організації 
бухгалтерського обліку: введення до штату підприємства посади бухга
лтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгал
тером; користування послугами фахівця з бухгалтерського обліку, заре
єстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність 
без створення юридичної особи; ведення на договірних засадах бухгал
терського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фі
рмою; самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітно
сті безпосередньо власником або керівником підприємства [100]. 
Залежно від бухгалтерської служби різними можуть бути підходи до 
формування облікової політики підприємства, яку обирає його керівник 
та головний бухгалтер. Отже, наведені приклади доводять, що такий 
чинник, як розмір підприємства, безпосередньо впливає на побудову 
обліку та контролю на підприємстві загалом і на побудову обліку не
прямих витрат mдприємства зокрема. 

До організаційних особливостей діяльності приладобудівних підп
риємств, що впливають на побудову обліку та контролю непрямих 
витрат потрібно віднести організацію цехової структури основного, 
допоміжного, обслуговуючого виробництва (додаток И), а також орга
нізацію безцехової структури виробництва (додаток К). У структурі 
управління виробництвом приладобудівного підприємства можна виді-. . . . . 
лити окрем1 структурю одиниц1 в середию цеху, яю, в свою чергу, 

впливатимуть на побудову обліку та контролю непрямих витрат у роз
різі цехів залежно від його розміру (додаток Л, додаток М). 

До організаційних особливостей діяльності приладобудівних підпри
ємств належить складність внутрішньовиробничих зв'язків, а саме: чим 
складюш1 зв' язки, тим складніший процес визначення відхилень непрямих 
витрат від норм за центрами відповідальності. Виходячи з цього необхідно 
визначиги послідовність підготовки й узагальнення облікова-контрольної 
інформації щодо непрямих витрат на різних рівнях управління та здійснення 
порівняльного аналізу повної собівартості однорідної продукції на різних . . . . 
mдприємствах з метою виявлення невикористаних внутр1шюх резервш. 

Приладобудування покликане задовольняти різноманітні потреби 
галузей економіки в різних приладах, засобах автоматизації, необхід
них для підвищення технічного рівня матеріального виробництва. По-. . . 
ряд з великими вимогами до номенклатури приладш галуз1 економ1ки 

чекають від приладобудування високоточної та якісної продукції, за
стосовної в умовах високого тиску та розрідження, надвисоких і надни
зьких температур, агресивного й вибухонебезпечного середовища. 
Звідси складність і розгалуженість цієї галузі, що охоплює кілька під
галузей, кожна з яких випускає різну номенклатуру приладів. 
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Через велику потребу в різних приладах і недостатній рівень спеці
алізації підприємства галузі випускають продукцію в основному дріб
ними серіями і навіть індивідуально. Майже на кожному підприємстві, . . . 
що спец~ал1зується на випуску приладш контролю та регулювання тех-

нологічних процесів, виготовляється 80-1 ОО і більше за найменуван
ням виробів, кожний з яких має декілька типорозмірів і модифікацій. 
Водночас навіть прилади, що входять до однієї групи (наприклад, газо
аналізатори), відрізняються конструктивними рішеннями, принципом 
дії та зовнішнім оформленням, що значно збільшує кількість наймену
вань і обумовлює дрібносерійне виробництво. Пристрої випускаються . . . . . 
на одному mдприємств1, значно в1др1зняються за структурою матер1альних 

і трудових витрат, технологією виготовлення і потребують різноманітного 
виробничого устаткування, великої номенклатури пристроїв та інструмен
тів. Все це гальмує використання прогресивної техніки та технології і 
збільшує трудомісткість виготовлення. До того ж випуск багатоасор
тиментної різнорідної продукції значно ускладнює виробничі зв' язки 
заводів-виробників з підприємствами-постачальниками сировини, ма
теріалів, напівфабрикатів і, як наслідок, приводить до перевитрат кош
тів на транспортування й зберігання вантажу, до нераціонального вико
ристання оборотних коштів. У результаті зростають витрати як у сфері 
виробництва, так і у сфері звернення та вжитку. Вирішення цієї про
блеми полягає в розширенні спеціалізації та концентрації приладобуді
вних підприємств з одночасним збільшенням випуску продукції. 

Крім того, важливе значення має номенклатура продукції, що виро
бляється (прилади). Чим більша номенклатура продукції, що виробля
ється, тим більша ймовірність того, що деякі основні витрати можуть 
бути непрямими і обліковуватися в складі загальновиробничих витрат. 

Виробництво основних видів продукції (приладів, машин, устатку
вання) приладобудівних підприємств у м. Києві за 2003-2009 роки за 
данними Головного управління статистики ум. Києві [212, с. 83-84], 
наведено в табл. 1.3. 

До технологічних особливостей діяльності приладобудівних підп
риємств треба віднести типи виробництв, такі як масове, багатосерійне, 
дрібносерійне й одиничне (індивідуальне). Вважається, що тип вироб
ництва - це класифікаційна категорія, яка враховує такі його власти
вості, як широта номенклатури, регулярність, стабільність і обсяг випу
ску продукції. Кожен із них характеризується сукупністю ознак, тому 
наявність лише однієї, наприклад кількості випущених виробів, не дає 
підстави зробити висновок про існування того чи іншого типу вироб
ництва. Таку сукупність ознак називають техніко-економічною харак
теристикою типу виробництва. Для різних типів виробництв ці харак
теристики вщр1зняються. 
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№ 

з/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРИЛАДІВ 
Ум. КИЄВІ ЗА 2003-2009 роки 

Таблиця 1.3 

Виробництво приладів за відповідні роки 
Найменування приладів 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2 з 4 5 б 7 8 9 

Насоси для рідин та підйомники рі- 38467 38288 45005 47852 47962 13693 10585 
дин, шт. 

Вентилятори, крім побутових, шт. 1038 1247 1215 1431 1928 1595 496 

Устаткування для фільтрування та 1306 5418 36835 90474 8565 1707 7741 
очищення води, шт. 

Устаткування для зважування, шт. 460 560 600 383 331 606 275 

Устаткування для зварювання і па- 260 1653 2450 4729 5149 4833 872 
яння, шт. 

Електроприлади для опалювання 456 1176 3464 3925 4976 5234 1876 
приміщень та обігріву rрунту, шт. 

Апарати касові, шт. 5780 27483 31938 22716 27037 28841 24520 

Прилади електричні охоронної та 274 267,1 279,3 353,3 79,5 99,4 34,0 
пожежної сигналізації, тис. шт. 

Прилади напівпровідникові, млн. шт. 46,4 17,6 28,1 28,3 21,8 20,8 24,2 

Прилади для вимірювання електри-
чних величин та ююзуючих випро- 3584 6288 5946 5502 13200 15938 17097 
мшювань, шт. 

Прилади для вимірювання фізичних 8021 12943 15622 19503 52830 65579 37651 
І ХІМІЧНИХ величин, шт. 

Машини та пристрої для випробу-
вання механічних властивостей ма- 563 420 682 473 525 269 150 
тершшв, шт. 

Газоміри, включаючи калібрувальні, 237 332,2 341,1 358,4 317,8 264,3 131,4 
тис. шт. 

Лічильники для рідин, включаючи 4818 20869 51051 100239 51081 14052 29337 
калібрувальні, шт. 

Лічильники електроенергії, вклю- 294,5 501,8 386,8 521,5 817,9 1154,2 1267,5 
чаючи калібрувальні, тис. шт. 

Прилади та апаратура для автома-
тичного регулювання та керування, 156,7 279,5 825,1 1252,4 1708,9 1558,7 266,8 
тис. шт. 
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Для індивідуального (одиничного) виробництва: 
- виготовлення приладів в одиничних примірниках або дрібними 

серіями (один-два десятки штук на місяць) з великими перервами в 
час~; . . 

- застосування уюверсального устаткування, уюверсальних при-

строїв, різального та вимірювального інструменту загального призна-
чення; 

- групування робочих місць за принципом технологічно однорідних 
операцій; 

- відсутність закріплення певних операцій за окремими робітниками; 
- висока кваліфікація робітників, зважаючи на різноманітний хара-

ктер виконуваних робіт; 
- не розробляють детального технологічного процесу виготовлення 

приладу; 

- об'єктом планування, нормування, обліку є прилад або великі ву
зли (складові частини) його; 

- підготовка виробництва нових приладів, як правило, не потребує 
великих витрат. 

Об'єктом обліку витрат і калькулювання собівартості є окреме ви
робниче замовлення на окремі вироби або кілька виробів. Окремі замо
влення можуть відкриватися на демонтаж обладнання, яке за технічни
ми умовами не передбачалося, а виконується за окремою вимогою; на 
виконання робіт шеф-монтажу обладнання, виготовленого на підпри
ємстві, та багато інших різновидів замовлень. 

Замовлення оформляють на основі угод із зовнішніми замовниками 
або наказів (розпоряджень) на внутрішні замовлення. На кожне замов
лення складають кошторис витрат. За чинними регламентаціями - це . . . . . 
витрати на матер1али, оплату пращ з юдрахуваннями, соц~алью заходи 

та загальновиробничі витрати за нормативами, що склалися на підпри
ємстві стосовно видів виробів основного виробництва. 

Після обrрунтування витрат замовлення підписує керівник і голов
ний бухгалтер. Один примірник замовлення передається цеху
виконавцю (відповідальній особі), другий - залишається як додаток до 
угоди на замовлення, третій передається до бухгалтерії. 

В умовах обліку витрат за центрами відповідальності, які в сукуп
ності формують технологічну собівартість виробів (замовлень), витрати 
на матеріали обчислюють на основі фактичних витрат на матеріали в 
обсягах, визначених кошторисом. Матеріали відпускаються з центра-
льного складу на конкретю замовлення по накладній за номенклатурою 
та в кількості, передбачених кошторисом. Витрати на оплату праці фо
рмуються фактично на фактичний обсяг робіт, передбачених коштори
сом, з можливим відхиленням від кошторисних сум, обумовлених змі-
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нами в оплаті праці, та ін. В усіх первинних документах зазначають 
шифр замовлення. 

Витрати на засоби праці обчислюються фактичні на обсяг робіт, пе
редбачених кошторисом на основі розрахунків витрат пов'язаних з ви
користанням обладнання, інструментів, інших малоцінних необоротних 
матеріальних активів, а також інших витрат, пов' язаних із використан
ням засобів праці на конкретне замовлення. 

Оnке, необхідно обчислити фактичну технологічну вартість (собі
вартість) замовлення як підсумок витрат на технологічні матеріали, 
оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи і на засоби праці. 

Відповідальним за виконання замовлення наказом по підприємству 
або розпорядженням по цеху призначається працівник, який повинен 
забезпечити виконання замовлення в строк. Він же несе відповідаль
ність за ефективне використання всіх виробничих ресурсів: на техноло
гічні матеріали, робочу силу і засоби праці. Наявність інформації при . . 
такому групуванн1 витрат спрощує можлиюсть контролю за витратами, 

сприяє їх мінімізації. В окремих випадках при виконанні замовлень, 
великих за обсягом, можливий розподіл відповідальності за технологі-. . 
чm витрати кожного з центрш 1 загальm по замовленню. 

Фактична виробнича собівартість замовлення - це загальна сума 
технологічних витрат (технологічна собівартість) замовлення і загаль
новиробничі накладні витрати, що входять до розподілу за прийнятою 
на підприємстві базою. 

Для серійного виробництва: 
- виготовлення приладів партіями, що періодично чергуються (бли

зько кількох сотень за місяць - дрібносерійне, 2-5 тис. штук за мі
сяць - багатосерійне); . . . . 

- застосування уmверсального 1 спец~ал1зованого устаткування, 

пристроїв, різального та вимірювального інструменту; 
- групування робочих місць за технологічними та предметними 

принципами; 

- за робочим місцем закріплюють обмежену кількість детале-операцій; 
- середня кваліфікація робітників; 

- детальна розробка технологічного процесу; 
- об'єктами планування, нормування, обліку є вузли і деталі приладу. 
Для масового виробництва: 
- виготовлення приладів у великих кількостях (6 - 10 тис. штук за 

місяць); . . . . 
- застосування спец~ал1зованого 1 спец~ального устаткування, при-

строїв та інструменту; 
- розміщення робочих місць за ходом технологічного процесу об

робки виробів (предметний принцип); 
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- спеціалізація робочих місць для виконання однієї якоїсь операції; 
- більш детальна розробка технологічного процесу; 
- об'єктом планування, нормування, обліку є деталі, операції; 
- підготовка виробництва нових приладів потребує найбільших ви-

трат (порівняно з іншими типами виробництва). 
У масових виробництвах визначають такий порядок відпуску мате

ріалів у виробництво, який був би наближеним до фактичного їх запус
ку у виробничий процес, і пов'язують його з виготовленням (випуском) 
готових виробів чи напівфабрикатів. У інших випадках узагальнюють 
відпуск матеріалів - передачу у виробництво залежно від можливос
тей їх обробки на робочих місцях або на відповідальному устаткуванні. 
У деяких випадках доцільно вказувати в первинному документі - на
кладній чи забірній карті на відпуск матеріалів час відпуску. 

Це потрібно для того, щоб можна було фіксувати можливі відхи
лення від виробничого ритму, окремі факти виробничого браку або інші, . . . . . . 
яю спричиняють певm втрати тих чи шших технолопчних матер1алш. 

Фіксація цих фактів у первинних документах необхідна для того, 
щоб знайти винних і віднести подібні втрати матеріалів за їх рахунок, 
як це мало місце в радянський період. Відображення подібних фактів в 
первинних документах необхідне для того, щоб виявити причини від
хилень і втрат, і по можливості попереджувати виробничі ризики та 
усувати подібні факти у майбутньому. 

Порядок оформлення первинними документами відпуску матеріалів 
на виробництва і, якщо це потрібно, окремого оформлення запуску ма
теріалів у виробництво визначають ті фахівці та відповідальні особи, 
які є відповідальними за витрати матеріалів. Цей порядок передбача
ється в заходах облікової політики та є обов'язковим до виконання. 

Залежно від конкретних умов організації виробництв і технології 
виробничих процесів необхідно встановити порядок документального 
оформлення виробітку, оплати праці й нормування заробітної плати 
робітникам. Це може бути бригадна відрядна форма оплата праці, інди
відуальна відрядна, а також оплата за місячними ставками робітників. 

Первинними документами з обліку праці у масових виробницт-. . . . . 
вах можуть слугувати вщповщю даю, наведею в первинних доку

ментах на витрачання матеріалів, а можуть оформлятися окремі 
первиню документи. 

На деяких підприємствах приладобудування масового виробництва 
більшість деталей та інших складових виробів виготовляють на спеціа
льному обладнанні, роботу якого регулює спеціаліст. При цьому вини
кає питання, до яких витрат віднести роботу фахівця, який наглядає за 
роботою механізмів, що автоматично виготовляють деталі: до витрат 
на робочу силу чи до витрат на засоби праці - з догляду за механізмами. 
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Це пояснюється тим, що в подібних виробництвах до засобів праці 
відносять специфічне устаткування, штампи тощо, що обумовлює не
обхідність відокремлення у виробничому обліку витрат на основні за
соби окремих їх видів і груп, які використовуються для виготовлення 
конкретних виробів чи деталей. 

Тип виробництва суттєво впливає на його організаційно-технічну 
побудову й ефективність, виробничу структуру підприємства та його 
підрозділів, вибір технологічних процесів, устаткування й обладнання, 
методів організації виробництва та управління, а останні впливають на 
облікову політику підприємства, зокрема на побудову обліку та конт
ролю непрямих витрат. 

Аналіз впливу типу та складності виробництва на стан системи бух
галтерського обліку підприємства, зокрема обліку непрямих витрат, дає 
змогу дійти висновку, що на простих виробництвах не можуть застосо
вувати такі самі методи обліку витрат та калькулювання собівартості 
продукції, як і на складних. Так, на підприємствах, де технологічний 
процес не поділяється на стадії, використовують простий (однопереді
льний) метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. На 
тих підприємствах, на яких сировина та матеріали, щоб дійти до готов
ності, проходять кілька закінчених стадій обробки (переділів), застосо
вують інший, більш складний, метод обліку витрат - багатопереділь
ний (попередільний). При попередільному методі обліку витрати 
обліковують по переділах, фазах стадіях, як правило, у відповідних це-. . . 
хах чи дшьницях, у розр1з1 центрш витрат, з видшенням у кожному 

центрі необхідної номенклатури (переліку) статей витрат. 
Об'єктами обліку та контролю витрат можуть бути витрати як на 

окремі види продукції, так і на групи та їх серії, як і в масових вироб
ництвах, об'єднані за ознакою однорідності матеріалів. Цей метод 
застосовують в умовах, як правило, неперервного, короткострокового 

технологічного циклу або в послідовних технологічних процесах виго
товлення виробів, в основному в ливарному та ковальсько-пресових 
цехах. У ливарному виробництві фактичні витрати матеріалів і техно
логічного палива визначають на основі первинних документів на їх ві
дпуск зі складів безпосередньо до процесу виробництва, а енергія -. . . . . 
ВІДПОВІДНО до показниюв ЛІЧИЛЬНИКІВ. 

В окремих виробництвах як первинні документи використовують 
забірні відомості. На основі даних обліку та звіту про витрати матеріа
лів здійснюються записи в нагромаджувальну відомість витрат матері-. . . . . . 
алш 1 технолопчного палива - витрат центру на технолопчю матерш

ли. Підсумки нагромаджувальної відомості за місяць - підстава для 
відображення витрат технологічних матеріалів і палива на рахунку бух
галтерського обліку 23 «Виробництво». 
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У нагромаджувальній відомості можна передбачити необхідну кіль
кість граф для обліку та контролю витрат конкретних видів технологі
чних матеріалів, палива, енергії. Відповідно до тривалості виробничих 
циклів та інших особливостей визначають дати (періоди) підрахунку . . . . . . 
пром1жних внутр1шньом1сячних шдсумюв, витрат технолопчних мате

ріалів, палива та енергії, необхідних для оперативного контролю й 
управління витратами центру технологічних матеріалів. Такі нагрома
джувалью юдомосn складають на кожному перед1ш окремо. 

Витрати на робочу силу обліковуються на основі первинних доку
ментів з обліку виробітку або витрат часу. У ливарному виробництві 
підприємств приладобудування - це змінні або добові обсяги роботи, 
обумовлені технологічним процесом, а персональний склад робітників 
наводиться у табелі. При почасовій оплаті табель вважають єдиним пе
рвинним документом, за яким визначають суму заробітної плати, нара
хованої кожному робітникові. 

На основі зазначених первинних документів здійснюють записи в 
нагромаджувальну відомість витрат на робочу силу. 

Облік витрат на засоби праці при попередільному методі виробниц
тва на приладобудівних підприємствах і в деяких інших галузях можна 
назвати складним. Виникає потреба обліковувати витрати на засоби 
праці по кожному переділу, узагальнювати їх в окремій нагромаджува
льній відомості за формою, яка охоплювала б усі статті витрат на засо
би праці та з урахуванням підрахунку проміжних, внутрішньомісячних 
підсумків за датами (періодами), необхідними для контролю цих ви-. . 
трат 1 управшння ними. 

Слід чітко визначити персонал працівників, які зайняті забезпечен
ням фуНЮІіонування засобів праці, за функціональними обов'язками 
виокремити їх від робітників основного виробництва та від персоналу, 
зайнятого організаційно-управлінськими функціями цеху (дільниці), які 
відносять до загальновиробничих витрат, а не до витрат на засоби пра
ці. Первинні документи з обліку виробітку та оплати праці - рапорти, 
табелі та інші - необхідно складати окремо: для робітників основного 
виробництва, персоналу, який обслуговує основні засоби та окремо для 
управлінського й обслуговуючого персоналу цеху (дільниці). 

Отож, як свідчить викладене, від типу та складності виробництва 
прямо залежить вибір того чи іншого методу обліку та контролю ви
трат, про що відповідно зазначають у наказі про облікову політику під
приємства. 

Найбільш прогресивним є масове виробництво. У приладобудуван
ні переважають підприємства серійного виробництва, здебільшого дрі
бносерійного та одиничного. Проте існують методи, що дають змогу 
застосовувати прийоми багатосерійного виробництва в дрібносерійна-
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му та індивідуальному. Одним із них є так званий груповий метод об
робки деталей. Він полягає в тому, що технологічні процеси розробля
ють не на кожну деталь, як звичайно, а на групу деталей. У кожну гру

пу об'єднують схожі за формою деталі, які можна обробити на 
однорідних верстатах. Для кожного типу устаткування встановлюють 
певну групу деталей. 

За результатами проведених автором досліджень виявлено для бі
льшості українських підприємств приладобудування характерні дріб
носерійні та одиничні виробництва, що в свою чергу, також впливає на 
побудову обліку непрямих витрат. 

Наступною технологічною особливістю діяльності приладобудівних . . . . . . . 
mдприємств є р1зномаютюсть приладш р1зних класш точносn та прин-

ципів дії. Ця особливість зумовлює потребу організації процесів виго
товлення деталей високого класу точності, проектування специфічних 
операцій складання (юстирування, балансування, регулювання, граду
ювання тощо). Урізноманітнення видів продукції приладобудівних під
приємств призвело до необхідності застосування різних за номенклату
рою статей витрат у конкретних виробництвах, але без групування 
витрат за видами виробничих ресурсів. 

Разом із цим досвід засвідчує можливість і необхідність об'єднання ви
робів в однорідні облікові групи лише за принципом економічності вироб-. . . . . . 
ничих параметрш, насамперед, матер1ало-м1сткосn та працем~сткосn. 

У приладобудуванні необхідним є об'єднання застосовуваної номенк
латури витрат у розр1з1 груп: на технологічні матеріали, паливо й енергію: 
на робочу силу та на засоби праці. Така інформація- не менш потрібна 
ніж деталізація обліку витрат за статтями витрат у розрізі кожної групи; 
виділення в окрему групу статей загальновиробничих витрат, вилучивши з 
них витрати, що стосуються утримання засобів праці. 

До технологічних особливостей діяльності приладобудівних підп
риємств можна додати широку номенклатуру застосування матер1алш, 

особливо кольорових і електроізоляційних, причому порівняно в неве
ликих кількостях, що ускладнює забезпечення ними та призводить до 
зайвих запасш. 

Тривалість виробничого циклу на підприємствах приладобудування 
також становить технологічну особливість їх діяльності, що впливає на 
побудову обліку та контролю непрямих витрат. 

Застосування різних дорогих матеріалів зумовлює потребу в різномані
тних методах їх обробки. На особливу увагу заслуговують методи без зні
мання стружки (прецензійне литво, штампування, пресування тощо), спо
соби безвідходного штампування, для яких необхідне спеціалізоване, часто . . 
досить складне устаткування та технолопчне оснащення, що в1дносять до 

технологічних особливостей приладобудівних підприємств. 
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Трудомісткість виготовлення деталей приладів також є технологічними 
особливостями приладобудівних підприємств. Велика частка ручної праці 
під час виготовлення приладів є проблемою підвищення продуктивності 
праці, насамперед за рахунок механізації та автоматизації ручних робіт під 
час обробки деталей, особливо під час складання приладів. 

Деякою технологічною особливістю, що впливає на облік та конт
роль непрямих витрат приладобудівних підприємств, є рівень уніфіка
ції деталей і вузлів, який досягає на окремих підприємствах 50%. Част
ка покупних комплектуючих деталей у структурі виробу сягає також 
50% всіх деталей. 

Вплив виробничої програми на облік і контроль непрямих витрат 
різноманітний: завданням облікова-контрольного підрозділу підприєм
ства є розробка системи підготовки облікова-контрольної інформації 
для прийняття рішень про коригування програми. 

Час виробничого циклу в більшості приладобудівних підприємств стано
вигь не більш як однин місяць (від 7 до 30 днів), тобто підприємства мають 
короткий виробничий цикл за винягком виробництва електронних машин. 

У технологічному процесі виробництва приладів беруть участь не більше 
як 4---5 цехів (дільниць, переділів) основного виробництва. До них входять 
заготівельні, обробні, механічні та складальні цехи (дільниці, переділи). 

Виробництво приладів характеризується високим ступенем автома
тизації виробничого процесу, застосовується парк універсального обла
днання, поширюється роботизація виробництва, тоді як значну частку 
складальних робіт виконують вручну. Для складального виробництва 
характерний потоковий метод організації виробництва з вільним рит
мом при бригадній організації праці. 

Отже, до організаційно-технологічних особливостей діяльності під
приємств приладобудування, що впливають на побудову обліку та кон
тролю непрямих витрат, можна віднести такі як показано на рис. 1.9. 

У складі трудових операцій найбільшу частку становлять операції 
різних видів обробки, деталей, складання вузлів і виробів. 

І все таки, на нашу думку, превалюючим чинником, який впливає на 
побудову обліку та контролю непрямих витрат, є потреби управлінсь
кого персоналу в інформації про непрямі витрати для прийняття управ
лінських рішень. Адже саме керівництво визначає, з яким ступенем де
талізації та аналітичності мають бути обліковані непрямі витрати в 
системі бухгалтерського обліку. Так, у складі синтетичного рахунку 91 
«Загальновиробничі витрати» для обліку та контролю загальновироб
ничих витрат можуть відкриватися субрахунки першого (другого і т.д.) . . . . 
порядку виходячи 1з установлених на шдприємстю центрш загальнови

робничих витрат. Може також здійснюватися облік та контроль таких 
витрат безпосередньо за синтетичним рахунком 91 «Загальновиробничі 
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витрати». Оскільки згідно з п. 11 П(С)БО 16 «Витрати» підприємство 
самостійно визначає склад та перелік статей калькуляції, навіть на під
приємствах однієї галузі, а саме на підприємствах приладобудування, 
склад і перелік статей непрямих витрат може суттєво відрізнятися. 
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Чинники, що впливають на побудову обліку та коН1ролю непрямих витрат підприємств 

приладобудування 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Технології 

Виробнича 

програма 

Розмір 

підприємства 

(мале, середнє, 

велике) 

Організаційна 

структура 

виробництва 

Складність 

внутрішньо-

виробничих 

зв'язків 

Невизначе-

НІСТЬ 

параметрів 

функціонува-

пня 

підприємства 

Система 

управління 

виробництвом 

~ 

~ 

Організація побудови обліку та контроmо непрямих витрат залежно від: 
типу виробництва (одиничне, серійне, масове); 
широкої номенклатури застосування матеріалів; 
трудомісткості виготовлення деталей прrшадів; 
тривалості виробничого циклу; 
ринкової орієнтації інноваційних технологій; 
групового методу обробки деталей; 
складності устаткування та технологічної оснастки; 
великої частки ручної праці під час виготовпення прrшадів; 
рівня уніфікації деталей та вузлів 

Розрахунок непрямих витрат та віднесення їх на продукт для визначення 

повної собівартості продукції (визначення нижніх цінових обмежень, 

зміна проrрами випуску) 

Доцільність створення підрозділу внутрішньоmсподарського 

контролю. 

Організація обліково-аналітичної служби підприємства 

Організація цехової струК1ури основного, допоміжного, обслуго-

вуючого виробництва, а також організація безцехової струК1ури 

виробництва підприємств прrшадобудування. 

Розрахунок непрямих витрат за центрами відповідальності та 

продуктовими трупами як бази для складання відповідних бюджетів 

підприємства 

~1К.оординація бюджетів непрямих витрат приладобудівних 
п1дприємств за центрами вщповщальност1 

~Ідля регулювання управлінських рішень. 

~ІВплив на схему побудови обліку та контролю непрямих витрат 
приладобудівних підприємства 

Рис. 1.9. Організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств 
приладобудування та їх вилив на побудову обліку та контроmо непрямих 

витрат 
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Побудова обліку та контролю адм1юстративних витрат і витрат на 
збут може бути організована за однією з наведених вище схем обліку 
загальновиробничих витрат. Однак при цьому насамперед, в першу 
чергу, треба приділити увагу виділенню центрів витрат (центрів відпо
відальності) для чіткого розмежування адміністративних витрат та ви
трат на збут, виокремити статті, за якими вони будуть обліковуватися. 
Серед центрів (місць виникнення) адміністративних витрат можна ви
ділити, наприклад, такі: дирекція, бухгалтерія, планово-економічний 
відділ, юридичний відділ тощо, а серед центрів (місць виникнення) ви
трат на збут можна виокремити, наприклад, відділ маркетингу, відділ 
збуту, відділ реклами, транспортний відділ, склад (комора) тощо. 

Висновки до розділу 1 

У результаті проведених досшджень нами були зроблено таю ви
сновки та внесено пропозиції: 

1. Розкрито й уточнено тлумачення понять, таких як «витрати виро
бництва» та «виробнича собівартість», а також визначено співвідно
шення між ними. «Витратами виробництва» слід вважати вартісний ви
мір затрачених (спожитих) в процесі виробництва ресурсів. «Виробнича 
собівартість» певного виду продукції, визначена в бухгалтерському об
ліку за П(С)БО 16 «Витрати», є величиною не тотожною витратам на її 
виробництво; вона відрізняється на величину постійних нерозподіле
них та наднормативних виробничих витрат, тобто бухгалтерський облік 
не забезпечує внутрішньогосподарські потреби підприємства інформаці
єю про фактичні витрати на виробництво конкретного виду продукції, які 
за потреби можуть бути автономно визначені в системі внутрішньогоспо
дарського обліку. 

2. Доведено, що непрямі витрати промислових підприємств можна 
розглядати в двох аспектах: як у контексті операційної діяльності підп
риємства, так і по відношенню їх до процесу виробництва. Отже, не
прямі витрати в контексті операційного циклу діяльності підприємст
ва - це витрати, пов' язані з виробництвом продукту та його 
реалізацією й управлінням підприємства в цілому і які в момент їх ви
никнення безпосередньо не можна віднести до об' єкта обліку витрат. 
При цьому непрямі витрати по відношенню їх до процесу виробництва 
можна розглядати як сукупність виробничих і невиробничих непрямих 
витрат: виробничі- загальновиробничі витрати; невиробничі- адмі
ністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 
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З. У досконале но та упорядковано класифікацію непрямих витрат 
промислових підприємств, зокрема підприємств приладобудування, за 
різними ознаками для потреб обліку, аналізу та контролю. Вивчення й 
узагальнення спеціальної літератури та господарської практики дало 
змогу виокремити найважливіші ознаки та визначити більш раціональ
ну класифікацію непрямих витрат для потреб вітчизняних приладобу-. . 
дшних шдприємств. 

4. У роботі сформовано, обrрунтовано та рекомендовано до застосу
вання деталізований перелік складу непрямих витрат промислових 
підприємств, зокрема підприємств приладобудування, що дасть мо
жливість ефективніше управляти непрямими витратами завдяки правиль
ному формуванню їх складу. 

5. Визначено, що до галузевих особливостей діяльності приладобу
дівних підприємств, які впливають на побудову обліку та контролю не
прямих витрат, слід віднести організаційні та технологічні особливості 
діяльності приладобудівних підприємств. Отже, до організаційних осо
бливостей діяльності приладобудівних підприємств слід віднести: 

а) організаційну структуру (модель) самого підприємства залежно 
від його величини: велике, середнє чи мале, внутрішні зв'язки між фу
нкціональними підрозділами підприємства. За результатами проведе
них автором досліджень зроблено висновок, що для більшості україн
ських підприємств приладобудування характерні дрібносерійні та 
одиничні виробництва, що, в свою чергу, також впливає на побудову 
обліку та контролю непрямих витрат промислових підприємств; 

б) організацію цехової структури основного, допоміжного, обслу
говуючого виробництва, а також організацію безцехової структури ви
робництва підприємств приладобудування; 

в) систему управління виробництвом, що впливає на схему побудо-
ви обліку та контролю непрямих витрат підприємства; 

г) складність внутрішньовиробничих зв'язків; 
r) невизначеність параметрів функціонування підприємства. 
До технологічних особливостей діяльності приладобудівних шдп

риємств сшд юднести: 

а) типи виробництв, такі як масове, багато- та дрібносерійне й оди
ничне (індивідуальне); 

б) широку номенклатуру застосування матеріалів, особливо ко
льорових і електроізоляційних, причому порівняно в невеликих кі
лькостях, що ускладнює забезпечення ними та призводить до зай
вих запасш; 

в) трудомісткість виготовлення деталей приладів. Велика частка ру
чної праці під час виготовлення приладів є проблемою підвищення 
продуктивності праці, насамперед за рахунок механізації та автомати-



54 К.В. Безверхий 

зації ручних робіт під час обробки деталей і особливо під час складання 
приладш; 

г) ринкова орієнтація інноваційних технологій; 
r) виробнича програма підприємства. 
Проведене дослідження дає змогу констатувати, що перелічені ор

ганізаційно-технологічні особливості діяльності підприємств приладо
будування справляють найбільш вагомий вплив на побудову обліку та 
контролю непрямих витрат приладобудівних підприємств, причому . . . 
окрем1 з них мають сшльm прояви впливу. 

Основні результати дослідження опубліковані в наукових працях 
автора [18, 19, 21, 22, 32, 35, 43]. 



НЕПРЯМІ ВИТРАТИ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В ОБЛІКОВО

УПРАВЛІНСЬКОМУ АСПЕКТІ 

2.1. Організація перf3инного об.лі1'у непрямих f3итрат 
промис.лоf3их підприємств 

Бухгалтерський облік як упорядкована система узагальнення інфор
мації про діяльність юридичних осіб на відміну від оперативно
технічного й статистичного обліку rрунтується на застосуванні методу 
документування. Цей метод передбачає суцільне та безперервне доку
ментування всіх господарських операцій, що здійснюються у діяльності 
підприємств. Тільки задокументовані господарські операції, прийняті 
до обліку, записують в обліковий регістр (книгу, журнал, відомість, 
таблицю тощо). 

На сьогодні більшість фахівців з обліку, аналізу та контролю у своїй 
діяльності користуються різноманітними документами (розпорядчими, 
виконавчими, комбінованими, бухгалтерськими та ін.). Чільне місце в 
цій сукупності різновидів документів займають бухгалтерські (первин
ні) документи. Забезпечуючи достовірність і точність даних обліку, во
ни слугують джерелом інформації про діяльність підприємства з метою 
його ефективного управління. Своєчасність і правильність складання 
первинних документів забезпечує якість бухгалтерського обліку та дос
товірність складеної на його основі бухгалтерської (фінансової, статис
тичної, податкової, внутрішньогосподарської (управлінської)) звітності. 

Наявність первинних документів також є необхідною умовою для 
збереження майна підприємства; документи розглядаються як джерела 
доказів при вирішенні спорів, проведенні ревізій та аудиторських пере-
юрок. 

У технологіях обліку, які традиційно склалися на сучасному етапі . . . . 
розвитку науки, юд якосn первинних докуменnв значною м1рою зале

жать якість та достовірність усього бухгалтерського обліку. Бухгалтер
ські документи підтверджують правдивість і точність облікових даних 
та допомагають знаходити помилки в бухгалтерських записах та в еко
номічних розрахунках. У зв' язку з цим висуваються особливі вимоги 
до змісту та порядку оформлення бухгалтерських документів. 
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Підставою для відображення господарських операцій на рахунках у 
бухгалтерському обліку є первинні документи. Документальне оформ
лення господарських операцій з обліку непрямих витрат підприємства 
здійснюється за загальновстановленими правилами, проте документу
вання деяких господарських операцій потребує уточнення та вдоскона
лення змісту вже розроблених і затверджених форм первинних доку
ментів або їх розробки. 

Відповідно до ст. 27 абз. 1 Закону України «Про інформацію»: «до
кумент - це передбачена законом матеріальна форма одержання, збе
рігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на 
папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві» [101 ]. 
Колектив вітчизняних авторів- Ф. Бутинець, Ф. Войналович та І. Тома
шевська у своєму підручнику з організації бухгалтерського обліку ви
значають документ як «матеріальний об'єкт, який містить інформаційні 
дані, оформлений у визначеному порядку та має юридичну силу» [5 7, с. 191]. 

Ф. Бутинець наводить визначення бухгалтерського документа: <ще 
письмовий доказ фактичного здійснення господарських операції або 
письмове розпорядження на право її здійснення» [58, с. 227]. Далі автор 
зазначає, що сукупність бухгалтерських документів, що складаються на 
всі господарські операції, називається документацією [58, с. 227]. 

Згідно ст. 1 абз. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в У країні» «первинний документ - документ, який 
містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійс
нення» [100]. В п.п. 2.1 п. 2 Положення про документальне забезпечен
ня записів у бухгалтерському обліку уточнено, що «первинні докумен
ти - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що 
фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпо
рядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення» [183]. 

Крім того і в Законі [100], і в Положенні [183] чітко визначено 
обов'язкові реквізити первинних документів. Зокрема, ст. 9 п. 2 Закону 
У країни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в У країні» 
передбачено, що «первинні та зведені облікові документи можуть бути 
складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі 
обов'язкові реквізити: а) назву документа (форми); б) дату і місце скла
дання; в) назву підприємства, від імені якого складено документ; 
г) зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської 
операції; r) посади осіб, відповідальних за здійснення господарської 
операції і правильність її оформлення; д) особистий підпис або інші 
дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійс
ненні господарської операції» [100]. Щодо одиниць виміру господарсь
ких операцій, то необхідно зазначити, що вони можуть бути натураль
ними (в одиницях маси, ваги тощо), трудовими (в людино-годинах), 
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грошовими. Відсутність вимірників у документі позбавляє його обліко
ва-розрахункової основи. 

Процес документування будь-яких господарських операцій, що 
здійснює підприємство в процесі діяльності, в спеціалізованій економі
чній літературі дуже часто має назву первинного обліку. 

Варто зазначити, що серед науковців немає єдиної думки стосовно 
розгляду первинного документа як первинного обліку, а бухгалтерсько
го обліку- складання звітності - як вторинного обліку. Зокрема, Т. 
Бутинець вважає, що «такий поділ облікового процесу, на нашу думку, 
необrрунтований, таке розгалуження обліку є надуманим» [55, с. 8]. 

Документування - це фундамент бухгалтерського обліку, що слу
гує для відображення в первинних документах усіх господарських опе
рацій, які фактично здійснює підприємство. 

У цілому процес документування складається з таких послідовних ета
пів: 1) спостереження; 2) сприйнятгя господарського факту; З) вимірюван
ня вартісних і натуральних параме-трів; 4) фіксування даних на носіях. 

Підтверджуючи актуальність удосконалення методів і способів до
кументування, В. Сопка та В. Завгородній наголошують, що «З огляду 
на застосування АРМБ удосконалення методів і способів документу
вання та підготовки первинної інформації набуло особливої актуально
сті» [209, с. 105]. 

Т. Бутинець зазначає, що «в літературі немає однозначності у ви
значенні поняття господарських операцій та їх класифікації. Не пого
джуючись з існуючими формулюваннями, автор наводигь наступну дефі
ніцію господарської операції - це факт господарського житгя, що 
підтверджує або змінює структуру активу чи пасиву балансу;» [55, с. 7-8]. 

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяль
ності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань та фінансо
вих результатів [183]. 

Будь-яка господарська операція, що відбувається на підприємстві в 
процесі діяльності, має бути задокументована. Проте документування 
господарських операцій здійснюється не стільки працівниками бухгал
терії підприємства, а насамперед тими особами, які безпосередньо бе
руть участь у їх здійсненні і мають доручення або дозвіл на їх проведення. 
Це насамперед посадові особи підприємства: працівники виробничих, 
організаційно-технологічних, інженерно-технічних, адм1юстративно
управлінських, збутова-постачальницьких служб та/або підрозділів пі
дприємства. Тому загальновизнано необхідним зобов'язати керівника 
підприємства забезпечити документування всіх господарських опера
цій, пов' язаних з одержанням і розподілом доходів, витратами, змінами 
в складі та стані майна, зобов'язань, капіталу тощо, у тому числі не
прямими витратами шдприємства. 
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Для виконання цих завдань керівник підприємства з метою упоряд
кування документального фіксування фактів господарської діяльності 
затверджує перелік посадових осіб, яких він наділяє правом давати до
звіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської 
операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і до
кументів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та 
іншого майна. Чисельність осіб, які мають право підписувати докумен
ти на здійснення операцій з видавання особливо споживаних дефіцит
них дорогих товарів і цінностей, бланків суворого обліку, має бути об
межена. 

Для уточнення переліку посадових осіб, які здійснюють господар-
сью операції, а отже, їх документування з метою упорядкування пере
ліку здійснюваних господарських операцій і строків їх оформлення пе
рвинними документами в різних службах або одержання від інших 
підприємств та передавання їх на обробку до бухгалтерії, керівник під
приємства затверджує графік документообороту. 

На думку Т. Бутинець, «документообіг - це організована система 
створення, перевірки, обробки і реєстрації всіх бухгалтерських докуме
нтів від моменту їх складання до передачі в архів після запису в облі-. . . . 
кових репстрах, а процес документування - сукупmсть техmчних 1 
методичних прийомів для створення документа» [55, с. 8]. 

Графік документообороту оформляють у вигляді схеми або переліку 
робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються . . . . . 
кожним шдроздшом шдприємства, а також ус1ма виконавцями, 1з за

значенням їх взаємозв'язку і строків виконання робіт. Графік має за
безпечувати оптимальну (мінімальну) кількість підрозділів і виконав
ців, через які має проходити (опрацьовуватися) кожний первинний 
документ, визначити мінімальний строк його перебування в підрозділі, 
сприяти своєчасному нарахуванню виплат працівникам, складанню бу
хгалтерської (фінансової, статистичної, податкової та внутрішьогоспо
дарської (управлінської) звітності. 

Кожному виконавцю слід видати витяг із графіка документооборо
ту, в якому наведено перелік документів, що належать до функціональ
них обов' язків виконавця, строки їх подання та підрозділи підприємст
ва до яких подаються первинні документи. Відповідальність за 
несвоєчасне та неякісне складання документів, передачу їх у встанов
лені графіком документообігу строки для відображення у бухгалтерсь
кому обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть 
особи, які склали і підписали ці документи. 

Згідно п. б ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фі
нансову звітність в Україні» [100] керівник підприємства зобов'язаний 
створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського 
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обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, служба
ми та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомір
них вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення й подан
ня до обліку первинних документів. 

Ми погоджуємося з думкою С. Кузнецової, що ефективність органі
зації процесу документування облікової інформації забезпечується 
впровадженням та використанням єдиного підходу щодо його побудо
ви [134, с. 57]. 

Об'єднуючим rрунтовним підходом, що зумовлює організацію про
цесу документування облікової інформації та визначає відповідні орга
нізаційні принципи в межах будь-якого суб' єкта господарювання, нами 
запропоновано розглядати синергічний підхід. Під ним розуміють зро
стання ефективності процесу документування облікової інформації в 
результаn штеграції окремих складових процесу документування в 
єдиній інформаційній системі підприємства. 

Безперечною перевагою синергізму є підвищення ефективності об
лікової інформації за кількісною та якісною ознаками внаслідок систе
мної організації процесу документування на всіх стадіях облікового 
процесу за всіма сегментами та напрямами діяльності в загальній сис-. . 
тем1 управшння. 

Організацію процесу документування потрібно формувати на зага
льних принципах, дотримання яких забезпечить упорядкованість руху 
облікової інформації, її узгодженість та визначений рівень якості. 

Облікові регістри - це носії спеціального формату (паперові, елек
тронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм то
що, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого 
нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних 
документів, що прийняті до обліку [183, с. 72]. 

У вітчизняній практиці бухгалтерського обліку для обліку непрямих 
витрат підприємства використовують великий перелік різноманітних . . 
первинних докуменnв, затверджених мш1стерствами та юдомствами як 

типові форми за такими ділянками обліку: 
- облік основних засобів - наказ Міністерства статистики Укра

їни «Про затвердження типових форм первинного обліку» No 352 від 
29.12.1995 р.; 

- облік малоцінних та швидкозношуваних предметів - наказ Міні

стерства статистики У країни «Про затвердження типових форм пер
винних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношува
них предметів» № 145 від 22.05.1996 р.; 

- облік сировини та матеріалів - наказ Міністерства статистики 
України «Про затвердження типових форм первинних облікових доку
ментів з обліку сировини та матеріалів» № 193 від 21.06.1996 р.; 
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- облік бланків суворої звітності - наказ Міністерства статистики 
У країни «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків 
суворої звітності» No 67 від 11.03.1996 р.; 

- облік робочого часу та заробітної плати працівників - наказ 
Державного комітету статистики У країни «Про затвердження типових 
форм первинної облікової документації зі статистики праці» № 489 від 
05.12.2008 р.; 

- облік утримання та використання автотранспорту - наказ Мініс
терства статистики та Міністерства транспорту У країни «Про затвер
дження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобі
ля» № 488/346 від 29.12.1995 р. та наказ Державного комітету 
статистики У країни «Про затвердження типової форми первинного об
ліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про поря
док її застосування» № 74 від 17.02.1998 р.; 

- облік результатів інвентаризації - наказ Державного комітету 
статистики СССР «Про затвердження форм первинної облікової доку
ментації для підприємств і організацій» № 241від28.12.1989 р.; 

- облік прав інтелектуальної власності у складі нематеріальних ак
тивів - наказ Міністерства фінансів У країни «Про затвердження типо
вих форм первинного обліку об' єктів права інтелектуальної власності у 
складі нематеріальних активів» № 732 від 22.11.2004 р. 

Залежно від інформаційних потреб системи управління підприємст
вом нами виділено такі етапи первинного обліку господарських опера
цій, що пов'язані з непрямими витратами підприємства, для відобра
ження на рахунках бухгалтерського обліку, що буде основою для 
формування бухгалтерської (фінансової, внутрішньогосподарської 
(управлінської)), статистичної та податкової звітності (рис. 2.1 ). 

Ми поділяємо думку Т. Бутинець стосовно чималих витрат часу на . . 
складання первинних документш, а саме: «витрати mдприємства на доку

ментування складають до 60% загальних затрат часу на обробку всієї інфо
рмації, тому питання скорочення трудомісткості складання первинних до
кументів є дуже важливим і його слід застосувати до рівня, який 
задовольняв би потреби управління виробницгвом і вимоги простоти та 
здешевлення обліку. Пропонуються наступні шляхи скорочення кількості 
документів: а) застосування багатоденних і нагромаджувальних документів 
замість разових; б) укрупнення об' єктів обліку або усунення зайвої деталі
зації; в) скорочення кількості примірників документів; г) поєднання пер
винного документа з обліковим регістром; д) оформлення кількох операцій 
одним документом; е) розробка типових форм документів для всіх галузей 
економічної діяльності, призначених для відображення однорідних операцій, 
а також розробка єдиних форм документів для підприємств певної галузі 
незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності» [55, с. 13]. 
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П~оцеl!І~а о~ганізаціі пе~винного облі~ неп~ямих вит~ат піl!п~иємства 
(етапи руху та узагальнення облікової інформації про операції з непрямими витратами 

~ 
~ 

підприємства) 

-! 
Етап 1. Збір первинних даних про непрямі витрати підприємства 

Етап 2. Вимірювання, реєстрація та передача для подальшого опрацювання 
зібраних даних про непрямі витрати підприємства 

Етап З. Первинна обробка зібраних даних для потреб оперативного 

управління 

Етап 4. Формування зведених регістрів на основі накопичених даних 

Етап 5. Формування даних зведеного аналітичного і синтетичного обліку 
непрямих витрат для формування звітності 

Рис. 2.1. Етапи організації первинного обліку непрямих витрат 
промислового шдприємства 
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Взаємозв'язок типових форм первинних облікових документів з обліку 
непрямих витрат підприємства, синтетичних і аналітичних регістрів бухга
лтерського обліку та форм фінансової звітності наведено в табл. 2.1. 

Проаналізувавши первинні документи, затверджені як типові фор
ми, можна дійти висновку, що для окремих ділянок обліку непрямих 
витрат промислових підприємств первинні документи не розроблені 
або потребують суттєвого вдосконалення. Це, зокрема, стосується об
ліку витрат на утримання й експлуатацію легкового службового авто
мобіля, обліку витрат службових поїздок працівника, обліку витрат на 
канцелярські товари, обліку виплати заробітної плати на карткові раху
нки працівників, обліку приймання-передачі бутлів питної води. 

Так, суттєвим недоліком Подорожнього листа службового легково
го автомобіля (тип. форма NоЗ), на нашу думку, є відсутність у ньому 
маршрутів руху службового легкового автомобіля, що унеможливлює 
здійснення оперативного контролю за рацюнальним його використан
ням працівниками підприємства (водіями, менеджерами тощо). Тому 
вважаємо за доцільне внести доповнення до тип. форми № З, а саме на 
зворотньому боці документа після розділу IV «Результати роботи авто
мобіля» додати розділ V «Маршрут легкового автомобіля» (табл. 2.2.). 
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Таблиця 2.1 
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

З ОБЛІКУ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА, СИНТЕТИЧНИХ 

№ 

з/п 

1 

1 

2 

3 

4 

І АНАЛІТИЧНИХ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФОРМ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Типові форми первинних 

облікових документів 

2 

Довідка-розшифровка витрат, 

в1Дом1сть розподшу витрат 1 
вІДнесення на собівартість 
продукції 

Довідка-розрахунок про на
копичення адмш1стративних 

витрат (на підставі лімітно
забірних карток, накладних
вимог на вІДпуск матершшв 

з1 складу, звпш про викорис

тання, розрахункової відомо
СТІ по зарплаТІ, ВІДОМОСТІ на

рахування та розподшу со

ціальних внесків) 

Довідка-розрахунок _витрат 
на збут (на підставі шмпно
забірних карток, накладних
вимог на вІДпуск матершшв 

зі складу, розрахункової ві
домосТІ по зарплаТІ, вІДомос

ТІ нарахування та розподшу 

соціальних внесків) 

Довідка-розрахунок інших 
операційних витрат (на підс
таві лімітна-забірних карток, 
накладних-вимог на вІДпуск 

матершшв з1 складу, розра

хункової відомості по зар
плаТІ, ВІДОМОСТІ нарахування 

та розподшу соцшльних вне

сків) 

Регістри бухгалтерського обліку 

Журнал 

3 

5(5А), роздш ІІІ 
(ІІІ А) «Витрати 
ДІЯЛЬНОСТІ», пор. 

№3 «Загально-ви-

робничі витрати» 

(графа 25) 

5(5А), роздш ІІІ 
(ІІІ А) «Витрати 
ДІЯЛЬНОСТІ», пор. 

№4 «Адміністра
тивю витрати» 

(графа 25) 

5(5А), роздш ІІІ 
(ІІІ А) «Витрати 
ДІЯЛЬНОСТІ», пор. 

№5 «Витрати на 
збут» (графа 25) 

5(5А), роздш ІІІ 
(ІІІ А) «Витрати 
ДІЯЛЬНОСТІ», пор. 

№6 «Інші опера
ційні витрати» 
(графа 25) 

Головна 

книm 

4 

91 «Зага-
льнови-

робничі 
витрати» 

92 «Адмі
юстра-

ТИВНІ 

витрати» 

93 «Ви
трати на 

збут» 

94 «Інші 
операцій
НІ витра

ти» 

Код рядка 

у формах фінан-
сової звітності 

5 

-

Форма 2 «Звіт 
про фінансові 
результати», код 

рядка 070 «Ад
мш1стративю 

витрати» 

Форма 2 «Звіт 
про фінансові 
результати», код 

рядка 080 «Ви
трати на збут» 

Форма 2 «Звіт 
про фінансові 
результати», код 

рядка 090 «Інші 
операційні ви
трати», 

Форма 5 «При
мітки до річної 
фінансової звіт
носТІ»: рядки 

440-490 «А Ін
ші операційні 
доходи 1 витрати» 
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Таблиця 2.2 
РОЗДІЛ V «МАРШРУТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ» 

Місце Час В іде- Відмітка 
№ Ціль 
з/п поїздки прибуг- тань, про вика-

вибуття Прибуття вибуття 
тя 

км нання 

19 20 21 22 23 24 25 26 

... ... ... ... ... .... ... . .. 

Підписання 
ПАТ «Ки-

ПАТ «Ки-
ївсь кий за-

їв-хліб» , 
Виконано . 

довгостро-
вод Аналіт- Підписано 

6 кового до- м. Київ, 10.05 12.30 16 прилад», 
Ще-

ДОГОВІР 
говору на 

м. Київ, 
вул. 

№12 ВІД 
поставку 

вул. П Шу-
кавицька, 

01 .03.2009р. 
приладш 

това, 16 55 

... ... ... ... ... ... ... ... 

У структурі непрямих витрат витрати на оплату службових поїз
док працівників підприємства (це витрати, пов'язані з оплатою 
службового проїзду працівника підприємства в громадському тран
спорті - автобусі, метро, трамваї, тролейбусі, маршрутному таксі, 
фунікулері, річковому трамваї, міській електричці тощо) займають 
незначну частку. Це пов'язано з тим, що витрати на службовий про
їзд працівників на більшості підприємств не обліковуються взагалі, 
тому є не контрольованими. 

Часто підприємства з метою вирішення господарських питань дору
чають працівникам здійснити службові поїздки на інше підприємство. 
Чинними нормативно-правовими документами не передбачено та не 
розроблено типової форми маршрутного листа службових поїздок пра
цівника підприємства. Запропонована нами форма маршрутного листа 
службових поїздок працівника, що подана на рис. 2.2, дасть змогу здій
снювати оперативний контроль витрат на службовий проїзд працівни
юв шдприємства. 

У структурі непрямих витрат підприємств є витрати, які пов' язані з 
канцелярським забезпеченням працівників підприємства. Здебільшого 
такі витрати на більшості вітчизняних підприємств недостатньо конт
ролюються. 

Чинними нормативно-правовими документами не передбачено та не 
розроблено типової форми для видачі канцелярських товарів працівни
кам підприємства. Запроновану нами форму відомості видачі канцеляр
ських товарів працівнику підприємства подано на рис. 2.3. 
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ПАТ «ІШЕКТРОПРИЛАд» 

(Підприємство, організація) 

Ідентифікаційний номер 

Код за ЄДРПОУ 00227754 
«31» березня 2012 р. 

МАРШРУТНИЙ ЛИСТ 

К.В. Безверхий 

Затверджую 

Директор 

__ Лазаренко А.Н. 
(підпис)П.І.Б. 

службових поїздок працівника за березень 2012 року №4 
м.Київ «31» березня 2012 р. 

До затвердження в сумі 103 грн. ОО коп. 
Начальник відділу збуту ___ Васильєв П.А. 

(підпис) 

Працівник: Деркач Пешо J\1иколайович 

Посада: Менещкер зі збуту 

Табельний номер: !О 

№ 

з/п 
Дата 

Місце 
Мета поїздюr Г------------.---------1 Вид 

вибуття прибуття 
транспорту 

ТОВ "Векгорбуд-

02.03.12 Переговори 
ПАТ монтаж", м.Київ, 

Метро 
,,ЕлектропрІШад'' Вербицького, буд. 

3, оф.5 

ПАТ 
Метро, 

ПАТ "Про~илад", 
Переговори 

,,ЕлектропрІШад'' м.Київ, пер. 
маршрутне 

таксі 
Квітневий, буд.І 

03.03.12 

ПАТ 

04.03.12 
ПАТ "Аналітпрrшад", Маршрутне 

"Електропрrшад" м.Київ, П.Шутова, таксі 
Переговори 

буд.16 

№ Найменуваю-ІЯ підтверджуючого 
Сума, грн. 

Підтверджуючий 

документ 

Проїзний на метро на 

шотий 2012 р. 

Проїзний на метро на 

лютий 2012 р., квиток 
маршрутного таксі - 2 

пп. 

Квиток маршрутного 

таксі- 2 шт. 

звоvотня стоvона 

з/п документа по звіту 
прийнято до обліку (заповmоє бухгалтер) 

(заповнює працівник) 

1 
Проїзюrй на метро на березень 

95,00 95,00 
2012 р. 

2 
Квиток маршрутного таксі 8,00 

8,00 
(чотири) (4 х 2,00) 

Всього: 103,00 103,00 

Працівюrк Деркач П.М. 

(підпис) 

Звіт перевірений. До затвердження в сумі Сто три грн. ОО коп. 

Бухгалтер Бурлака В.В. 

(підпис) 

Головний бухгалтер Драгоман Л. О. 

(підпис) 

Рис. 2.2. Маршрутний лист службових поїздок працівника 
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ПАТ «Київський завод "Аналітприлад"» 

(Підприємство, організація) 

Ідентифікаційний 

Код за ЄДРПОУ І 1 І 4 І З І 1 І 1 І 1 І 8 І 1 І 

ВІДОМІСТЬ №4 

видачі канцелярських товарів працівника 

м.Київ 30 березня 2012 р. 
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Видачу дозволяю 

Начальник відділу збуту ___ Ситник Д.О. 
Працівник: Харченко Юрій Семенович 

Табельний номер: 11 

(підпис) 

Посада: Менеджер зі збуту 

Відділ (цех, дільниця): відділ збуту 

Кореспондуючий рахунок (субрахунок): .2;2. 

Місцезберігання: Склад №3 ,,Канцтовари" 

№ 
Найменування матеріальних цінностей 

з/п 

1 Пштка картонна А4 з зав'язками 

2 Ручка кулькова автоматwша синя 

х Разом: 

Одиющя 
Кількість 

ви№ру 

штука 2 

штука 1 

Всього відпущено_ два_ найменувань, на суму грн. Три грн. і б коп. 

(прописом) (прописом) 

Найменування складу: Склад №1 

Ціна без 

ПДВ, грн. 

0,83 

1,50 

Варrість, 

грн. 

1,66 

1,50 

3,16 

Відпустив Максименко В.О. Прийняв (одержав) Харченко Ю.С. 

(підпис) (підпис) 

Рис. 2.3. Відомість видачі канцелярських товарів працівнику 

Слід звернути увагу на те, що канцелярські товари можуть обліко
вуватися у складі виробничих запасів у складі інших матеріалів (папір, 
кулькові ручки, олівці, блокноти, скріпки, папки тощо) або, якщо кан
целярські товари використовуються протягом року, то їх обліковують у 
складі малоцінних та швидкознощуючих предметів (степлер, дирокол, 
візитниця тощо). Нами рекомендується обмежити використання запро
понованої форми тільки для канцелярських товарів, що обліковуються 
у бухгалтерському (фінансовому) обліку у складі виробничих запасів 
на субрахунку 209 «Інші матеріали», оскільки для канцелярських това
рів, які обліковуються у складі малоцінних та швидкознощуваних пре
дметів на рахунку 22 «Малоцінні та швидкознощувані предмети», за-
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стосовуються типові форми NоМШ-1, МШ-2, МШ-4, МШ-5, МШ-8. 
Треба зауважити, що критерії віднесення канцтоварів до різних груп . . . 
матер1альних активш на шдприємствах, як правило, прописуються в 

наказі «Про облікову політику підприємства» у розділі «Методика 
обліку». 

Запроновану нами форма акту на списання канцелярських товарш 
підприємства подано на рис. 2.4. 

ПАТ «Київський: завод "Аналіmрилад"» 

(Підприємство, організація) 

Ідентифікаційний номер 

Код за ЄДРПОУ 

м.Київ 

АКТ№ОЗ 

на сrшсаІПІЯ ка~щелярськи:х товарів 

Прwпm:а сrшсаІПІЯ: використаІПІЯ у господарській діяльності 

Кореспондуючий рахунок (субрахунок): Zl 
Місцезберігання ТМЦ: Склад №З "Ка~щтовари" 

Відділ (цех, дільниця): віщ~іл збуту 

Матеріально-відповідальна особа (П.І.Б): Харченко Ю.С. 

№ 
Найменування ТМЦ 

Одюпщя 

з/п виміру 

1 Папка картонна А4 з зав'язка№І ппука 

2 Ручка кулькова автоматwm:а crrnя ппука 

3 Скоби для степлера №10 SH ппука 

4 Візrпmщя SK 13xl 1 ПВХ (120) ппука 

Всього на суму: 

Всього найменувань ТМЦ чотири штуки. Перевірив: 

Кількість 

2 

1 

3 

1 

Затверджую 

l..!шш!!ш 
___ Тунік В.М. 
(підпис) П.І.Б. 

«31» травня 2012 р. 

Ціна, грн. Сума, грн 

0,83 1,66 

1,50 1,50 

0,83 2,49 

15,00 15,00 

20,65 

На суму _~Ц,=ва=д~ц=я=т~ь~г=р~н~. =6~5~к=о=п.~-----~Бухгалтер Стахміч С.М. 
(сума прописом) (підпис) 

Голова комісії: голова правління Тунік В.М. Члени комісії: 1 )головний бухгалтер Вдішева Н О. 

(посада) (підпис) (П.І.Б) (посада) (підпис) (П.І.Б) 

2)комірник Сrщоренко М. О. З)начальник відділу збуту Ситник П.О. 

(посада) (підпис) (П.І.Б) (посада) (підпис) (П.І.Б) 

Рис. 2.4. Акт на списання канцелярських товарів 
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В окремих випадках спеціально призначеною керівником підприєм
ства КОМІСІЄЮ може складатися акт на списання канцелярських товарш, 

який у встановленому порядку затверджується керівником або уповно
важеною ним особою і подається до бухгалтерії для відображення цієї 
господарської операції в обліку. 

Відповідно до договору про обслуговування зарплатного проекту 
підприємство подає до банку список-реєстр на зарахування коштів на 
карткові рахунки працівників підприємства. Затвердженої типової фо
рми документа списку-реєстру чинними нормативно-правовими доку

ментами не передбачено. Тому на практиці для підтвердження виплати 
заробітної плати на карткові рахунки працівників підприємства пода
ють до банку в двох екземплярах т. ф. No П-53 «Платіжна відомість» 
[158] або додаток 1 до Положення «Положення про ведення касових 
операцій у національній валюті в Україні» «Відомість на виплату гро
шей» (надалі - Додаток 1 «Відомість на виплату грошей») [182]. Слід 
зауважити, що т.ф. № П-53 «Платіжна відомість» втратила чинність, а 
додаток 1 «Відомість на виплату грошей» застосовується для готівко
вих розрахунків, а саме виплату заробітної плати через касу підприємс
тва. Переказ заробітної плати на картрахунки відноситься до безготів
кових платежів. Відповідно до «Переліку типових документів, що 
утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самов
рядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням 
строків зберігання документів»: «розрахункові (розрахунково-платіжні) 
відомості (табуляграми) на видавання заробітної плати, гонорарів, ма
теріальної допомоги та інших виплат за відсутності особових рахунків 
зберігаються 75 років» [173]. 

Отже, на нашу думку, доцільно розробити відповідний первинний 
документ, який забезпечить облік і внутрішньогосподарський контроль 
за виплатою заробітної плати працівників підприємства, що стосується 
всіх працівників, зокрема працівників, чия заробітна плата входить до 
складу непрямих витрат (загальновиробничих, адміністративних ви
трат, витрат на збут, інших операційних витрат). 

З дотриманням чинного законодавства, а саме вимог ст. 9 п. 2 
Закону У країни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» [100] та п. 2.4 Положення про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку [183] щодо обов'язкових реквізи
тів первинних документів, нами запропоновано форму списку
реєстру на виплату заробітної плати через карткові рахунки праців
ників (рис. 2.5). 

Отже, вдосконалення документального оформлення господарських 
операцій, що пов'язані з виплатою заробітної плати на карткові рахун-. . . 
ки працшниюв mдприємства, можливе через запровадження запропо-
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нованого первинного документа «Список-реєстр на виплату заробітної . . . . 
плати на карткою рахунки працшниюв mдприємства». 

ТОВ "Па іс-Ме ежі" 

(найменування підприємства (}'станови, організації)) 

Ідентифікаціин'~ _ІПІ_._к~од~--------~ 

І 25289243 
ЄДРПОУ ~----~~-~---~ 

Адміністрація 

( С'Іруюурний підрозділ підприємства 
(установи організаціі)) 

У банк щтя перерахувашІЯ на карткові рахунЮІ 

працівюпсів в строк 

З 06.10.2012р. ДО 06.10.2012р. 

у сумі Тисяча шістсаг п' ятдесят чотири грн. 45 
коп. 

( 1654 грн. 45 коп.) 

06 Жовтня 2012 р. 

АБ 

"ЕНЕРГОБАНК" 

№ поточного 

Кореспондую1ШЙ 

Рахунок 

аналітичного рахунок, І 
субрахунок 

Код 

рахvнкv 

661 І 

№ транзитного рахvнку: 

і 29096455454 і 

сшrсання коштів: 

26005445412 

Код 

цільового 

призначеЮІЯ 

м.Київ 

СПИСОК-РЕЄСТР НА ВИПЛАТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЕРЕЗ 
КАРТКОВІ РАХУНКИ ПРАЦІВНИКІВ № 1 за Жовтень 2012 р. 

№ Табельюrй 

з/п номер 

Разом: 

Відомість подано 

ДО банку: 

Прізвшце, 
ім'я, 

по батькові 

Сергієнко Олексій 

ОлександРович 

Кількість аркушів __ ! _ 

Ідентифікаційний 

КОД 

працівника 

302125451254 

Номер зарІШатного 

карткового рахунку 

працівника 

26251506184101 

Сума, грн. 

1654,45 

1654,45 

Директор __________________ КорзунВ.В. 

(підпис,прізвище,ініціали) 

Головний бухгалтер_~~-~-~~~-----
(підпис,прізвище,ініціали) 

мл. 

Безверхий К.В. 

За цією відо:містю перераховано на карткові 

рахунки працівюrк(ів )а, грн.: 
1654,45 Тисяча шістсот п'ятдесят чотири грн. 45 коп. 

(сумапрошrсом) 

Проведено банком: 

Відповідальюrй працівюrк банку ПршцепаВ.І. 

(підrшс, прізвище, ініціа.JШ) МЛ. (ппамп банку) 

Рис. 2.5. Список-реєстр на ви=ату заробітної =ати 
на карткош рахунки працшниюв шдприємства 

При провадженні господарської діяльності підприємства часто при
дбавають очищену бутильовану питну воду для споживання працівни
ками підприємства. Чинними нормативно-правовими документами не 
передбачено і не розроблено типової форми первинного документу 
щодо приймання-передачі бутлів. Запропоновану нами форму Акта 
приймання-передачі бутлів подано на рис. 2.6. 
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Акт№12/05 

Приймання-передачі бутлів 

м.Київ <<!l» шавня 20 fu. 

Згідно п.1.2 Договору №11/05 від 11травня2012р. представник Продавця 

ТОВ «Софія», м. Київ, в особі експедитора Берегути А. І. 

(посада, прізвище, ім 'я, по-батькові) 

встановив: 

2 два ) шт. 19 літрових бутлів, заставна вартість яких складає 
(кількість прописом) 

бl(Шістдесят одна) грн . ОО коп. за 1 шт., в т. ч. ПДВ, 

(вартість прописом) 

у Покупця ТОВ «:Паріс-Мережі», м.Київ. 

Прийняв заступник директора Корзун В.В. 

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові) 

Адреса місця постачання води: 

01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, буд.43, оф.5 
(повна адреса та місце доставки води) 

ПРОДАВЕЦЬ: 

ТОВ «Софія» 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ -36154841 

Відвантажив: 
Експедитор Берегута А.І. 

(посада, підпис, прізвище, ім 'я, по-батькові) 

ПОКУПЕЦЬ: 

ТОВ «:Паріс-Мережі» 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ - 25289243 

Прийняв: 
Заступюrк директора ____ Корзун В .В. 
(посада, підпис, прізвшце, ім 'я, по-батькові) 

Рис. 2.6. Акт приймання-передачі бутлів 
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Приклад графіка докуметообороту запропонованих первинних до
кументів наведено в табл. 2.3. 

Внесені пропозиції, спрямовані на вдосконалення документаль
ного оформлення господарських операцій з обліку непрямих ви
трат, сприятимуть формуванню необхідної оперативної обліково
аналітичної інформації для потреб управління, обліку, аналізу та 
контролю. 
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2.2. Побудова синтетичного та аналітичного об.лі1'у 
непрямих 6итрат підприємства я1' передумова 
вдоСJ(ОНа.ЛеННЯ фінансо(Jої звітності 

Виходячи з того, що інформаційна система бухгалтерського обліку є 
структурою, яка складається з двох ршюв - горизонтального та верти

кального, можна дійти висновку, що й система бухгалтерських рахун
ків також передбачає вертикальну (ієрархічну) та горизонтальну (інфо
рмаційні зв'язки) структури. Горизонтальні зв'язки проявляються через 
кореспонденцію рахунків (бухгалтерських проводок), виражену по
двійним записом даних про факти господарської діяльності. Вертика
льні зв'язки цієї структури формуються в підпорядкуванні інформацій
ним рівням синтетичного та аналітичного обліку- синтетичних і 
аналітичних рахунків бухгалтерського обліку. 

У бухгалтерському словнику за редакцією Ф. Бутинця поняття «си
нтетичного обліку» (англ.: impersonal accounting) подано так: « ... облік, 
що дає узагальнені показники в грошовому вираженні. Такі показники 
містяться на синтетичних рахунках і відображають наявність і рух за
собів, їх джерел (основних засобів, сировини, матеріалів, палива, ви
трат на виробництво, грошових коштів в касі підприємства та на раху
нках в банку, статутного капіталу тощо). Дані синтетичного обліку 
знаходять свій розвиток (деталізацію) в аналітичному обліку» [ 60, 
с. 119]. Поняття «аналітичний облію> (англ.: personal accounting; грец.: 
analitykos) в словнику має таке тлумачення: «облік, який представляє 
собою деталізацію синтетичного обліку з метою отримання більшого 
обсягу інформації для контролю та аналізу господарської діяльності. За 
даними аналітичного обліку можна слідкувати за станом запасів кож-. . 
ного виду, проведенням розрахунюв з кожним постачальником, mдря

дником, робітником і службовцем, дебітором і кредитором, підзвітною 
особою тощо. Записи в аналітичному обліку здійснюються на підставі . . 
первинних докуменnв на аналпичних рахунках, що групують детальну 

інформацію про майно, зобов'язання та господарські операції всереди
ні кожного синтетичного рахунку» [60, с. 117]. 

Згідно з термінологічним словником з обліку та аудиту за редакцією 
А. Загороднього, Г. Вознюк, Г. Партии синтетичний облік - це бухга
лтерський облік господарських засобів, їх джерел та господарських 
процесів за синтетичними рахунками [98, с. 402]. Аналітичний облік 
автори словника тлумачать як «деталізований бухгалтерський облік го
сподарських операцій засобів підприємства (організації, установи) за 
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допомогою аналітичних рахунків. На відміну від синтетичного обліку 
аналітичний облік здійснюють не тільки за вартісними, а й за натура
льними показниками [98, с. 398]. 

Як зазначає Г. Бєкрєнєва, «саме синтетичні бухгалтерські рахунки є ві
дправними в побудові аналітичного обліку, що ведеться в рамках кожного 
синтетичного рахунку, вони, так би мовиги, «Зобов'язують» розгортати за
гальні показники, в яких нівелюється внутрішній склад» [46, с. 129]. 

Відповідно до Інструкції про План рахунків: «План рахунків бухга
лтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування 
на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція ра
хунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою на
ведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків 
першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою 
цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного 
рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів пер
винного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється 
1з застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку. 

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Мі
ністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бу
хгалтерського обліку специфічних операцій. 

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб 
управління, контролю, аналізу й звітності, та можуть ними доповнюва
тися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього поряд
ків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. 
Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що 
не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з 
норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управ
лінських потреб» [112]. Виходячи з цього, на практиці, підприємства 
розробляють робочий План рахунків, що містить необхідні аналітичні 
рахунки ІІІ-го, ІV-го, V-го і т.д. порядків для потреб ефективного 
управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської (фінансо
вої, внутрішньогосподарської (управлінської)) і податкової звітності. 

Інструкцією про План рахунків передбачено вести синтетичний об
лік загальновиробничих витрат на рахунку 91 «Загальновиробничі ви
трати», на якому відображаються накладні витрати на організацію ви
робництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами 
та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а та
кож витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Ана
літичний облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку 91 «За
гальновиробничі витрати» у розрізі місць виникнення, центрів і статтей 
(видів) витрат [112]. 
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Превалюючим чинником, що впливає на побудову аналітичного об
ліку непрямих витрат, є потреби управлінського персоналу в інформації 
про непрямі витрати для прийнятгя управлінських рішень. Адже саме кері
вництво визначає, з яким ступенем деталізації та аналітичності мають бути 
обліковані непрямі витрати в системі бухгалтерського обліку. 

Так, у складі синтетичного рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» 
для обліку загальновиробничих витрат можуть відкриватися субрахун
ки першого (другого і т.д.) порядку виходячи із встановлених на підп
риємстві центрів загальновиробничих витрат або може здійснюватися 
облік таких витрат безпосередньо за цим рахунком. Оскільки згідно з п. 
11 П(С)БО 16 «Витрати» підприємство самостійно встановлює склад та 
перелік статей калькуляції, навіть на підприємствах однієї галузі, зок
рема на підприємствах приладобудування, склад і перелік статтей не
прямих витрат може суттєво відрізнятися [ 181]. Наприклад, якщо на 
підприємстві є два центри загальновиробничих витрат - складальна 
дільниця та дільниця покриття, то в складі рахунка 91 «Загальновироб
ничі витрати» можуть відкриватися субрахунки першого порядку -
911 «Загальновиробничі витрати складальної дільниці» та 912 «Загаль
новиробничі витрати дільниці покриття», за якими ведеться облік зага
льновиробничих витрат у розрізі встановлених на підприємстві статтей 
загальновиробничих витрат: 9111 «Матеріальні витрати», 9112 «Витра
ти на оплату праці», 9113 «Відрахування на соціальні заходи», 9114 
«Амортизаційні відрахування» і т.д. - це статті загальновиробничих 
витрат складальної дільниці. Водночас рахунки 9121 «Матеріальні ви
трати», 9122 «Витрати на оплату праці», 9123 «Відрахування на соціа
льні заходи», 9124 «Амортизаційні відрахування» і т.д. - це статті 
загальновиробничих витрат дільниці покриття. На невеликому підпри
ємстві, для керівництва якого немає потреби виділяти центри загально
виробничих витрат, доцільно їх облік здійснювати за синтетичним рахун
ком 91 «Загальновиробничі витрати» без виділення субрахунків у розрізі 
окремих статей калькуляції, наприклад 9101 «Матеріальні витрати», 9102 
«Витрати на оплату праці», 9103 «Відрахування на соціальні заходи», 9104 
«Амортизаційні відрахування». Така побудова обліку загальновиробничих . . 
витрат є прост~шою та достатньою для невеликого mдприємства з незнач

ною номенклатурою продукції, що виготовляється (прилади), але є не
прийнятною для великого підприємства з кількома центрами загальнови
робничих витрат та великою номенклатурою продукції. У зв'язку з 
викладеним вище, нами пропонується використовувати анаmтичm рахунки 

загальновиробничих витрат виходячи із запропонованого складу цих ви
трат (додаток Б). Кореспонденцію рахунків до запропонованих субрахунків 
з обліку загальновиробничих витрат до рахунку 91 «Загальновиробничі ви
трати» наведено в додатку Н. 
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Синтетичний облік адміністративних витрат ведуть на рахунку 92 
«Адміністративні витрати», на якому відображаються загальногоспо
дарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підпри
ємства. Аналітичний облік адміністративних витрат здійснюється за 
статтями витрат [112] та/або за економічними елементами. Організація 
аналітичного обліку адміністративних витрат за економічними елемен
тами передбачає розподіл витрат за такими розділами: матеріальні ви-. . . . 
трати, витрати на оплату пращ, юдрахування на соц~альm заходи, амор-

тизаційні відрахування та ІНШІ витрати. 
Для потреб внутрішньогосподарського (управлінського) обліку ви

ходячи із запропонованого складу адміністративних витрат (додаток Б) 
пропонуємо виділити два субрахунки у складі рахунку 92 «Адміністра
тивні витрати» - 921 «Адміністративні витрати» та 922 «Загальногос
подарські (загальнокорпоративні) витрати», в розрізі яких ведеться 
аналітичний облік за відповідними статтями витрат. Як приклад групу
вання витрат за статтею «Плата за розрахунково-касове обслуговування 
та інші послуги банків» до рахунку 92 «Адміністративні витрати», а саме 
92Х «Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги бан
ків», де Х- номер статті витрат. Орієнтовний перелік видів витрат, що 
згруповані у групи на рахунку 92 «Адміністративні витрати», стаття витрат 
92Х «Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги бан
ків» в табл. 2.4. Поданий перелік груп і видів витрат не є вичерпним і може 
уточнюватися та доповнюватися з урахуванням операцій, які здійснює під
приємство у своїй фінансово-господарській діяльності. 

Виходячи з досвіду роботи вітчизняних промислових підприємств і 
практичної спрямованості нашого дослідження до робочого Плану рахун
ків підприємства необхідно внести аналітичні рахунки адміністративних 
витрат відповідно до запропонованого складу цих витрат (додаток Б). 

Кореспонденцію рахунків до запропонованих субрахунків з обліку 
адміністративних витрат до рахунку 92 «Адміністративні витрати» на
ведено в додатку П. 

Синтетичний облік витрат на збут ведеться на рахунку 93 «Витрати 
на збут», на якому відображаються загальногосподарські витрати, по
в' язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Аналітичний 
облік витрат на збут ведеться за статтями витрат та/або за економічни
ми елементами. 

Існують різні погляди щодо назви рахунка 93 «Витрати на збут». 
М. Пушкар зазначає, що «рахунок 93 «Витрати на збут» доцільно перейме
нувати на «Витрати на маркетинг і комерційну діяльність» з виділенням на 
ньому двох субрахунків - витрати на маркетинг і комерційні витрати» 
[190, с. 163]. Такої самої думки дотримується В. Дерій у своїй монографії 
«Витрати і доходи підприємств у системі обліку і контролю» [87, с. 250]. 
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1 

1 

2 

з 

4 

5 
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Таблиця 2.4 
ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ВИДАМИ 

ДО СУБРАХУНКА 92Х «ПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ БАНКІВ» 

Групи витрат Види витрат 

2 3 

Відкрютя-
Відкриття поточного рахунку 

закриття ПереоформлеІПІЯ тимчасового рахунку на поточний 
рахункш 

Закриття рахунку 

Комісія за видачу готівки з каси банку 

Розрахункове обслуговуваІПІЯ (ormaтa за кожний доку-
мент, оброблений у СЕП НБУ) 

ВиконаІПІЯ термінових rmатежів 

ОформлеІПІЯ rmатіжного доручеІПІЯ технічними засобами 

Розрахункове- банку на прохаІПІЯ клієнта 

касове обслуго-
Видача та оформлеІПІЯ чекових книжок 

вуваІПІЯ 

Підготовка та направлеІПІЯ запитів, листів, телеграм на 
прохаІПІЯ клієнта в іmпі банки електронною поштою 

Розшук (запит), підтверджеІПІЯ _проведених rmатежів елек-
тронною поштою за заявкою кл1єнта 

Видача дубліката виписки з поточного рахунку або додат-
ку ДО ВИПИСКИ 

ПідключеІПІЯ до системи «Клієнт-Банк» 

Система клієнт-
Технічне супроводжеІПІЯ електронної системи «Клієнт-

банк 
Банк» 

Абонентська rmaтa за розрахункове обслуговуваІПІЯ по си-
стемі «Клієнт-Банк» 

ОбслуговуваІПІЯ 
Комісія за переказ грошових коштів _на виrmату заробітної 

зарrmатного 

проекту 
rmати на карткош рахунки працшникш 

Відкриття рахунку в іноземній валюті 

ВедеІПІЯ валют-
НадаІПІЯ довідок 

них рахункш 

Закриття рахунку в іноземній валюті 
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Продовження табл. 2. 4 

№ 
Групи витрат Види витрат 

з/п 

1 2 3 

На корисТh клієнтів ітrшх банків (стандартні rmатежі ви-
конуюТhся протягом З діб) 

Термінові перекази інваmоти на корисТh клієнтів ітrшх 
банків (на протязі 1 банківської доби) 

Зміна 'ПІ відкликання rmатіжного доручення за ініціативою 

Переказні 
кл1єнта 

б 
операції Розшук сум, які не надійпmи до банку 

Запити стосовно rmатежів (письмово) 

Надання підтвердження зарубіжного банку про зарахуван-
ня кошnв отримувачу 

Видача копій rmатіЖЮІХ документів у форматі SWIFT про 
надходження або переказ коштів 

7 Касові операції в 
Видача готівки з рахунка клієнта, в т .ч . на відрядження 

іноземній ваmоті 

Купівля безготівкової валюти 

Обов'язковий продаж безготівкової валюти 

Операції Вільний продаж безготівкової валюти 

8 з кушвш-

Авансування під продаж валюти з погашенням на наступ-продажу шозем-

ної валюти ний день 

Авансування купівлі валюти 

Конверсійні операції 

Авізування гарантії бенефіціару 

Надання прямої гарантії банком на. фінансування проектів, 
контракnв, програм, погашення кл1єнтом позичок 

Надання гарантії з покриттям 

Надання гарантії без покриття 

9 Банківські га-
Надання (підтвердження) гарантії через закордонний банк-

рантії 
кореспондент 

Ormaтa згідно вимоги по гарантії 

Розгляд заявки на гарантію (одночасно з подачею заявки) 

Зміна умов гарантії 

Однаразова комісія за видачу гарантії 
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Що стосується запропонованої назви рахунка 93 «Витрати на мар
кетинг і комерційну діяльність», то слід зауважити таке. По-перше, згі
дно абз. 7 п. 19 П(С)БО 16 «Витрати» під маркетингом розуміють дос
лідження ринку [181], по-друге, слід з'ясувати, що необхідно розуміти 
під терміном «комерційна діяльність»? Якщо звернутися до терміно
логічного словника з обліку та аудиту, то «комерція (від лат. 
commercium - торгівля) - підприємницька діяльність, що забезпечує 
обіг (купівлю та продаж) товарів і спрямована на отримання прибутку 
через урахування ринкової кон'юнктури» [98, с. 31 О, с. 311]. Г. Вознюк, 
А. Загородній та Г. Партии ототожнюють комерційні витрати із поза
виробничими витратами [98, с. 31 О] і тлумачать: «позавиробничі витра
ти - витрати, пов' язані з реалізацією продукції (робіт, послуг)» [98, с. 
118]. Тобто витрати підприємства, що обліковуються на рахунку 93 
«Витрати на збут», необхідні для забезпечення процесу купівлі - про
дажу продукції (товарів, робіт, послуг). 

В. Керімов тлумачить сутність поняття «комерційні витрати» так: 
«Комерційні витрати - витрати на продаж та поставку продукції, про
сування продукту на ринку та його доставки споживачу (реклама, тран
спортні витрати, заробітна плата збутових підрозділів і т.д.)» [121, с. 63]. 

С. Ковтун під комерційними витратами розуміє витрати на продаж 
та розсилку, по просуванню продукту на ринок та його доставку спо

живачу (реклама, транспортні витрати, заробітна плата збутового пер
соналу і т.д.) [123, с. 68]. 

Російський вчений К. Щиборщ під комерційними витратами розу
міє витрати підприємства, що пов' язані з просуванням та збутом про
дукції підприємства на ринку [245, с. 15]. 

Вітчизняний науковець В. Ластовецький зазначає: «Витрати підпри
ємств гуртової і роздрібної торгівлі і підприємств громадського харчування 
(ресторанного господарства) слід трактувати комерційними витратами, або 
витратами обігу, як їх називали в радянський період» [136, с. 31]. З цією 
думкою важко погодитися, оскільки за радянських часів рахунок 43 «Ко
мерційні витратю> використовувався підприємствами галузей матеріально
го виробницгва - промисловими підприємствами, а рахунок 44 «Витрати 
обігу» -постачальницькими, збутовими, торговельними, іншими посеред
ницькими і іншими подібними до них підприємствами [175]. 

На сьогоднішній день це не є актуальним, адже в чинному вітчизня
ному Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо
бов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [112] ви
трати, що обліковувалися за радянських часів на рахунках 43 «Комер
ційні витрати» та 44 «Витрати обігу» обліковуються у складі єдиного 
рахунка 93 «Витрати на збут». Докладну характеристику наведених 
вище рахунків подано в табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5 
ХАРАКТЕРИСГИКА РАХУНКІВ 43 «КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ», 44 «ВИТРАТИ 

ОБІГУ», 93 «ВИТРАТИ НА ЗБУТ» 

Номер і назва 
Характеристика рахунків 

рахунків 

1 2 

Рахунок 43 «Комерційні витра1И» призначений для узагальнення 
інформації про витра1И, пов'язані з реалізацією продукції. Зок-
рема, на цьому рахунку можуТh бути відображені наступні ви-
трати: на тару і упаковку виробів на складах готової продукції; 

43 «Комерцій- по доставці продукції на станцію (пристань) відправлення, нава-
нтаження у вагони, судна, автомобілі та іmпі транспортні засоби; 

ювитрати» 
комісійні збори (відрахування), що сплачуються збутовим і ін-[175] 
пшм посередницьким шдприємствам; по утриманню приМІщень 

для зберігання продукції в місцях її реалізації і оплаті праці про-
давця на сшьськогосподарських шдприємствах; рекламю витрmи; 

іmпі аналогічні за призначенням витрати. Цей рахунок викорис-
товується підприємствами галузей матеріального виробництва 

Рахунок 44 «Витра1И обігу» призначений для узагальнення інформа-
ції про витрmи постачальшщьких, збутових, торгівельних, інпшх 
посередшщьких і інпшх подібних ним підприємс1В. Підприємс1Ва, 
що заготовляюТh і переробляюТh сільськогосподарську продукцію 
(буряк, молоко, шерСТh, бавовна, шкіряна сировина, льон, худоба, 
П1ИЦЮ і ін.), а також будівельні підприємС1Ва, що заготовляюТh ма-
теріали і конструкції, використовуюТh рахунок 44 «Витра1И обігу» 
для обліку витрат по заготівлі і доставці вказаних цінностей на підп-
риємстві до включення у факrnчну собівартісТh придбання (заготов-
ляння) цінностей (за наявності на підприємС1Ві спеціального загаті-
вельного апарmу). 

У постачальницьких, збутових, торгівельних, інпшх посередни-
цьких і інпшх подібних до них підприємств на рахунку 44 «Ви-

44 «Витра1И трати обігу» можуТh бу1И відображені наступні витра1И: на пе-
обігу» [175] ревезення тов.арів; на .оплату праці; на оренду і вміст будівель, 

споруд, примпцень 1 швентаря; знос малоцшних 1 швидкозно-
шуючих предметів (у тому числі посуду і обідніх приладів на пі-
дприємствах громадського. харчування); по зберіганню і заготів-
ш товарш; на рекламу; 1mп1 аналопчн1 за призначенням витрати. 

Перелік витрат і порядок їх. включення у витрати підприємств 
регулююТhся законодавчими 11нпшми нормативними актами. 

На підприємствах, що заготовляють і переробляють сільськогос-
подарську продукцію (буряк, молоко, шерсТh, бавовну, шкіряну 
сировину, льон, худобу, П1ИЦЮ та ін.), на рахунку 44 «Витра1И 
обігу» можуть бу1И відображені наступні витра1И: операційні 
витра1И; загальнозагоnвелью витрати; на ВМІСТ загоnвельних 1 
приймальних пунктів; на вміст худоби та птиці на базах і в 
приймальних пунктах. 
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Номер і назва 
рахунків 

93 «Ви'Ірати на 
збут» [112] 

К.В. Безверхий 

Продовження табл. 2. 5 

Характеристика рахунків 

2 

На будівельних підприємс1Вах, що заготовляють матеріали та 
конс'Ірукції, на рахунку 44 «Ви'Ірати обігу» можуть бути відо
бражені наступні заготівельно-складські ВИЧJати: на вміст заго
тівельного апарату, матеріальних складів і комор на будівmщ1Ві; 
по охороні матеріалів; після оплати зборів за сповіщеІПІЯ і при
буття матеріалів; ітпі аналогічні за призначеІПІЯм ВИЧJати 

На рахунку 93 «ВИ'Ірати на збут» ведеться облік ВИЧJат, 
пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, 
робіт і послуг. 

До ВИЧJат на збут, зокрема, належать ВИЧJати пакувальних мате
ріалів, ЧJанспортуваІПІЯ продукції, товарів за умовами договору, 
ВИЧJати на маркетинг та рекламу, ВИЧJати на оплату праці й ко
місійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, 
амортизація, ремонт та УЧJИМаІПІЯ основних засобів, іІШШХ ма
теріальних необоротних активів, що використовуються для за
безпечеІПІЯ збуту продукції, товарів, робіт і послуг 

На думку автора, комерційну д1яльmсть можна ототожнювати з 
операційною діяльністю підприємства, оскільки такий вид діяльності 
охоплює всі витрати операційної діяльності, пов' язані з придбанням та 
продажем продукції (товарів, робіт, послуг), а саме загальновиробничі 
витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні ви
трати. 

Крім того, важливе значення має уніфікація Плану рахунків підпри
ємств (установ, організацій), тобто можливість застосування Плану ра
хунків без урахування їх галузевої спрямованості на підприємствах з 
різними видами діяльності. Дійсно, бухгалтер хлібокомбінату не пови
нен знати особливості обліку на металургійних комбінатах або гідрое
лектростанц1ях. 

Отже, недоцільно перейменовувати рахунок 93 «Витрати на збут» 
на рахунок «Витрати на маркетинг і комерційну діяльність», як пропо
нують деякі вчені, оскільки його назва не несе смислового уявлення 
про склад витрат, які будуть відображатися на цьому рахунку. 

В економічній літературі існує й інша думка щодо обліку маркетин
гових витрат. Підходячи до варіантів обліку таких витрат Н. Гавришко 
дає наступне визначення: «Маркетингові витрати - це витрати матері
альних, трудових, фінансових ресурсів підприємства, спрямовані на ре
алізацію обраної маркетингової тактики й стратегії, які включають: 
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1) проведення маркетингових досліджень; 2) планування асортиментної 
політики та здійснення інноваційної діяльності; 3) формування попиту і 
стимулювання збуту; 4) управління маркетинговою діяльністю ... Якщо . . . 
маркетингою витрати спрямоваю на створення та зм1ну попиту на про

дукцію, то витрати на збут необхідні для задоволення потреб спожива
чів. За економічним змістом їх можна поділити на: а) додаткові -
пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері збуту- витра
ти на транспортування, зберігання продукції, сортування, комплекту
вання, упаковку; б) чисті - обумовлені процесами реалізації продукції, 
актами купівлі-продажу і зміною форм вартості - витрати на укладан
ня договорів, обслуговування актів купівлі-продажу, на управління збу
товою діяльністю» [72, с. 7]. 

Далі автор пропонує на основі значної частки маркетингових витрат 
у загальних витратах, їх економічних відмінностей від інших операцій
них витрат, а також особливостей функціонування маркетингових 
служб на підприємствах хіміко-фармацевтичного комплексу ввести до 
Плану рахунків бухгалтерського обліку окремий субрахунок «Витрати 
на маркетингову діяльність» до рахунка 92 «Адміністративні витрати» 
[72, с. 8]. Н. Гавришко зазначає, що аналітичний облік витрат на марке
тинг рекомендується вести за їх видами: 1. Витрати на проведення мар
кетингових досліджень. 2. Витрати на науково-дослідні та впроваджу
вальні роботи. 3. Витрати на формування попиту і стимулювання збуту. 
4. Інші маркетингові витрати [72, с. 8]. Виходячи з того, що маркетин-. . 
гою витрати не юдносять до загальногосподарських витрат, що спря

мовані на обслуговування та управління підприємством, ми вважаємо, 
що все ж таки недоцільно обліковувати ці витрати у складі рахунку 92 
«Адміністративні витрати». Для цього слід використовувати рахунок 93 
«Витрати на збуг», за яким чинними П(С)БО 16 «Витрати» [181] та Інструк
цією No291 [112] передбачається вести облік маркетингових витрат. 

Інші думки щодо обліку витрат на збут і маркетинг наводить вітчи
зняний учений Н. Гудзенка. Автор зазначає, що « ... маркетингові ви
трати спрямовані на дослідження ринку, його кон'юнктури, вивчення 
змін попиту на товарну продукцію, а витрати на збут мають обме
жений характер і спрямовуються переважно на задоволення потреб 
споживачів при реалізації продукції» [80, с. 8]. Н. Гудзенка вважає, 
що «оскільки збут визнаний складовою маркетингового комплексу, 
доцільно збутові витрати включати до складу маркетингових і, від
повідно, перейменувати рахунок 93 «Втрати на збут» на «Маркетин
гою витрати». 

Витрати на збут пропонується обліковувати у складі маркетингових 
витрат на субрахунку 931 «Витрати на збут» (932 «Комерційні витра
ти», 933 «Інші маркетингові витрати» [80, с. 9]. 
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Проте автор не наводить перелік витрат, що обліковуються у складі 
цих субрахунків, а також смислового визначення поняття «комерційні 
витрати». Для розрахунку комерційної собівартості Н. Гудзенка пропо
нує два методи ведення обліку витрат на збут підприємства: 1) витрати 
збутової діяльності, облік яких ведеться на рахунках 23 «Виробництво» 
і субрахунку 941 «Витрати на дослідження та розробки», одночасно 
списувати на рахунок 93 «Витрати на збут». Витрати адміністративного 
характеру і майбутніх періодів, які стосуються збуту продукції, розме
жувати в складі рахунків 92 «Адміністративні витрати» і 39 «Витрати 
майбутніх періодів» за субрахунками з подальшим їх списанням у кінці 
звітного періоду на рахунок 93; 2) всі витрати збутової діяльності відо
бражати на рахунку 93 «Витрати на збут» і в межах рахунка здійснюва
ти їх розмежування на субрахунках за видами витрат (постійні та змінні 
витрати) [80, с. 15]. Що стосується першого методу обліку витрат на 
збут, то слід зазначити, що на сьогодні списання витрат з кредиту раху
нків 92 «Адміністративні витрати» та субрахунка 941 «Витрати на дос
лідження та розробки» на рахунок 93 «Витрати на збут» чинною Ін
струкцією No291 [112] не передбачено. За другим методом, слід 
зазначити, що відсутній запропонований автором перелік постійних та 
змінних витрат підприємства, що будуть обліковуватися на рахунку 93 
«Витрати на збут». Тому, на нашу думку, обидва запропоновані методи 
обліку витрат на збут підлягають уточненню. 

З метою подальшого розвитку сутності та складу непрямих витрат 
на збут, рекламу та маркетинг нами пропонується розглянути еволюцію 
концепцій бізнесу під впливом еволюції ринку та на основі цих конце
пцій виділити складові витрат, які забезпечують функціонування бізне
су (табл. 2.6) [152, с. 17]. 

Виходячи з викладених концепцій бізнесу, можна дійти висновку, 
що збутова та маркетингова концепції бізнесу розглядаються як окремі 
його складові. Що стосується витрат на рекламу, то на сьогодні на під
приємствах різних галузей економіки вони становлять суттєву частку 
всіх збутових витрат. 

Насамперед, це стосується мереж оптово-роздрібної торгівлі кінце-. . . 
вим споживачам, що реал1зують продукти харчування, шки, медичю 

прилади, побутову та офісну техніку, автомобілі, будівельні матеріали, 
канцелярські товари, витратні матеріали до офісної техніки тощо. 

Отже назва рахунка 93 «Витрати на збут» та його характеристика, 
наведена в табл. 2.5, не повністю відповідає смисловому уявленню про 
склад облікованих витрат, що стосується збуту продукції, проведення 
рекламних та маркетингових заходів. Тому нами запропоновано пе
рейменувати рахунок 93 «Витрати на збут» на «Витрати на збут, рекла
му та маркетинг». 
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Таблиця 2.6 
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ БІЗНЕСУ ПІД ВПЛИВОМ ЕВОЛЮЦІЇ РИНКУ 

Концепція 
Ключові функці-

Основні засоби 
бізнесу 

Мета фірми Фокус уваги анальні напрям-
досягнення мети 

ки 

1 2 3 4 5 

Мінімізація ви-

Виробтrча 
Виробющ-

Виробющтво 
трат, шдви-

тво щеІПІЯ ефекти-
ВНОСТl прац1 

Розвиток та ро-

Товарна Товар 
НДДКР, вира- зпшреІПІЯ влас-

Максимізація бющтво тивостей то ва-

прибутку ру 

Оптимізація 
Збутова та ко- дистрибуції, 

Збутова 
Процеси мунікаційна реклама, агре-

збуту сфера ДІЯЛЬНО- СИВНl продаж~, 

СТl тиск на спожи-

вача 

Збалансований 
розвиток функ-

Інструменти 
цюнальних га-

лузей маркетин-
стратепчного 

ЗадоволеІПІЯ Потреби маркетингу, 
Маркетингова 

споживача (споживачі) 
гу та їх між-

оперативний 
функціональна 

комплекс мар-
координацщ. 

кетингу 
маркетингою 

досшджеІПІЯ 

Розквіт за раху-
нок задоволен- Те саме + Те саме (на базі 

Соціально- ня потреб BClX вимоги су- формуваІПІЯ 
Те саме + вихо-

етичний учасників обмі- сшльства корпоративної 
вні технології 

маркетинг ну з у_рахуван- та штеІJеси маркетингової 

ням штересrn партнерrn культури) 
сусшльства 

Крім того, з метою отримання інформації для управління витратами 
до запропонованого рахунка вважаємо за доцільне відкрити субрахун
ки 931 «Витрати на збут», 932 «Витрати на рекламу», 933 «Маркетин
гові витрати». Основне призначення цих субрахунків полягає в тому, 
що інформація, яка буде формуватиметься на них буде використовува
тися різними видами обліку в межах однієї інформаційної бази, 
тобто формуватиме важливу складову інтегрованої системи обліку 
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шдприємства в цілому, зокрема про непрямі витрати на збут, рекламу 
та маркетинг. 

З огляду на викладене автором сформовано склад і перелік витрат, 
що пов'язані із збутом, рекламою та маркетингом (додаток Р), та схе
матично показано взаємозв'язок синтетичного і аналітичних рахунків 
таких витрат (рис. 2. 7). 

Перший рівень - сиитетичиий рахунок 93 
«Витрати иа збут, рекламу та маркетинг» 

Другий рівень - субрахунки 

931 <<Витрати иа збут» 932 <<Витрати иа рекламу» 
933 <<NІаркетииmві 

витрати» 

Третій рівень - аналітичні статті 

1. Витрати на утримання підрозділів 
підприємства, що пов' язані зі збутом 

продукції. 

2. Витрати на утримання, ремонт та 
експлуатацію 03, інших НМА та НА, 
пов' язаних зі збутом продукції. 

З. Витрати, пов' язані з транспортува

нням:, перевалкою та страхування:м: 

готової продукції (товарів). 

4.Витрати, пов' язані з забезпеченням: 

правил техніки безпеюr та охорони 

праці. 

5. Факти"Lffіі витрати на гаранrійний 
ремонт та гарантійне обслуговування 

продукції. 

6. Витрати на навчання, професійну 
перепідготовку та підюпцення :квалі

фікації працівників відцілу збуту. 

7.Витрати на оплату послуг сторон

юх оргаюзац1й. 

8. Інші витрати на збут. 

1. Витрати на утри-
підрозділів 

підприємства, що 

пов' язані зі рекла

мою продукції. 
2. Витрати на прове
деЮІя передпродаж

юrх і рекламних за

ходів стосовно това

рів (робіт, послут), 

що продаються підп

риємством. 

3. Витрати на утри
мання, ремонт та 

експлуатацію основ

юrх засобів, і:нпш:х 

НМА та НА, пов'я

заних із рекламою 

продукції. 

4. Іmпі витрати, по
в'язані із рекламою 

продукції, товарів, 

J_ХJбіт, ПОСЛ)Т. 

1. Витрати на утримання підрозділів підпри
ємства, що пов' язані з маркетинговою полі

тикою (діяльністю) підприємства. 

2. Витрати на дослідження кон'юнктури ринку 
збуту продукції (товарів, J_ХJбіт, послут). 

З. Витрати на дослідження жmтєвого циклу 

ПJ.Юдукції (товарів). 

4. Витрати на сигментацію ринків збуту про
дукції (товарів, робіт, послуг). 

5. Витрати на вивчення пошrту та пJ_Юпозrщії 
на продукцію (товари, J_ХJботи, послути). 

б. Витрати на аналіз динам:і.ЮІ попиту та про

позrщії на продукцію (товари, роботи, послу

ги). 

7. Витрати на розJ_ХJб:ку цінової політики підп
риємства. 

8. Витрати на навчання, професійну перепід
готовку та підвmцеЮІя :кваліфікації праців

ників відділу маркетингу. 

9. Витрати на утримання, ремонт та ексІШуа
тацію 03, інпшх НМА та НА, пов'язаних зі 
маркетинговою діяльністю підприємства. 

10. Інші витрати, пов'язані із маркетин

говою діяльністю піщтриємства. 

Рис. 2.7. Взаємозв'язок запропонованого синтетичного рахунку 93 
«Витрати на збут, рекламу та маркетинг» та його аналітичних рахунків 
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Кореспонденцію рахунків до запропонованих субрахунків з обліку 
витрат на збут, рекламу та маркетинг до рахунку 93 «Витрати на збут, 
рекламу та маркетинг» наведено в додатку С. 

Вважаємо, що запропоновані субрахунки 931 «Витрати на збут», 
932 «Витрати на рекламу», 933 «Маркетингові витрати» до рахунку 93 
«Витрати на збут, рекламу та маркетинг» та відповідний їм склад ви
трат в обліку можуть використовуватися у практичній діяльності облі
ковцями на вітчизняних підприємствах різних галузей економіки. Для . . 
вдосконалення чинного плану рахункш, враховуючи розглянуn пропо-

зиції різних авторів та результати наших власних досліджень, пропону
ємо перейменувати рахунок 93 «Витрати на збут» на рахунок 93 «Ви
трати на збут, рекламу та маркетинг». При цьому облік витрат на збут 
доцільно вести в розрізі окремих субрахунків 931 «Витрати на збут», 
932 «Витрати на рекламу», 933 «Маркетингові витрати». До П(С)БО 16 
«Витрати» [181] пропонуємо внести зміни стосовно назви та складу ви
трат, що стосуються збуту продукції (товарів, робіт, послуг), рекламних 
та маркетингових заходів підприємства. Також пропонується внести 
зміни до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [178] щодо перей
менування статті «Витрати на збут» код рядка 080 у Звіті про фінансові 
результати ф. 2 на «Витрати на збут, рекламу та маркетинг». 

Синтетичний облік інших витрат операційної діяльності ведеть
ся на рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності», на якому 
відображаються операційні витрати, крім витрат, які обліковуються 
на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі 
витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут». 
Аналітичний облік інших витрат операційної діяльності здійсню
ється за наступними субрахунками: 1) 940 «Витрати від первісного 
визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справе
дливою вартістю»; 2) 941 «Витрати на дослідження і розробки»; 
3) 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти»; 4) 943 «Собі
вартість реалізованих виробничих запасів»; 5) 944 «Сумнівні та 
безнадійні борги»; 6) 945 «Втрати від операційної курсової різни
ці»; 7) 946 «Втрати від знецінення запасів»; 8) 94 7 «Нестачі і втрати 
від псування цінностей»; 9) 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»; 
1 О) 949 «Інші витрати операційної діяльності». 

Серед зазначених вище субрахунків для уточнення синтетичного та 
аналітичного обліку на рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльнос
ті» нами було виділено субрахунок 941 «Витрати на дослідження і роз
робки» виходячи з того, що в організації обліку витрат на дослідження 
та розробки, на нашу думку, є певні труднощі. Вони пов'язані насампе
ред, з тим, що в нормативно-правових документах, економічній літера-. . . . . 
турІ та на практиц~ можна констатувати невизначеmсть, а Інколи ЗМІ-
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шування таких понять, як «дослідження» та «розробки», що призводить 
до виникнення облікових помилок. 

Для того щоб з' ясувати зміст витрат на дослідження та розробки, 
слід з' ясувати сутність понять «дослідження» та «розробки». Відповід
но до абз. б ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну дія
льність»: «Фундаментальні дослідження - наукова теоретична та (або) 
експериментальна дІяльюсть, спрямована на одержання нових знань 

про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взає
мозв'язку» [102]. Згідно Методичних рекомендацій визначення кошто
рисної вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
(НДДКР) для організацій (підприємств) різних форм власності та гос
подарювання (крім бюджетних установ): «Прикладні наукові дослі-. . . . 
дження - наукова І науково-техючна дІяльюсть, спрямована на одер

жання і використання знань для практичних цілей» [150]. 
Відповідно до п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» «досліджен-. . . 

ня - це заплановаю І вперше проведет mдприємством досшдження, . . . . . 
ц~ль яких полягає в одержаню І розумшю нових наукових І техючних 

знань» [179]. У спішні дослідження, звичайно, переростають у розроб
ки. У п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» наведено таке визначення: 
«розробки - це застосування підприємством результатів досліджень та 
інших науково-технічних знань для створення нових або значно вдос
коналених матеріалів, продуктів, приладів, пристроїв, систем, техноло
гічних і операційних процесів до початку їхнього промислового засто
сування, серійного виробництва або виконання робіт і надання послуг 
на замовлення» [179]. 

Якщо звернутися до міжнародного досвіду, то згідно абз. 8 МСБО 
3 8 «Нематеріальні активи» «дослідження - це оригінальні та заплано-. . . 
ваю наукою досшдження, що проводяться з перспективою отримання 

нових наукових або технічних знань», а «розробки - це застосування 
наукових відкриттів або інших знань для планування або конструюван
ня нових чи істотно поліпшених матеріалів, пристроїв, продуктів, про
цесів, систем або послуг до початку їх комерційного використання або 
застосування» [154]. Отже, спочатку підприємство проводить дослі
дження, якщо в цьому є потреба, а після цього на основі проведених 
досліджень здійснює розробки, а саме створює нові або значно вдоско
налює продукти, прилади, пристрої, системи, технологічні та/або опе
раційні процеси. 

Для розуміння сутності понять «дослідження» та «розробки» необ
хідно проаналізувати етапи їх здійснення та виокремити відмінні риси. 

У наведених вище нормативно-правових документах не визначено 
етапи проведення досліджень. Проте етапи та зміст науково-дослідних 
робіт встановлено ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та постав-
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лення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослід
них робіт. Загальні положення» (далі- ДСТУ 3973-2000). В п.п. 5.1.2 
п. 5.1ДСТУ3973-2000 визначено, що до науково-дослідних робіт (далі 
- НДР) належать фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження 
[93]. Еапи НДР, на нашу думку, можна вважати етапами проведення 
досліджень. Етапи НДР та їх характеристику подано в додатку Т. 

r рунтуючись на ГОСТ 15. ОО 1-8 8 «Система разработки и постановки 
продукции на производство. Продукция производственно-технического 
значения», що затверджений постановою Державного комітету СССР із 
стандартам від 25.11.88 р. No3823 [77], можна виділити кілька етапів 
розробки (додаток У). 

Отже, етапи проведення досліджень та розробок різні за своїм на
повненням. На етапах дослідження підприємство проводить теоретичні 
та експериментальні опрацювання у пошуках того чи іншого засобу 
(енергії, технології, фізико-хімічних властивостей матеріалу тощо), 
який буде вперше використаний при розробці нового виду продукції. 
Етапи розробки являють собою чітко сформовані цілі та завдання, які 
стосуються створення нового виду продукції, що може бути створений . . 
за допомогою нових знань, отриманих у результаn проведення mдпри-. . 
ємством попередюх досшджень. 

Розглянемо докладніше витрати, які виникають на різних етапах до
слідження та розробки, і організацію їх обліку. 

У п. 20 П(С)БО 16 «Витрати» [181] зазначено, що витрати на дослі
дження включаються до складу інших операційних витрат (рядок 090 
Звіту про фінансові результати (ф. № 2) або рахунок 94 «Інші витрати 
операційної діяльності») відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні акти
ви» [179]. Згідно з п. 9 останнього «витрати на дослідження не визна
ються активом, а підлягають відображенюо в складі витрат того звітно
го періоду, в якому вони були здійснені» [179]. Отже, облік витрат на 
дослідження слід здійснювати на субрахунку 941 «Витрати на дослідження 
та розробки», в складі якого доцільно відкривати субрахунки другого по
рядку, наприклад 9411 «Витрати на дослідження», на якому можна вести 
аналітичний облік витрат у розрізі окремих тем (досліджень). 
Що стосується обліку розробок, створюваних підприємством або 

переданих йому стороннім виконавцем робіт, то п. 20 П(С)БО 16 «Ви
трати» [181] встановлено, що витрати на розробки включаються до 
складу інших операційних витрат відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріа
льні активи» [179]. Звернувшись до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 
можна дійти висновку, що витрати на розробки можуть обліковуватися 
у складі інших операційних витрат або у складі капітальних інвестицій 
залежно від того, чи буде в результаті розробки створюватися немате
ріальний актив: якшо в результаті розробки він не створюється, то ви-
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трати на розробку є витратами того звітного періоду, в якому вони ви
никли, і обліковуються в складі інших операційних витрат. Якщо підп
риємство створює розробку, яку воно планує зареєструвати у встанов-
леному законом порядку як нематер1альний актив, то витрати на таку 

розробку слід обліковувати в складі капітальних інвестицій. 
Розглянемо докладніше перший випадок, коли в результаті розроб

ки не створюється нематеріальний актив. У такому разі відповідно до 
П(С)БО 16 «Витрати» [181] витрати на розробку відносять до витрат 
іншої операційної діяльності. Деякі витрати, пов' язані з розробкою но
вої продукції, відносяться до складу інших операційних витрат не від
разу, в момент їх виникнення, а спочатку визнаються як актив (напри
клад, дослідні зразки), а після отримання позитивного результату 
державних випробувань розробки їх вартість відносять до складу ін
ших операційних витрат. 

Розглянемо етапи розробки нової продукції підприємства (додаток 
У) і з'ясуємо, як обліковувати вартість ресурсів (матеріальних, трудо
вих, інтелектуальних тощо), затрачених на окремому етапі розробки 
нової продукції. Витрати підприємства на етапі 1 та етапі 2А розробки 
нової продукції, а саме витрати на розробку технічного завдання, роз
робку технічної та нормативно-технічної документації доцільно відно
сити до складу інших операційних витрат (синтетичний рахунок 94 
«Інші витрати операційної діяльності») і обліковувати на субрахунку 
другого порядку до субрахунку 941 «Витрати на дослідження та розро
бки». Наприклад, 9412 «Витрати на розробку «Газоаналізатор ГСА-К». 
Витрати на етапі 2Б розробки нової продукції слід обліковувати, на 
нашу думку, на рахунку 23 «Виробництво», субрахунок «Виробництво 
дослідних зразків» у розрізі аналітичних рахунків за видами розробок, 
приміром, «Виробництво газоаналізатора ГСА-К». Вартість дослідного 
зразка після його створення слід відображати за дебетом субрахунку 
202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби», наприклад 
2021 «Дослідний зразок «Газоаналізатор ГСА-К». На етапі 2В розробки 
(додаток У) витрати на випробування дослідного зразка, на нашу дум
ку, доцільно обліковувати на субрахунку другого порядку 9412 «Витра
ти на розробку» в розрізі розробок. 

На етапі 3 розробки витрати на приймання результатів розробки 
продукції необхідно відображати на субрахунку другого порядку 9412 
«Витрати на розробку». Якщо технічним завданням на етапі 3 розробки 
передбачено виготовлення установочної партії, то витрати з її виготов
лення потрібно відображати за дебетом рахунку 23 «Виробництво». 
Якщо установочна партія пройшла технічний контроль і готова до реа
лізації, то собівартість установочної партії буде відображено за дебетом 
рахунку 26 «Готова продукція». 
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Після випробування дослідних зразків, які відбиралися у підприємс
тва для перевірки продукції на відповідність стандартам, нормам і пра
вилам, їх вартість відповідно до пп. З п. 1 ст. б Декрету Кабінету Мініс
трів У країни «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм 
і правил та відповідальність за їх порушення» включається до складу 
витрат підприємства [188], в нашому випадку- до витрат іншої опе-
раційної діяльносn. 

У тому разі, якшо підприємство створює розробку, яку воно планує 
зареєструвати у встановленому законом порядку як нематерІальний ак

тив, то для обліку такої розробки будуть особливо важливі вимоги п. 7 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Відповідно до цих вимог підприєм
ству необхідно відображати в балансі нематеріальний актив, отрима
ний у результаті розробки, за умов, якшо підприємство має: 1) намір, . . . 
техючну можливІсть та ресурси для доведення нематерІального активу 

до стану, у якому він придатний для реалізації або використання; 
2) можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації 
або використання нематеріального активу; З) інформацію для достові
рного визначення витрат, пов'язаних із розробкою нематеріального ак
тиву [179]. Отже, витрати, пов'язані зі створенням самої розробки, яку 
підприємство має намір у подальшому обліковувати як нематеріальний 
актив, будуть відображені за дебетом субрахунку 154 «Придбання 
(створення) нематеріальних активів». 

У разі, якщо витрати на розробку нової продукції були обліковані у 
складі витрат періоду, а після цього підприємством було прийнято рі
шення обліковувати розробку як капітальні інвестиції у нематеріальні 
активи, то такі дії, на нашу думку, призводять до порушення п. 8 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», в якому зазначено, що «витрати, 
пов'язані з його (нематеріального активу- примітка автора) прид
банням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, 
протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у май
бутньому нематеріальним активом» [179]. І навпаки, якщо підприємст
вом витрати, пов'язані зі створенням розробки, були віднесені до скла
ду капітальних інвестицій у нематеріальні активи, а розробка була 
невдалою або змінилися наміри щодо реєстрації права на цю розробку, . . 
то таю витрати сторнуються та включаються до складу Інших опера

ційних витрат у тому звітному періоді, коли відбулись такі події. 
За результатами проведеного дослідження можна дійти висновку, 

що витрати на дослідження та розробки різні за своєю сутністю, а від
повідно є певні відмінності в організації їх обліку. Так, витрати на дос
лідження включаються до складу інших операційних витрат (синтетич
ний рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності») відповідно до 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [179], тому їх аналітичний облік слід 



90 К.В. Безверхий 

здійснювати на субрахунку 941 «Витрати на дослідження та розробки», 
в складі якого доцільно відкривати субрахунки другого порядку, на
приклад 9411 «Витрати на дослідження», на якому можна вести аналі
тичний облік витрат у розрізі окремих тем (досліджень). 
Що стосується організації обліку розробок, створюваних підприєм

ством або переданих йому стороннім виконавцем робіт, то базуючись 
на чинних П(С)БО, зокрема П(С)БО 16 «Витрати» [181] та 8 «Немате
ріальні активи» [179], можна дійти висновку, що витрати на розробки 
можуть обліковуватися у складі інших операційних витрат або у складі 
капітальних інвестицій в залежності від того, чи буде в результаті роз
робки створюватися нематеріальний актив: якщо в результаті розробки 
не створюється нематеріальний актив, то витрати на розробку з витра
тами того звітного періоду, в якому вони виникли, і обліковуються в 
складі інших операційних витрат; якщо ж підприємство створює роз
робку, яку воно планує зареєструвати у встановлену законом порядку 
як нематеріальний актив, то витрати на таку розробку слід обліковува
ти в складі капітальних інвестицій. При цьому нами запропоновано ор
ганізацію обліку витрат на розробки враховуючи зміст і особливості 
здійснення кожного етапу розробки. 

Кореспонденцію рахунків до запропонованих субрахунків другого 
порядку з обліку витрат на дослідження та розробки до субрахунку 941 
«Витрати на дослідження і розробки» наведено в додатку Ф. 

Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємства
ми, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, 
діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з ві
дкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елемента
ми». Застосування класу 8 рахунків для промислових підприємств є не
обов'язковим [112]. Підприємствам надано право самостійно визнача
ти, як відображати витрати в бухгалтерському обліку - з викори
станням рахунків класу 8 чи без, і це фіксується в Наказі про облікову 
політику підприємства. В практичній діяльності господарювання про
мислових підприємств, зокрема підприємств приладобудування, рахун
ки 8-го класу «Витрати за елементами» часто не використовуються. Ін

формаційне наповнення щодо рядків 090 та 270 Звіту про фінансові 
результати (ф. No 2) подано в табл. 2.7. 

Вітчизняні науковці Є. Рясних та Є. Рудніченко стосовно викрив
лення інформації щодо відображення у фінансовій звітності інших ви
трат операційної діяльності зазначають таке: «Однак, як ми бачимо з 
таблиці, на підприємствах, де частка адміністративних витрат і деякої 
частини витрат на збут не така значна, інші операційні витрати (рядок 
090 Звіту про фінансові результати (ф. № 2)- примітка автора) по 
відношенню до собівартості реалізованої продукції - 57,4% на підп-
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риємстві No 4 і 54,3% на підприємстві №5 (дані про підприємства № 4 й 
№ 5 у цій роботі не наводяться- примітка автора). Така ситуація по-. . . 
яснюється тим, що на деяких шдприємствах ~снують випадки юднесен-

ня значної частини адм1юстративних витрат 1 деякої частини витрат на 
збут до складу інших операційних витрат. Доцільність такого викликає 
сумніви. Така позиція управління витратами значно спотворює інфор
мацію про них, особливо для зовнішніх користувачів. О~:же, інші опе
раційні витрати використовуються як своєрідна «чорна діра», в яку від
кидають суму витрат, інформація про які, так би мовити, <<Не для 
загального користування». Досить часто за рахунок завищення саме 
накладних витрат підприємства змеmпують прибуток до оподаткуван
ня, тому й виникають «збиткові довгожителі» - підприємства, які фу
нкціонують на ринку тривалий період, а у фінансовій звітності показу
ють збитки» [195, с. 31]. 

№ 

з/п 

1 

2 

Таблиця 2. 7 
ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ РЯДКІВ 090 ТА 270 «ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ 

ВИТРАТИ» ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Ф. № 2) 

Найменування 
Код Нормативно-правовий Джерело інформації для 

рядка витрат 
рядка документ щодо прави- заповнення рядків ф. 2 Зві-
ф.2 льност1заповнення 1У про фінансові результати 

Іmпі операційні 
п. 24 П(С)БО 3 «Звіт Обороти за кредитом 

090 про фінансові резуль- рахунка 94 в дебет раху-
витрати 

тати» [178] нка 791 

Обороти за кредитом ра-

п. 38 П(С)БО 3 »Звіт хунків 20, 21, 22, 27, 28, 
Іmпі операційні 270 про фінансові резуль-

30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 
витрати 

тати» [178] 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 
65, 68, 473, 474 в дебет 
рахунків 23, 91, 92, 93, 94 

Однак, на думку автора, зазначена проблема, поставлена вітчизня
ними вченими-дослідниками Є. Рясних та Є. Рудніченко щодо відне
сення до складу інших витрат операційної діяльності адм1н1стративних 
витрат та витрат на збут полягає насамперед у тому, що на підприємст-. . 
вах належним чином не оргаюзована система внутр1шньогосподарсь

кого контролю, яка дозволяє маюпулювати складом цих витрат, у т.ч. 

складом інших витрат операційної діяльності підприємства. Пропонує
мо проаналізувати дані про інші витрати операційної діяльності у від
сотках до собівартості реалізованої продукції приладобудівних підпри
ємств (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 
ВІДСОТОК ІНІШІХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО СОБІВАРТОСТІ 
РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ м. КИЄВА* 

Інші операційні витрати (ряд. 090 ф. 2 Звіrу про фінансові 

№ Найменування результати), у відсотках(%) до собівартості реалізованої 

з/п підприємства продукції за відповідний період 

2009 р. 2010 р . 2011 р. 2012 р. 

ПАТ «Київський за-
1 вод газового устат- 49,39% 19,92% 25,62% 13,41% 

куваІПІЯ та пршшдш» 

2 ПАТ «ЕлектропршщЦ>> 9,43% 9,45% 67,55% 56,71% 

3 ПАТ «НТК «Елект- 72,32% 61,37% 84,45% 78,35% 
ршшршшд» 

4 ПАТ Київський завод 24,16% 15,50% 10,75% 9,89% 
«АналіmрШІад» 

ПАТ «Дослідно-кон-

5 структорське бюро 102,88% 163,45% 105,88% 132,22% 
геофізичного прШІа-

добудуваІПІЯ» 

6 ПАТ «ЕлектропрШІад- 1,62% 1,59% 0,33% 1,12% 
постач» 

* Складено на основі показників фінансової звітності приладобудівних підприємств 
за 2009 - 2012 роки [201] 

За даними, поданими в табл. 2.8, можна дійти висновку, що величи
на інших витрат операційної діяльності по відношенню до собівартості 
реалізованої продукції досліджуваних нами приладобудівних підпри
ємств становлять показники від 0,33% у 2011 р. на підприємстві ПАТ 
«Електроприладпостач» до 163,45% у 2010 р. на підприємстві ПАТ 
«Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування». 
Наприклад, на ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного 
приладобудування» величина інших витрат операційної діяльності ста
новить 163,45% по відношенню до собівартості реалізованої продукції 
за рахунок того, що підприємство займається науковими розробками та 
прикладними дослідженнями. Через це величина інших витрат опера
ційної діяльності становить досить значний відсоток по відношенню до 
собівартості реалізованої продукції. Пропонуємо також на прикладі 
ПАТ Київський завод «Аналітприлад» проаналізувати склад інших ви
трат операційної діяльності (табл. 2.9). 
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Таблица 2.9 
СТРУКТУРА ІНІШІХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2011 РІК 

ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
<<АНАЛІТПРИЛАД» 

№ 

з/п 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Шифр 

статей 

витрат 

9411 

9441 

9481 

94901 

94902 

94903 

94904 

94905 

94906 

94907 

94908 

94909 

94910 

94911 

94912 

16 Всього: 

Найменування статей інших витрат 

операційної діяльності 

Витрати на дослідження і роз
робки 

Сумнівні та безнадійні борги 

Визнані ппрафи, пені, неустойки 

Заробітна плата працівників ба
зи відпочинку «Десна» 

Нарахування на заробітну плату 
працівників бази відпочинку 
«Десна» 

Амортизація основних засобів 
бази відпочинку «Десна» та ме
дичного пункту 

Одноразова матеріальна допо
мога 

Утримання бази відпочинку 
«Десна» 

Утримання медичного пункту 

Витрати на медикаменти 

Представницькі витрати 

Відрахування в профспілковий 
компет 

Пільгові пенсії 

Путівки за рахунок підприємс1Ва 

Податок на земmо бази відпо
чинку «Десна» 

Сума, грн. 

115505,14 

5086,66 

3011,76 

41306,23 

16761,93 

14404,34 

156500,00 

47810,33 

16404,45 

1953,23 

1405,58 

16897,52 

26329,43 

4290,00 

77333,40 

545000,00 

Відсоток в 

загальній 
сукупності 

інших витрат 
операційної 

діяльності, % 

21,19 

0,93 

0,55 

7,58 

3,08 

2,64 

28,72 

8,78 

3,01 

0,36 

0,26 

3,1 

4,83 

0,78 

14,19 

100,00 
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Виходячи з даних табл. 2.9 можна дійти висновку, що суттєвими 
статтями витрат у склад~ шших витрат операційної діяльності є витра
ти, пов'язані з утриманням об'єктів соціальної сфери (інфраструкту
ри), - база відпочинку «Десна» - 197616,23 грн., або 36,26% із зага
льної сукупносn 1нших витрат операційної діяльності, витрати на 
дослідження та розробки - 115505,14 грн., або 21,19%, одноразова ма
теріальна допомога працівникам підприємства 156500,00 грн. або 
28, 72%. Отже, на приладобудівному підприємстві ПАТ Київський за
вод «Аналітприлад» до складу інших витрат операційної діяльності 
входять усі витрати, передбачені чинними нормативно-правовими до
кументами і відсутні інші витрати (адміністративні витрати, витрати на 
збут) не передбачені нормативно-правовими документами, як зазнача
ють вітчизняні автори Є. Рясних та Є. Рудніченко [195, с. 31]. 

Очевидним недоліком відображення в обліку різних за економічною 
сутністю витрат на рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» у 
розрізі відповідних субрахунків для цілей внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку є наявність 1 О субрахунків без аналітичного 
групування за видами витрат у розрізі цих субрахунків, що ускладнює 
сприйняття інформації про такі витрати при прийнятті управлінських 
р1шень. 

Наприклад, за даними табл. 2.9 на підприємстві ПАТ Київський за
вод «Аналітприлад» до субрахунку 949 «Інші витрати операційної дія
льності» відкрито 12 аналітичних статтей витрат без групування у від
повідні групи за видами витрат. На нашу думку, для цілей 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку необхідно внести 
відповідні зміни в Наказ про облікову політику підприємства стосовно 
упорядкування інформації для цілей управління через, зокрема групу
вання витрат за групами у розрізі відповідних статей на прикладі суб
рахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» (табл. 2.1 О). 

Групування витрат у відповідні однорідні групи витрат у внут
рішньогосподарському (управлінському) обліку на підприємстві 
ПАТ Київський завод «Аналітприлад», дасть змогу суттєво покра
щити інформаційне забезпечення управлінських працівників необ
хідною інформацією про інші витрати операційної діяльності під
приємства. 

Слушною є думка О. Шеремети, що «наявність двох статей витрат з 
однаковою назвою «Інші операційні витрати» (коди рядків 090 та 270) . . . . . . 
в одному докуменn з р1зним економ1чним зм1стом 1 наповненням видш 
витрат зумовлюють неоднозначність їх сприйняття у практичній робо
ті» [240, с. 47]. На нашу думку, це вносить плутанину у розуміння еко
номічної сутності та складу наведених статей витрат при складанні фі-
нансової звпносn. 
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Таблиця 2.10 
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ГРУПУВАННЯ ІНІШІХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
<<АНАЛІТПРИЛАД» У РОЗРІЗІ ОДНОРІДНИХ ВИТРАТ НА СУБРАХУНКУ 949 

«ІНШІ ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ ЦІЛЕЙ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО (УПРАВЛІНСЬКОГО) ОБЛІКУ 

№ 

з/п 

Фінансовий облік 

Номер 

субра

хунку 

949 

Назва 

субрахун

ку 

Іmпі 
витрати 

операцій
ної діяль
НОСТl 

Внугрішньогосподарський (управлінський) облік 

Шифр 

групи 

9491 

Назва групи за 

видами витрат 

Об'єкти соці
ально

кульrурного 

призначеІПІЯ 

Шифр 

статп 

витрат 

94911 

94912 

94913 

94914 

94915 

94916 

94917 

94921 

Найменування статті 

витрат 

Заробіша плата 
працівників бази ві
дпочинку «Десна» 

НарахуваІПІЯ на за
робітну плату пра
цівників бази від
починку «Десна» 

Амортизація основ
них засобів бази ві
дпочинку «Десна» 
та медичного пунк1)' 

УтримаІПІЯ бази ві
дпочинку «Десна» 

Податок на землю 
бази шдпочинку 
«Десна» 

УтримаІПІЯ медич
ного пункrу 

Витрати на медика
менти 

ВідрахуваІПІЯ в про
фспілковий комітет 

Соціальне за- 94922 
Одноразова матері
альна допомога 

9492 безпечеІПІЯ 
працrnникrn 

9493 Представни-
цью витрати 

94923 Пільгові пенсії 

94924 Путівки за рахунок 
шдприємства 

94931 Представницькі ви
трати 
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Водночас ми не розподіляємо погляд О. Шеремети стосовно то
го, що «З метою усунення даного протир1ччя пропонуємо у другому 

розділі «Звіту про фінансові результати» за кодом рядка 270 перей
менувати статтю на «Інші витрати операційної діяльності» [240, с. 
47]. Адже за кодом рядка 270 «Інші операційні витрати» відповідно 
до п. 38 ПСБО З «Звіт про фінансові результати» у розділі 11 Звіту 
про фінансові результати наводяться відповідні елементи операцій
них витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні 
витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності про
тягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, 
тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість про
дукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємст
вом. Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у 
цьому розділі не наводиться [178]. 

На думку В. Грекової: « ... Назву рядка 270 Звіту про фінансові 
результати (ф. No 2) - з «Інші операційні витрати» (перейменува
ти - примітка автора) на «Інші витрачені операційні витрати» ... 
[78, с. 25]. Ми вважаємо, що слово «витрачені» не несе смислового 
розуміння інших операційних витрат, що відображаються у Звіті 
про фінансові результати (ф. № 2), адже в економічній теорії витра
чатися (споживатися) можуть тільки ресурси в процесі діяльності, . . . . 
що в юльюсному вираженю становлять затрати, а у варпсному -
витрати. Виходячи з того, що у Звіті про фінансові результати (ф. № 2) 
відображаються саме витрачені ресурси підприємства, спожиті про
тягом певного періоду в грошовому вимірнику, можна зробити ви
сновок, що доповнювати назву рядку 270 «Інші операційні витрати» . . 
словом «витраченш є недоречним як у практичному так 1 в теорети
чному розумшю. 

Отже, вважаємо за потрібне внести зміни до п. 17 та п. 20 
П(С)БО 16 «Витрати», а саме назву «Інші операційні витрати» пе
рейменувати на «Інші витрати операційної діяльності». Доцільне 
також внести зміни до П(С)БО З «Звіт про фінансові результати» 
стосовно запропонованої назви рядка 090 «Інші витрати операцій
ної діяльності», яку, на нашу думку, доречно використовувати не 
тільки у Звіті про фінансові результати (ф. № 2), а й при складанні 
внутрішньогосподарської (управлінської) звітності, а також при по
будові системи бюджетування промислових підприємств, зокрема 
підприємств приладобудування. 
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2.3. Бюджетування я1' засіб ефе1'тивного управління 
непрямими витратами промислових 
підприємств 

В умовах ринкової економ1ки, якій притаманm самостійність 
суб' єктів господарювання та особиста відповідальність за результати 
фінансово-господарської діяльності, виникає об'єктивна потреба пос
тійного контролю, аналізу, коригування й прогнозування змін фінансо
вого стану та оцінки фінансових можливостей підприємства на майбутнє, 
що реалізується за допомогою інструментів фінансового менеджменту, 
зокрема бюджетування. Система управління підприємством має вдос-. . . . 
коналюватися з урахуванням накопиченого свпового досвщу, новпmх 

теоретичних і практичних досягнень у сфері менеджменту. Як один із 
ефективних напрямів удосконалення системи управління на мікрорівні 
для вітчизняних підприємств пропонується використання бюджетуван
ня, яке позитивно зарекомендувало себе в країнах з розвинутою ринко
вою економ1кою. 

Складовою частиною управлінського обліку непрямих витрат підп
риємства є бюджетування (англ. - budgeting), яке водночас являє со
бою одну з основних функцій управління - планування. Виходячи з 
цього бюджетування є у будь-якій ефективній системі управління ви
тратами, зокрема непрямими витратами підприємства та необхідне для 
формування релевантної інформації, що конкретизує цілі планування. 

У бухгалтерському словнику за редакцією Ф. Бутинця термін «бю
джетуваня» дає змогу встановити зв'язок кожної господарської опера
ції з бюджетом, тобто це метод обчислення або обліку нових оці
нок, які утворилися в новому процесі обороту [60, с. 26]. Бюджет -
грошове вираження збалансованого розпису доходів (надходжень) і 
витрат (використання), що складається для підприємства на певний 
строк [60, с. 26]. 

М. Вініченко зазначає, що бюджетування - достатньо гнучка та 
адекватна сучасним умовам господарювання технологія, яка може бути 
настроєна під умови конкретної галузі народного господарства, під 
умови роботи конкретного підприємства [66, с. З]. 

Л. Гнилицька дає таке визначення терміна «бюджетування»: 
« ... Процес розробки, виконання контролю, аналізу та коригування 
окремих бюджетів за структурними підрозділами або функціональними 
сферами діяльності підприємства, їх узгодженість та узагальнення по 
підприємству в цілому» [74, с. 12]. 

С. Голов під бюджетуванням розуміє процес планування майбутніх 
операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді сис-
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теми бюджетів. Бюджет - це план майбутніх операцій, виражених у 
кількісних (здебільшого грошовому) вимірниках [75, с. 340]. 

О. Жамойда визначає, що в широкому розумінні бюджетування по-. . 
стає як система регулярного економ1чного управшння, спрямована на 

оптимізацію фінансових потоків, як інструмент організації обліку та 
контролю фінансових ресурсів, як загальна концепція методології фі
нансового планування, універсальний інструмент управління ресурсами 
та організацією [95, с. 8]. 

Важко погодитися з думкою Т. Каменської, що бюджетування - це 
система виключного короткострокового планування, обліку та контро-. . . . . . . . 
лю кошnв 1 результаnв д1яльносn шдприємства за центрами юдпою
дальності та сегментами бізнесу [117, с. 407], адже бюджетування 
передбачає складання як оперативних (короткострокових), так і страте
гічних (довгострокових) бюджетів. Що стосується виділених автором 
об' єктів бюджетування (коштів і результатів діяльності підприємства), 
то слід зазначити, що це є невичерпним переліком. Нами цей перелік 
буде уточнений далі і виражений трьома основними складовими бю
джетування: 1) операційні бюджети; 2) фінансові бюджети; З) допомі
жні бюджети. Водночас ми поділяємо думку Т.Каменської, що «бю-. . . . . 
джетування дозволяє анал1зувати прогнозоваю та отримаю економ1чю 

показники з метою управління бізнес-процесами та їх контролю» [117, 
с. 407]. 

О. Мельник тлумачить поняття «бюджету» як розпис потреб та ре
сурсів у кількісній формі, що формується на засадах багатоваріантного 
аналізу для обраного об' єкта з метою пошуку оптимального шляху до
сягнення встановлених цілей організації [149, с. 7]. 

Л. Нападовська трактує бюджетування « ... як цілісну інтегровану 
інформаційну систему, яка забезпечує взаємозв'язок і взаємоузгодже
ність процесів планування, контролю, аналізу та прийняття управлінсь-. . . . . . . 
ких р1шень на ршю окремих структурних шдроздшш та шдприємства в 

цілому» [160, с. 50]. 
О. Волкова під бюджетом розуміє документ, в якому наведено пла

нові показники діяльності організації на ближчу (операційну) перспек
тиву [67, с. 211 ]. Бюджетування - це процес узгодженого планування і 
управління діяльністю організації за допомогою бюджетів (кошторисів) . . 
та економ1чних показникш, що дають змогу визначити вклад кожного 

підрозділу та кожного менеджера в досягнення загальних цілей [67, 
с. 214]. 

Бюджетування, на думку російського професора В. Івашкевича: «В 
загальному вигляді можна подати, як інформаційну систему внутріш
ньофірмового, корпоративного управління за допомогою визначених 
фінансових інструментів, називається бюджетами» [107, с. 449]. 
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Колектив росшських авторів-практиків - Є. Добровольський, 
Б. Карабанов, П. Боровков, Е. Глухов, Е. Бреслав, які займаються пос
тановкою систем бюджетування в країнах колишнього СССР з 1996 р. 
[63, с. 8], зазначають коротко і лаконічно, що бюджет - це елемент 
управління підприємством [63, с. 16]. 

М. Кузьміна визначає бюджетування, як процес узгодженого плану
вання роботи та управління діяльністю підрозділів за допомогою кош
торисів та економічних показників. Бюджет - фінансовий план, що 
охоплює всі сторони діяльності організації та дає змогу зіставляти всі 
понесені витрати з отриманими результатами діяльності [135, с. 60]. 

Л. Панферова зазначає, що, за оцінками фахівців, підприємства, які 
не формують бюджети, втрачають за рік 20 відсотків своїх доходів. 
Бюджетування - це не просто інструмент планування у вузькому (ра
дянському) розумінні, а інструмент управління: планування, облік і ко
нтроль (сучасна модель внутрішнього управління) [169, с. 52]. 

На думку колективу зарубіжних авторів Е. Аткінсона, Р. Банкера, 
Р. Каплана, М. Янга: «Бюджет - це кількісно виражені грошові прито
ки (надходження) і відтоки (виплати), що передбачають наслідок пото
чних операційних рішень та показують, чи зможе фінансовий план за
довольнити цілі організації. Бюджетування - це процес підготовки 
бюджетів» [222, с. 656]. 

Як зазначають зарубіжні автори Ч. Хорнгрен та Дж Фостер, бю
джет - кількісне вираження плану, інструмент координації та контро
лю за його виконанням [230, с. 97]. 

Бюджет (англ. budget - буквально «сумка») - кількісне вираження 
плану в натуральних та грошових вимірниках - являє собою центра
льну ланку бюджетування. Структура бюджету, склад бюджетних ста
тей визначають якість бюджетування. 

Отже, на нашу думку, можна констатувати, що бюджетування є ін-. . . 
струментом управшння шдприємством у цшому, зокрема непрямими 

витратами промислового шдприємства. 

Для обліку непрямих витрат, який є ключовим питанням управлін
ського обліку, важливий не тільки підрахунок витрат, але й прогнозу
вання їх розміру на майбутню перспективу. 

Бюджетне планування, яке є найбільш деталізованим рівнем про
гнозування, являє собою процес підготовки окремих бюджетів за стру
ктурними підрозділами або функціональними сферами організації, роз
роблених на основі затверджених вищим керівництвом програм. 

Завжди треба пам'ятати, що внутрішньофірмове бюджетування -. . . . . 
це не сnльки шструмент, сюльки управшнська технолопя, це показник 

якості управління в компаніях, відповідність рівня її менеджменту та 
прийняття управлінських рішень сучасним потребам. Проблеми поста-
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новки внутрішньофірмового бюджетування в провідних міжнародних 
компаніях країн світу були вирішені ще 20 - 25 років тому, хоча вдос
коналення систем бюджетування триває й досі. Якщо менеджери вищої 
ланки на Заході говорять про курси акцій, бондів, кредитні рейтинги, 
то більшість вітчизняних генеральних директорів обговорюють між со
бою виробничі процеси, питання технічної модернізації, соціальні про
блеми або політику. В кращому випадку йдеться про непомірні подат
ки, неплатежі покупців або про вчасну виплату заробітної плати 
працівникам підприємства. Це насамперед, характеризує стан пріори
тетів в управлінні вітчизняного та зарубіжного бізнесу. 

Повноцінне внутрішньофірмове бюджетування, тобто бюджетуван-. . . 
ня як управшнська технолопя, включає три складаю: 

1. Технологію бюджетування, в яку входять інструментарій фінан
сового планування (види та формати бюджетів, система цільових пока
зників і нормативів), порядок консолідації бюджетів різних рівнів 
управління та функціонального призначення. 

2. Організацію бюджетування, яка включає фінансову структуру 
компанії (перелік центрів обліку - структурних підрозділів підприємс
тва або компанії, що є об'єктами бюджетування), бюджетний регла
мент та механізми бюджетного контролю (процедури складання бю-
джеnв, їх подання, узгодження та затвердження, порядок подальшого 

коригування, збору та обробки даних про виконання бюджетів), розпо
діл функцій в апараті управління (між функціональними службами та 
підрозділами різного рівня) в процесі бюджетування, систему внутріш
ніх нормативних документів (положень, інструкцій і т.д.). 

З. Автоматизацію фінансових розрахунків, що передбачає не тільки 
складання фінансових прогнозів (аналіз, розрахунок різних варіантів 
фінансового стану підприємства та його окремих видів бізнесу), але й 
постановку суцільного управлінського обліку, в рамках якого в будь
який час можна отримувати оперативну інформацію в ході виконання 
раніше прийнятих (затверджених) бюджетів (про рух грошових коштів, 
рівень витрат, структуру повної собівартості, норму та масу прибутку і 
т.д.), а також за окремими видами господарської діяльності підприємс
тва або його структурними підрозділами (за видами продукції, окреми
ми контрактами, по філіях або дочірніх компаніях і т.д.), а не тільки 
для юридичної особи в цілому. 

Якщо із схеми випадає хоча б один складовий елемент, то навряд чи 
можна розраховувати на успіх постановки бюджетування та на те, які 
проблеми в сфері управління воно допоможе вирішити. 

Залежно від масштабів, специфіки виробництва та поставлених за
вдань підприємства впроваджують різні методи обліку витрат. Такими 
методами є: метод обліку повних витрат, метод «директ-костинг» (англ. 
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direct costing), метод АВС (activity-based costing), позамовний метод об
ліку витрат, попроцесний метод обліку витрат, метод «стандарт
костинг» (англ. standart costing), метод обліку фактичних витрат. 

Більшість з цих методів є водночас системами управління витрата
ми. Крім, власне, методів обліку витрат, вони включають методи бю
джетування та аналізу витрат. Системою управління витратами вважа
ється «директ-костинг», оскільки поряд з методом обліку витрат на базі 
скороченої собівартості він включає метод бюджетування з викорис
танням гнучких кошторисів та маржинальний аналіз. Системами 
управління витратами є також «стандарт-кастинг», АВМ (Activity-based 
management), ТСМ (Target cost management), SCM (Strategic cost mana
gement). 

Перелічені методи тісно взаємопов'язані між собою. Можна зроби-. . . 
ти висновок, що в останm десятир1ччя на практиц1 використовуються 

комбіновані методи обліку витрат. Найбільш важким та трудомістким 
завданням в кожному з цих методів вважається облік непрямих витрат. 
Будь-який із іх методів обліку витрат в окремому випадку, а також у 
комбінації суттєво впливають на концепцію управління непрямими ви
тратами підприємства. Так, підприємство, що використовує метод 
«стандарт-кастинг» водночас може вести облік витрат у розрізі центрів 
відповідальності, за видами продукції, видами діяльності (комбінуван
ня з методом АВС), по факторах виробництва і т.д. Одночасно метод 
«стандарт-кастинг» може бути комбінований з позамовним методом, 
попроцесним або методом «директ-костинг». Залежно від наведених 
комбінацій у системі «стандарт-кастингу» змінюються ставки непря
мих витрат, методи їх обліку та розподілу. 

У загальному вигляді можна виокремити сутність призначення бю-. . 
джетування на mдприємстю, а саме - це основа: 

- планування та прийняття управлінських рішень; 

- оцінки всіх аспектів фінансового стану підприємства; 
- зміцнення фінансової дисципліни та підпорядкування 

. . 
штересш . . . 

окремих структурних mдроздшш штересам mдприємства в цшому та 

власникам його каmталу. 

При цьому на кожному підприємстві може бути своє призначення 
бюджетування залежно як від об' єкта фінансового планування, так і від 
системи фінансових та нефінансових цілей. Виходячи з цього можна 
сказати, що призначення бюджетування на кожному підприємстві як 
управлінської технології може переслідувати свої власні цілі й викори
стовувати свої власні засоби та інструментарій. 

Бюджети (фінансові плани) розробляються як для підприємства в . . 
цшому, так 1 для окремих структурних mдроздшш з метою прогнозу-
вання фінансових результатів, встановлення цільових показників фі-
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нансової ефективності та рентабельності, обмеження (лімітування) 
найбільш важливих витрат тощо. 

Отже, бюджети повинні надати керівництву підприємства можли
вість провести порівняльний аналіз фінансової ефективності роботи 
структурних підрозділів, а також виявити найбільш прийнятні для по
дальшого розвитку сфери господарської діяльності. 

При складанні бюджетів непрямих витрат промислових підпри
ємств можна застосовувати два підходи. Перший підхід rрунтується на 
розробці бюджетів без консультування з керівниками центрів відпові
дальності та бухгалтерами-аналітиками. Такий метод називають «бю
джетування зверху- вниз», або «top - down budgeting». Керівник, ві
дповідальний за розробку генерального бюджету підприємства, . . 
встановлює ршень непрямих витрат для кожного структурного шдроз-

ділу або центру витрат. Керівництво центрів відповідальності та персо
нал, що безпосередньо займаються розробкою бюджету, не можуть 
змшювати величини запланованих непрямих витрат, що встановлена 

вищим керівництвом. Перевага цього методу - невелика трудоміст
кість розрахунків. Недолік - відсутність оперативної інформації про . . . . . 
динам1ку непрямих витрат у розр1з1 центрш юдпоюдальносn, що не дає 

змогу вчасно вносити зміни до бюджету. 
Другий метод - «бюджетування знизу вверх», або «botton - up 

budgeting». Безпосередньо інформація про непрямі витрати та їх факто
ри збирається на самих нижчих рівнях управління. Визначається кіль
кість матеріальних ресурсів, необхідних для обслуговування та управ
лінням підрозділами та підприємством, види обладнання, суми 
амортизації обладнання, потрібна чисельність персоналу та витрати на 
оплату праці, необхідна кількість машино-годин та витрат, пов'язаних з 
утриманням основних засобів. Після узгодження прийнятного рівня 
непрямих витрат з керівництвом підприємства, відповідальний за роз
робку генерального бюджету організації формує безпосередньо бюджет 
непрямих витрат. Перевага такого методу - висока точність розрахун
ків. Недолік - порівняно велика трудомісткість заходів щодо складан
ня бюджету непрямих витрат. 

Бюджети непрямих витрат бувають гнучкими, фіксованими, бю
джетами від досягнутого, нульовими, АВВ-бюджетами, цільовими, 
стратегічними, бюджетами, складеними за методом нарахування, та ка
совими. 

Гнучкий бюджет непрямих витрат підприємства - це бюджет, який 
складають не для конкретного обсягу діяльності підприємства, а для 
визначеного його дшпазону. 

Фіксований, або статичний, бюджет - це бюджет, розрахований на 
визначений обсяг діяльності організації. Тобто, в статичному бюджеті 
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непрямі витрати плануються виходячи тільки з одного рівня реалізації 
продукції. 

Бюджет непрямих витрат від досягнутого являє собою бюджет, при 
складанні якого передбачається, що планування витрат здійснюється 
через коригування даних минулих бюджетів. 

Нульовий бюджет непрямих витрат підприємства (Zero-Based Bud
geting) являє собою бюджет, при складанні якого передбачається, що 
планування витрат здійснюється з нуля. 

Бюджет непрямих витрат підприємства АВВ (Activity-Based Budge
ting) - це бюджет, що rрунтується на принципах обліку витрат за ви
дами діяльності АВС (Activity-Based Costing). Непрямі витрати проми
слових підприємств плануються за видами господарської діяльності. 
Для кожного виду діяльності визначається носій (драйвер) витрат. Під 
носієм (драйвером) витрат розуміють однорідні фактори, що визнача
ють динаміку витрат. Отже, система бюджетування АВВ - це інстру
мент планування та/або бюджетування, який використовують для ство
рення зв' язків між запланованими носіями витрат та плановими 
непрямими витратами шдприємства. 

Цільовий бюджет непрямих витрат підприємства (Target Budgeting) 
являє собою бюджет, складання якого орієнтовано на досягнення осно
вних цілей підрозділів та/або підприємства в цілому. Важливо, щоб 
працівники розуміли, як розроблений бюджет у рамках підрозділів . . . . 
сшвюдноситься з загальними ц~лями шдприємства. 

Стратегічний бюджет непрямих витрат підприємства (Strategic 
Budgeting) - це бюджет, розрахований на довгостроковий термін. 
Прикладом такого бюджету на підприємстві може бути бюджет на 
дослідження та розробки нового виду продукції. 

Бюджет непрямих витрат за методом нарахування - це бюджет, 
який складають 1з використанням такого принципу, як часова ви

значеність факторів господарської діяльності підприємства. Згідно з 
цим принципом факти господарської діяльності відносяться до того 
періоду, в якому вони безпосередньо виникли, незалежно від часу 
виплати грошових коштів, пов'язаних із ними. Отож, непрямі ви
трати підприємства плануються на дату їх здійснення, а не на дату 
оплати. 

Касовий бюджет непрямих витрат підприємства - це бюджет, який 
складається за касовим принципом відображення витрат. Відповідно до 
цього принципу непрямі витрати підприємства плануються у бюджеті 
на дату їх оплати, а не на дату їх здійснення. Касовий бюджет непря
мих витрат підприємства - це частина бюджету про рух грошових 
кошnв шдприємства. 
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До проблем підготовки, формування, контролю, внесення змін і до
повнень до бюджетів непрямих витрат підприємства можна віднести 
таю: 

- відсутність команди кваліфікованих спеціалістів, які можуть пов
ністю побудувати ідеологію бюджетування непрямих витрат підприєм
ства в загальній системі бюджетування підприємства; 

- нерівнозначність на підприємствах розуміння того, який підрозділ 
повинен займатися складанням бюджетів непрямих витрат підприємства; 

- наявність фрагментарних підсистем бюджету невзаємопов'язаних 
між собою (наприклад, наявність тільки фінансового плану або бюдже
ту руху грошових коштів); 

- відсутність зв' язку між витратами та витрачанням фінансових ре
сурсш mдприємства; 

- система бюджетування не орієнтована на досягнення стратегічних 
цілей mдприємства; 

- не розроблені дієві регламентні документи, що забезпечують фун
кціонування системи бюджетування на підприємстві; 

- відсутність взаємозв'язку управлінського та бухгалтерського обліку. 
З точки зору послідовності підготовки документів для складання 

основного бюджету виділяють такі три складові частини бюджетування 
mдприємства: 

1. Складання операційних бюджетів. До операційних бюджетів на-
лежать: 

- бюджет продажів; 
- бюджет виробництва; 

- бюджет виробничих запасів; 
- бюджет прямих витрат на оплату праці; 
- бюджет прямих витрат на матеріали; 
- бюджет інших прямих витрат; 

- бюджет загальновиробничих витрат; 
- бюджет адміністративних витрат; 

- бюджет збутових витрат; 
- бюджет інших операційних витрат; 

- бюджет доходів і витрат. 

2. Складання фінансових бюджетів. До фінансових бюджетів юд-
носять: 

- бюджет капітальних вкладень; 

- запланований Звіт про рух грошових коштів; 
- прогнозний баланс. 

З. Допоміжні бюджети, які складають для планування невиробни
чих витрат, що забезпечують функціонування соціальної сфери підпри
ємства. 
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Що стосується проблем впровадження бюджетування на вітчизня
них промислових підприємствах, то необхідно зазначити, що на сього
днішній день комплексне бюджетування, у т.ч. бюджетування непря
мих виграт на промислових шдприємствах, недостатньо розвинуто. 

Нашу думку підтверджує О. Шеремета, яка встановила, що «Практичне 
застосування бюджетів на підприємствах машинобудування регіону 
(Хмельницької області - примітка автора) досить обмежене. З опи
таних респондентів про використання бюджетів на підприємстві заяви
ло 60%, але для них характерне ототожнення поняття «бюджет» і «фі
нансовий плаю>, а також під поняття «бюджет підприємства» 
підпадають усі модифікації планових документів виграт» [241, с. 7]. В 
той же час у своїй дисертації автор зазначає, що « ... кошториси засто
совують в процесі управління 92% опитаних. Такий результат може 
свідчити про розмежування термінів «кошторис» і «бюджет» фахівця
ми економічних служб підприємств. По-перше, кошторис найчастіше 
сприймається як плановий документ, що традиційно складається наш
дприємстві для визначення рівня витрат виробництва у майбутньому, а 
будь-які його модифікації або інші планові документи вважатимуться 
бюджетом. По-друге, бюджети на певних підприємствах ототожню
ються з фінансовими планами» [240, с. 74]. Щодо зроблених розмежу
вань термінів «кошторис», «бюджет» і «фінансовий план» зауважимо, 
що ці поняття на практиці вживаються у більшості випадків як синоні
ми. Це пояснюється тим, що поняття «бюджетування» - зарубіжний 
термін, який з'явився у вітчизняній практиці тільки у кінці 80-х на по
чатку 90-х років ХХ ст. 

Нами пропонується структура та послідовність формування основ
ного бюджету промислового підприємства (додаток Х). 

Виходячи з досліджуваної теми, зосередимо увагу на проблемі бю
джетування непрямих виграт підприємства. Серед наведених вище ви
трат пропонуємо виокремити такі бюджети: загальновиробничих ви
трат, адміністративних витрат, виграт на збут та інших виграт 
операційної діяльносn. 

Бюджет загальновиробничих витрат підприємства відображає обсяг 
виграт, пов'язаних із виробництвом продукції, за винятком прямих ви-. . . 
трат на матер1али, прямих витрат на оплату пращ та шших прямих ви-

трат. Призначення цього бюджету - встановити частину умовно
постійних виграт, необхідних для виробництва запланованого обсягу 
випуску продукції. 

Загальновиробничі витрати включають постійну і змінну части
ну. Постійна їх частина планується виходячи з потреб виробництва, 
а змінна - як норматив від трудовитрат основних виробничих ро
бітників. 
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Загальновиробничі витрати залежать від різних факторів, як прави
ло, ці витрати нормуються за місяцями бюджетного періоду складан
ням плану-графіка та плану оплат. Приклад річного бюджету загально
виробничих витрат ПАТ «Київський завод «Аналітприлад» за 2011 р. 
наведено в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 
БЮJ.J;ЖЕТ 34,ГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

ПАТ «КИІВСЬКИИ ЗАВОД <<АНАЛІТПРИЛАД» НА 2011 Р. 

№ Шифр 
Найменування статей витрат Сума, грн. 

з/п витрат 

1 2 3 4 

1 9101 Амор1Изація основних виробнwшх фондів (устатку- 190000,00 
ваmщ інструментів) 

2 9102 Витра1И на ексrmуатацію устаткування 450000,00 
3 9103 Витра1И на ремонт устаткування і транспорrnих засобів 220000,00 

4 9104 Знос (аМОJ>1Изація) швидкозношуючих малоцінних 72000,00 
шструменпв 

5 9105 Витра1И на внутріппrі заводські переміщеІПІЯ вантажу 150000,00 

6 9106 Витра1И ітrшх організацій з підвmцеІПІЯ надійності 50000,00 
металоконструкцій 

7 9107 Витра1И на.оплату праці АУП цехів з відрахуваІПІЯм 180000,00 
на соц1алью заходи 

8 9108 Витра1И на службові відряджеІПІЯ 3000,00 

9 9109 Знос (амортизація) основних виробнwшх фондів 5000,00 
(будівлі, споруджеІПІЯ) 

10 9110 Знос (амортизація) нематеріальних активів 120000,00 
11 9111 Витра1И на забезпечеІПІЯ організації виробницrnа 125000,00 
12 9112 Витра1И на обслуговуваІПІЯ виробничого процесу 90000,00 
13 9113 Витра1И на ремонт основних виробнwшх фондів 50000,00 
14 9114 Витра1И на охорону праці 12000,00 
15 9115 Витра1И на забезпечеІПІЯ спецодягом, взуттям 20000,00 
16 9116 Витра1И на спецхарчуваІПІЯ 9000,00 

17 9117 Знос (амор1Изація) малоціІПШХ швидкозношуючих 3000,00 
предметrn 

18 9118 Витра1И на обов'язкове страхуваІПІЯ майна 4000,00 
19 9119 Інші витра1И 1000,00 
20 9120 Цехові канцелярські витрати 1000,00 
21 9121 Витра1И з податку на землю 110000,00 

Разом: 1865000.00 
Фонд опла1И праці основних виробнwшх працівників 850000,00 

% накладних витрат 219,4 
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За даними цієї таблиці можна дійти висновку, що на ПАТ «Київсь
кий завод «Аналітприлад» бюджет загальновиробничих витрат склада
ється на цілий поточний рік і являє собою бюджет від досягнутого або 
юд попереднього, при якому планування витрат здійснюється коригу
ванням даних попереднього періоду з урахуванням стратегічних цілей 
та обмежувальних факторів. Окремі статті цих витрат можуть індексу
ватися на індекс інфляції попереднього бюджетного року. Перевагою 
методу є дешевизна його застосування, простота й широка практична 

поширеність на вітчизняних промислових підприємствах. Недоліком є 
те, що в процесі бюджетування не аналізується ефективність витрат, а 
досягнуті результати автоматично переносяться на наступний період 
(для ПАТ «Київський завод «Аналітприлад» - календарний рік). 

На ПАТ «Київський завод «Аналітприлад» аналізуються статті бюдже
тів загальновиробничих витрат по закінченні бюджетного року, коли опе
ративне управління витратами і з'ясування причин відхилень цих витрат 
вже неможливо здійсниги. Аналіз бюджету загальновиробничих витрат за 
2011 рік ПАТ «Київський завод «Аналітприлад» наведено у додатку Ц. 

Крім того, на нашу думку, суттєвим недоліком побудови бюджетів 
загальновиробничих витрат на ПАТ «Київський завод «Аналітприлад» 
є відсутність оперативних щомісячних бюджетів загальновиробничих 
витрат промислового підприємства. Інформаційна база для аналізу фа
ктичного бюджету загальновиробничих витрат з плановим на ПАТ 
«Київський завод «Аналітприлад» формується в системі бухгалтерсько
го обліку, а саме в розрізі рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» фо-. . . . . . . . 
рмуються юдпоюдm аналпичm рахунки - статn витрат, яю на юнець 

бюджетного періоду формують фактичні бюджетні показники. 
Вважаємо, що було б доцільно розробити та впровадити механізм 

щомісячного складання двох бюджетів загальновиробничих витрат пі
дприємства ПАТ «Київський завод «Аналітприлад», що буде включати 
окремо загальнозаводські та загальноцехові виробничі витрати підпри
ємства. Загальнозаводські виробничі витрати - це загальновиробничі 
витрати, що будуть спільними для всіх виробництв (цехів, дільниць). 
Загальноцехові виробничі витрати - це загальновиробничі витрати, 
які стосуються витрат окремого цеху (дільниці), в якому виготовляєть
ся певний вид продукції. Загальноцехові виробничі витрати будуть ро
зподілені за напрямами вироблюваної продукції. Бюджет загальноза
водських виробничих витрат включатиме загальні витрати для всіх 
видів вироблюваної продукції. 

Після того як ці витрати будуть сплановані, їх слід необхідно роз
поділити між всіма видами вироблюваної продукції згідно з обраною 
базою розподілу. Сума витрат на оплату праці працівників апарату 
управління виробництвом та працівників, що обслуговують виробни-



108 К.В. Безверхий 

чий процес, переноситься зі штатного розпису підприємства, до яких 
включаються нарахування на заробітну плату. Витрати на утримання 
сторожової охорони складаються із заробітної плати працівників охо
рони з нарахуваннями та суми на утримання прим1щення для охорони. 

Інші витрати встановлюються як ліміти на запланований період вихо
дячи із статистичних даних минулих періодів. Експлуатаційні витрати, 
потрібно підрахувати з ПДВ, так як ці витрати придбаваються підпри
ємством зі сторони, що потім будуть використані при складанні бю
джету руху грошових коштів та податкового бюджету підприємства. 

Ми погоджуємося з думкою В. Хруцького, Т. Сизової та В. Гамаю
нова стосовно доцільності виділення тільки тих статей витрат, що є 
найбільш суттєвими, частка яких у доході від реалізації продукції пере
вищує 0,5 - 1 % [232, с. 60]. Отож бюджетні статті загальновиробни
чих витрат підприємства необхідно відображати більш укрупнено, про
те так, щоб, бюджети витрат підприємства були не дуже громіздкими і 
водночас були інформативними. 

Приклад запропонованої форми щомісячного бюджету загальноза
водських виробничих витрат підприємства наведено в табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 
БЮДЖЕТ ЗАГАЛЬНОЗАВОДСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ЛЮТИЙ 

2011 РОКУ 

№ Шифр 
Найменування статей витрат 

Сума без Сума з 

з/п витрат ІЩВ, грн. ІЩВ, грн. 

1 9101 Фонд оrmати прац~ працшниюв апарату 

управління виробницrnом (з нарахуваннями) 
7612,00 -

2 9102 Фонд оrmати праці працівників, що обслуго- 3716,00 -
вують виробничий процес (з нарахуваннями) 

3 9103 Витрати на утримання охорони 6484,00 -

4 9104 Витрати на утримання та ексrmуатацію ос-
новних засобів та нематеріальних активів 

1546,00 -

5 9105 Амортизація _основних засобів та нематері- 10417,00 -
альних активш 

6 9106 Експлуатаційні витрати (освітлення, вода, 1000,00 1200,00 
опалення, і т.д.) 

7 9107 Податки, збори та іmпі обов'язкові rmатежі 9167,00 -

8 9108 Іmпі витрати 100,00 -

9 Всього: 40042,00 1200,00 

10 Всього, у т.ч. ПДВ: 40242,00 
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Після цього суму загальнозаводських виробничих витрат підприєм
ства розподіляють між напрямами вироблюваної продукції, для спро
щення розрахунків за базу розподілу візьмемо прямі витрати на оплату 
праці за кожним видом вироблюваної продукції. Розподіл загальноза
водських виробничих витрат наведено в табл. 2.13. 

№ 

з/п 

1 

2 

3 

Таблиця 2.13 
РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЗАВОДСЬКИХ ВІ!РОБНИЧ~ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИДАМИ ПРОДУКЦІІ ЗА ЛЮТИИ 2011 РОКУ 

База розподілу загальнозаводських 
Сума, грн. Частка, у%. 

виробничих витрат 

Прямі виграти на ormaтy праці за 17914,00 30% 
видом продукції «Цукрометр» 

Прямі витрати на ormaтy праці за 42407,00 70% 
видом продукції «Газоаналізатор» 

Всього: 60321,00 100% 

Розподіл загальнозаводських витрат Сума 
Розподілені загально-
заводсью витрати 

шдприємства до розподшу 
без ПДВ, грн. 

4 Вид продукції «Цукрометр» 40042,00 12012,60 

5 Вид продукції «Газоаналізатор» 28029,40 

Запропонований бюджет загальновиробничих витрат (загальноза
водських та загальноцехових виробничих витрат) підприємства ПАТ 
«Київський завод «Аналітприлад» за лютий 2011 р. по видах вироблю
вальної продукції наведено в додатку Ш. 

Сума загальнозаводських виробничих витрат в обсязі 30 % або 
12012,60 грн., відноситься до виду продукції «Цукрометр», а сума 
28029,40 грн., або 70 %, - до виду продукції «Газоаналізатор». 

Для аналізу контролю бюджету загальновиробничих витрат підпри
ємства пропонуємо, запровадити документ - Звіт про виконання бю
джету (додаток Щ). Завдяки Звіту' про використання бюджету за пев
ний період на підприємстві здійснюється бюджетний контроль за 
непрямими витратами підприємства, що являє собою інструмент порі
вняння фактичних витрат підприємства з бюджетними (заплановани
ми), аналізу встановлених відхилень (розбіжностей) та внесення необ
хідних корективів. На нашу думку, має рацію Г. Партии, яка вважає, 
що головним завданням бюджетного контролю є виявлення суттєвих 
розбіжностей (наприклад тих, що перевищують 5%) між бюджетними і 
фактичними показниками, зосередження уваги менеджерів на них як 
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таких, що потребують докладного аналізу, встановлення причин вини
кнення цих розбіжностей та обrрунтування способів їх усунення [170, 
с. 53]. Тому робота в дотриманні бюджетних показників привчає коле
ктив підприємства до дисципліни - фінансової, і не тільки, дає керів
ництву різних рівнів критерії для прийняття управлінських рішень, 
вимагає від керівництва узгоджених дій і рішень. Контроль за вико
нанням бюджету привчає керівництво своєчасно відстежувати хід по
дій, точніше напрям виробничо-фінансової діяльності підприємства, і 
коригувати значні бюджетні відхилення. 

О. Жамойда наводить власну думку, що недоцільно приділяти знач
ну увагу адміністративним та витратам на збут внаслідок незначної ча
стки у загальній сукупності витрат вітчизняних підприємств (до 10%) 
[96, с. 70]. Попри це твердженню ми підтримуємо думку О. Шеремета, 
що непрямі витрати в процесі діяльності можуть займати велику частку 
в структурі витрат і тому для ефективного процесу бюджетування 
окремо складають бюджети адміністративних, загальновиробничих та 
збутових витрат [240, с. 76 - 77]. До цього переліку операційних ви
трат, на наш погляд, доцільно було б додати інші витрати операційної . . . 
д1яльносn шдприємства. 

Стосовно зарубіжної практики господарювання підприємств, то 
О. Жамойда наголошує, що велична адміністративних та збутових ви
трат зарубіжних підприємств суттєво вища порівняно з вітчизняними 
та займає в середньому до 30% загального обсягу витрат [96, с. 70]. 

Модель контролю процесу бюджетування непрямих витрат підпри
ємства наведено в додатку Ю. 

За результатами опитування відомої аудиторської фірми «Emst & 
Young», проведеного на початку 2009 р., представники 107 провідних 
українських (18%) та іноземних (82%) компаній, що працюють в Укра
їні, зазначили, що заходами, яких вони вживали для скорочення витрат 
підприємства було зниження адміністративних витрат підприємства 
(80% опитаних) [249]. Наступні дослідження, що були проведені в кінці 
2009 - на початку 2010 р. показали, що серед 68 українських (27%) та 
зарубіжних компаній (73%) заходи щодо скорочення адміністративних 
витрат вже підтримали 82% опитаних підприємств [108], що на 2% більше, 
ніж показники за попередній рік. Тому бюджетування адміністратив
них витрат має надати інформацію для менеджерів стосовно оптиміза
ції адміністративних витрат та ефективного управління ними. 

Бюджет адміністративних витрат підприємства - це плановий до
кумент, що передбачає відображення витрат, безпосередньо не пов'я
заних з виробництвом та збутом продукції. Призначення цього докуме
нту - достовірно визначити адміністративні витрати, які необхідні для 
забезпечення існування підприємства або фірми як організації. 
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Ліміти всіх видів адміністративних витрат підприємства мають 
встановлюватися у вигляді фіксованих сум на майбутній період, які за
безпечують відповідні нормативи показників прибутковості. У разі збі
льшення обсягів продажів можна збільшувати ліміти непрямих витрат 
підприємства при обов'язковому дотриманню умови: показники прибу-. . . 
тковосn не повинн1 попршуватися. 

На основі щомісячного деталізованого бюджету адміністративних 
витрат підприємства за поточний рік складається зведений бюджет ад
міністративних витрат за квартал поточного року. В свою чергу, квар
тальний бюджет адміністративних витрат поточного року має укрупне
ні статті витрат, зміст яких береться із відповідних бюджетів за кожний 
місяць. Приклад складання зведеного бюджету за І-й квартал адмініст
ративних витрат із використанням групування «необхідні - додаткові» 
витрати наведено у табл. 2.14. 

Таблиця 2.14 
ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛ 2011 Р. 

№ Бюджет, тис. грн. Відхилення, 

з/п 
Найменування статей витрат 

тис. грн. 
Затверджений Виконаний 

1 2 3 4 5 

Необхідні витрати 

1 Заробітна rmaтa персоналу 120,9 120,9 о 

2 Нарахування на заробітну rmюy 45,З4 45,З4 о 

Витрати на утримання та екс-

з 
rmуатацію основних засобів, 149,4 148,5 -0,9 
іІШШХ матеріальних необоро-
тних активш: 

З.1 - операційна оренда 11,0 10,4 -0,6 

З.2 - амортизацш З2,4 ЗЗ,1 +0,7 

З.З - rmaтa за землю 10,1 10,4 +О,З 

З.4 -ремонт 15,6 14,5 -0,8 

З.5 - страхування ЗО,З ЗО,4 +0,1 

З.б - паливо 21,2 22,З + 1,1 

З.7 - опалення 5,4 4,7 -0,7 

З.8 - освплення 4,6 З,7 -0,9 

З.9 - охорона 8,0 8,4 +0,4 
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Продовження табл. 2.14 

№ Бюджет, тис. грн. Відхилення, 

з/п 
Найменування статей витрат 

тис. грн. 
Затверджений Виконаний 

1 2 3 4 5 

3.10 - збір на забруднення навко- 4,2 4,2 о 
ЛІШІНЬОГО сереДОВІПЦа 

3.11 - водопостачання 2,1 1,9 -0,2 

3.12 - ВИВlЗ СМІТТЯ 1,0 1,0 о 

3.13 - прибирання приміщень 3,5 3,5 о 

4 Представшщькі витрати 60,5 64,3 +3,8 

5 Витрати на зв'язок: 40,1 41,8 + 1,7 

5.1 Послуги «Укртелеком» 20,0 21,2 +1,2 

5.2 Послуги мобільного зв'язку 11,5 11,9 +1,4 

5.3 Послуги з доступу до мережі 8,6 8,7 +0,1 
штерн ет 

6 Витрати на відрядження 16,5 21,4 +4,9 

7 Канцелярські витрати 15,4 13,5 -1,9 

8 Витрати на спецодяг 5,6 6,1 +0,5 

9 Іmпі витрати 4,1 5,1 +1,0 

L: Разом необхідні витрати ад- 457,84 466,94 +9,1 
мш1стративних витрат 

Додаткові витрати 

10 Додаткові витрати на опла- 6,4 7,8 +1,4 
ту прац~ 

11 Додаткові витрати на реклам- 20,5 21,3 +0,8 
ю заходи 

12 Додаткові витрати на спецодяг 15,1 15,1 о 

13 Витрати на мобільний зв'язок 34,3 35,0 +0,7 

14 Додаткові витрати на відря- 25,4 31,2 +5,8 
дження 

15 Додаткові канцелярські витрати 3,4 2,1 -1,3 

L: Разом додаткою адмш1стра- 105,1 112,5 +7,4 
тивю витрати: 

Загальна сума необхідних і 
L: додаткових адмш1стративних 562,94 579,44 +16,5 

витрат 
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Використання бюджету адміністративних витрат уможливить пла
нування непрямих витрат шдприємства, зокрема адм1юстративних, на 

перспективу та в разі різких коливань цін або інших факторів регулю
вання й оптимізацію суми непрямих витрат, послідовно скорочуючи . . . 
суму додаткових адм1юстративних витрат шдприємства. 

Необхідні - це непрямі витрати, які підприємство несе незалежно 
від свого фінансового стану. 

Додаткові - це непрямі витрати, які додатково може дозволити со
бі підприємство при стабільному фінансовому стані. 
Ми погоджуємося з думкою М. Пушкаря стосовно стану контролю 

на вітчизняних підприємствах за збутовими витратами, а саме: «На 
практиці контроль за збутовими витратами недостатній, його дані не 
аналізуються в динаміці, не визначається їх вплив на обсяг і процес ре
алізації (прискорення чи уповільнення, збільшення попиту на продук
цію тощо)» [192, с. 127]. 

Інформація про запланований розмір витрат на збут підприємства 
повинна мати прогнозний характер, а отже, необхідно встановити за-. . . . 
лежюсть МІЖ окремими показниками, що дасть ВІДПОВІДЬ про оптималь

ність розмірів і доцільність проведення витрат на збут підприємства. 
Зменшення витрат у ІІІ-му кварталі 2009 р. на маркетинг і збут, за 

даними аудиторської фірми «Emst & Young», як ефективних заходів 
щодо зменшення загальних витрат підприємства, підтримало 53% опи
таних компаній у ході проведеного дослідження (20 грудня 2009 р. -
13 січня 2010 р.) [108]. 

Бюджет витрат на збут підприємства - це бюджет, розрахований 
на визначений обсяг збутової діяльності промислового підприємства. 
Відтак, у бюджеті витрати відображаються виходячи з одного виду дія
льносn шдприємства. 

Аналіз діючої практики вітчизняних промислових підприємств по
казує, що при традиційному підході до бюджетування витрат на збут 
перед підприємствами постає проблема планування змінних витрат на 
збут, що обумовлює складність у визначенні взаємозв'язку витрат з об
сягом діяльності. Як наслідок у бюджет закладаються надлишкові ви
трати або, навпаки, деякі витрати не закладаються. Вирішити цю про
блему, на нашу думку, можна за допомогою методики бюджетування, 
яка включає: 

- планування прямих та непрямих, змінних та постійних витрат на збут; 
- планування баз (ставок) розподілу витрат на збут по видах 

продукції. 
Планування величини змінних витрат на збут доцільно робити на 

основі визначення планової ставки нарахування, що буде прив'язана до 
окремих показників обсягу збутової діяльності. 
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За бази (ставки) розподілу необхідно вибирати показники факторів, 
які впливають на формування окремих статей змінних витрат на збут 
(для витрат на пакування- базою (ставкою) розподілу буде фізичний 
обсяг відвантаження продукції, для транспортних витрат - запланова
ний кілометраж рейсів). База (ставку) розподілу встановлюють на ос-. . . . . 
ною анашзу минулих перюдш з урахуванням запланованих заходш що

до оптимізації змінних витрат на збут. 
Нами запропонована методика бюджетування витрат на збут у два 

етапи. На першому етапі необхідно розрахувати змінні витрати на збут 
(табл. 2.15), на другому етапі розрахувати постійні витрати на збут. 

По закінченні розрахунку запланованої величини змінних витрат на 
збут здійснюється їх розподіл по всіх видах діяльності (виготовленої про
дукції) згідно встановленими базами розподілу, що наведено в табл. 2.16 

Отже, можна дійти висновку, що детально складений бюджет ви
трат на збут приладобудівних підприємств та оперативний бюджетний 
контроль за його виконанням дає змогу приймати обrрунтовані управ
лінські рішення в частині ціноутворення, аналізу беззбитковості, пла
нування асортименту продукції. 

Будь-які промислові підприємства у т.ч. приладобудівні, потребу
ють оптимізації витрат збутової діяльності. У спішному вирішенню та
кого завдання, на нашу думку, сприяє повноцінно функціонуюча сис
тема бюджетування витрат на збут. 

По закінченні першого етапу по розрахунку змінних витрат на збут здійс
нюється другий етап - розрахунок постійних витрат на збут табл. 2.17. 

Нами запропоновано виділяти два бюджети у складі загальновиро
бничих витрат підприємства - загальнозаводських та загальноцехових 
витрат підприємства, які будуть корисними в практичній діяльності пі
дприємства для розподілу загальновиробничих витрат за окремими ви
дами вироблюваної продукції. 

На основі результатів дослідження відомої аудиторської фірми «Emst & 
У oung» щодо скорочення підприємствами адміністративних витрат 
(82 % опитаних підприємств вважають цей спосіб управління прийнят
ним) [108], нами було запропоновано виділити у складі бюджету адмі
ністративних витрат підприємства - необхідні та додаткові витрати. 
Необхідні - це непрямі витрати, які підприємство несе незалежно від 
фінансового стану підприємства. Додаткові - це непрямі витрати, які 
додатково може дозволити підприємство при стабільному фінансовому 
стані. Такий підхід дасть змогу зробити бюджетування непрямих ви
трат, зокрема адм1юстративних витрат на перспективу та в раз1 р1зких 

коливань цін або інших факторів регулювати і оптимізувати суму не
прямих витрат, посшдовно скорочуючи суму додаткових адм1юстрати

вних витрат mдприємства. 
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Таблиця 2.15 
БЮДЖЕТ ЗМІННИХ ВИТРАТ НА ЗБУТ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСГВА ЗА КВІТЕНЬ 2011 р. 

Найменування статті Найменування бази 
Вели'П!на 

Величина став-
Змінні витрати в Вартість 1 

Бюджет, 

змінних витрат на збуг (ставка) розподілу 
бази розпо-

ки розподілу 
фізичному ви- фіз.од., 

грн. 
ділу раженні грн./од. 

2 3 4 5 6 ~ 4*5 7 s~б*7 

Витрати по зберігатпо 
х х х х х 15799,70 та вщвантажетпо про-

дукції: 

Використовувана 0,1 пог. метр./ 
Матеріальні витрати шюща складу го- 400 кв.м. 40 пог. метрів 23,00 920,00 

тової продукції 
кв.м. 

Фонд оrmати праці пра-
Фізичний обсяг 0,1 нормо- 110 нормо-
відвантаженої 1100 шт. 135,27 14879,70 

цrnникrn складу 
продукції 

год./шт. годин 

Витрати по пакуванню 
х х х х х 92261,40 

та сортуванню продукції: 

Матеріальні витрати 
Фактичний обсяг 1100 шт. 1 коробка/ 11 ОО коробок 56,82 62502,00 
пакування 1 шт. 

Фонд оrmати праці па- Фактичний обсяг 1100 шт. 0,2 нормо- 220 нормо- 135,27 29759,40 
кувальникrn пакування година/ 1 шт. годин 

Транспортні витрати: х х х х х 10020,00 

Матеріальні витрати Кілометри рейсів 3000 км 0,2 л/км 600 л 8,2 4920,00 

Фонд оrmати праці водіїв Кілометри рейсів 3000 км х х 1,7 5100,00 

Витрати на рекламу 
Виручка від реалі- 1265421,00 

х х 0,01 12654,21 
зації продукції грн. 

Всього (1+2+3+4), грн. х х х х х 130735,31 

:r: 
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"' 
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Таблиця 2.16 
ПЛАНОВИЙ РОЗПОДІЛ ВИТРАТ НА ЗБУТ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА КВІТЕНЬ 2011 р. 

База розподілу Розподіл змінних збутових витрат 

Найменування статей 
За видами продукції: За видами продукції: 

змінних витрат на збуг Всього: Всього: 
«Цукрометр» «Газоаналізатор» «Цукрометр» «Газоаналізатор» 

Ви1рюи. по зберіган-
х х х 3165,40 12634,30 15799,70 ІПО та вщвантажетпо 

продукції: 

Матеріальні витрати 
20пог.м. 20пог.м. 40 пог.м. 460,00 грн. 460,00 грн. 920,00 (50%) (50%) (100%) 

Фонд ОІUШТИ праців- 20 нормо-годин 90 нормо- 110 нор-

(18,18%) годин. мо-годин 2705,40 грн. 12174,30 14879,70 
НИКІВ складу (81,82%) (100%) 
Витрати по пакуван-
ІПО та сортуватпо х х х 16774,80 75486,60 92261,40 
продукції: 

Матеріальні витрати 
200=. 900=. 1100 шт. 11364,00 51138,00 62502,00 (18,18%) (81,82%) (100%) 

40 нормо-годин 180 нормо- 220 нор-
ФОП пакувальників (18,18%) годин мо-годин 5410,80 24348,60 71999,4 

(81,82%) (100%) 
Транспортні витрати: х х х 4008,00 6012,00 10020,00 

Матеріальні витрати 
240л. 360л. 600 л. 1968,00 2952,00 4920,00 (40%) (60%) (100%) 

Фонд оплати прац1 1200 км. 1800км. 3000 км. 2040,00 3060,00 5100,00 
водіїв (40%) (60%) (100%) 

Витрати на рекламу 
542865,61 722555,39 1265421,0 5428,66 7225,55 12654,21 (42,9%) (57,1 %) О грн. 

Всього(ряд.1 + ряд.2 + 
х х х 29376,86 101358,45 130735,31 

ряд.З+ ряд.4): 
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№ 

з/п 

1 

2 

з 

Таблиця 2.17 
РОЗРАХУНОК ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ НА ЗБУТ ПРИЛАДОБУДІВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА КВІТЕНЬ 2011 Р. 

Найменування статті постійних витрат на збуг 
Бюджет постійних 
витрат на збуг, грн. 

Фонд ошш1И праці працівників відділу збуrу, рекла- 18866,25 
ми та маркетингу 

Амортизаційні відрахування будівель, споруд, машин 25008,75 
та обладнання відділу збуrу, реклами та марке1ИНГу 

Всього: 43875,00 

У зв' язку зі складністю визначення взаємозв'язку збутових витрат з 
обсягом діяльності пропонуємо для вирішення цієї проблеми застосу
вати таку методику бюджетування, що буде включати: 1) планування 
прямих та непрямих, змінних та постійних витрат на збут; 2) плануван
ня баз (ставок) розподілу витрат на збут за видами продукції. На основі 
цього буде детально складений бюджет збутових витрат приладобудів
них підприємств та оперативний бюджетний контроль за його вико
нанням, що дасть змогу приймати обrрунтовані управлінські рішення в 
частині ціноутворення, аналізу беззбитковості, планування асортимен
ту продукції. 

Отже, на основі проведеного дослідження визначено, що бюджету
вання як ефективний інструмент управління (управлінська технологія) 
непрямими витратами промислового підприємства забезпечує кращу 
координацію господарської діяльності, що стосується непрямих витрат . . . . 
mдприємства, надає кероваюсть 1 гнучке пристосування до змш у внут
рішньому середовищі (організаційна структура, ресурси, потенціал під
приємства) та зовнішньому середовищі (кон'юнктурі ринку), зменшує 
кількість можливих порушень і зловживань в управлінні, забезпечує 
взаємозв'язок та формування об'єктивного бачення операційних та 
стратегічних планів підприємства, забезпечує формування оптималь-. . . 
них управшнських р1шень стосовно управшння непрямими витратами 

mдприємства. 

На основі проведених нами досліджень технології бюджетування на 
підприємстві ПАТ «Київський завод «Аналітприлад», зроблено висно
вок, що недоліками функціонування системи бюджетування підприєм
ства є відсутність складання оперативних бюджетів непрямих витрат 
підприємства, що унеможливлює здійснення оперативного аналізу цих 
витрат, який в свою чергу надасть змогу з'ясувати причини вщхилень 
цих витрат. У зв' язку з цим, окрім щорічних бюджетів запропоновано 
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складати оперативні бюджети непрямих витрат підприємства щомісяця 
1 поквартально. 

Для ефективного бюджетного контролю підприємства, зокрема бю
джетів непрямих витрат, пропонуємо застосовувати документ - Звіт 
про використання бюджету за певний період, що являє собою інстру
мент порівняння фактичних витрат підприємства з бюджетними (за
планованими), аналізу встановлених відхилень (розбіжностей) та вне
сення необхідних корективів. 

2.4. Концептуальні підходи щодо розподілу 
непрямих витрат промислових підприємств 
для визначення повної собівартості проду~щії 

Потреба у вичерпних облікових даних управлінського персоналу 
полягає в отриманні всебічної інформації про непрямі витрати промис
лових підприємств. Відповідно до п.16 П(С)БО 16 «Витрати» загально
виробничі витрати, які входять до складу непрямих витрат, поділяють 
на постійні та змінні [181]. Однак, це положення не містить інформації 
про методики розподілу адміністративних витрат, витрат на збут та ін
ших операційних витрат промислових підприємств. Розподіл непрямих 
витрат промислових підприємств відповідно до п. 21 П(С)БО 16 «Ви
трати» здійснюється лише за економічними елементами: матеріальні . . . . 
затрати, витрати на оплату пращ, юдрахування на соц~альm заходи, 

амортизація, інші операційні витрати [181]. 
Варто погодитися з думкою М. Шигун, що «розподіл витрат опера

ційної діяльності за економічними елементами здійснюється бухгалте
рами для заповнення 2-го розділу ф. No 2 «Звіт про фінансові результа
тю>, а для керівництва підприємств такий розподіл не несе 
інформаційного навантаження. Посилаючись на вимоги П(С)БО, бух
галтери-практики відмовляються здійснювати розподіл адм1н1стратив
них витрат, витрат на збут та інших операційних витрат на одиниц~о 
продукції» [242, с. 442 - 443]. На нашу думку, це можна пояснити тим, 
що на вітчизняних промислових підприємствах це є додатковою робо
тою для бухгалтерів без відповідних заохочувальних заходів, а не пра
цівників економічної служби підприємства. 

Таким чином, нормативно-правові документи, що регламентують 
методологічні засади організації та методики ведення бухгалтерського 
обліку, для потреб управління забезпечують підготовку інформації що
до виробничої собівартості, водночас немає методики розрахунку ве
личини повних витрат на одиниц~о продукції. Попри те система каль-
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кулювання за повними витратами визнається обов'язковою при скла
данні фінансової та податкової звітності в сфері бухгалтерського обліку 
та звітності у багатьох країнах [92, с. 210; 155; 229, с. 369]. Втім, як за
значає К. Друрі, з цього правила є виняток: у Фінляндії бухгалтерські 
норми не зобов'язують компанії застосовувати при складанні звітності . . . . 
для ЗОВНІШНІХ користувачш системи калькулювання з повним розпод1-

лом витрат, тому компанії цієї країни активно використовують системи 
калькулювання за змінними витратами [92, с. 210]. Практика викорис
тання різних систем калькулювання в різних країнах свідчить про те, 
що більшість компаній багатьох країн ведуть облік на основі кальку
лювання повних витрат (табл. 2.18) [61, с. 212]. 

Таблиця 2.18 
СИСТЕМА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРА~:, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

У БІЛЬШОСТІ КРАІН СВІТУ 

№з/п Країна 
Система калькулювання 

змінних витрат, % повних витрат, % 

1 США 31 69 

2 Канада 48 52 

3 АвС1ралія 33 67 

4 Японія 31 69 

5 Швеція 42 58 

6 Велика Британія 52 48 

Слід зауважити, що за системи калькулювання за повними витрата
ми при складанні фінансової та податкової звітності визначають повну 
собівартість на весь обсяг реалізованої продукції за звітний період без 
урахування повних витрат за видами продукції (товарів, робіт, послуг) 
та окремо на одиницю продукції. При цьому спостерігається недостат
нє інформаційне забезпечення процесів управління та прийняття нее
фективних управлінських рішень. М. Шигун для усунення невідповід
ності методологічних і практичних засад організації та ведення 
бухгалтерського обліку пропонує вирішити цю проблему через розроб
ку додаткових внутрішніх інструкцій (положень), які забезпечують 
комплексне інформування керівництва відповідно до специфіки струк
тури діяльності суб'єкта господарювання [242, с. 443]. 

Варто погодитися з думкою засновника Житомирської наукової бу
хгалтерської школи Ф. Бутинця, що «калькулювання повної собіварто
сті передбачає включення до собівартості продукції всіх виробничих 
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витрат на її виготовлення виробничих, адміністративних витрат, витрат 
на збут та інших операційних витрат підприємства» [61, с. 212]. Процес 
формування повної собівартості продукції (робіт, послуг) наведений на 
рис. 2.9. 
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Рис. 2.9. Елементи повної собівартості продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
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Для отримання всього спектра необхідної інформації керівництво 
вітчизняних промислових підприємств, особливо великих, висуває 
спеціальні вимоги до побудови облікової системи підприємства та у 
внутр1шюх нормативних документах визначає порядок проведення ро

зподілу непрямих витрат. На думку М. Шигун: «Вказані внутрішні до
кументи, як правило, можуть включати: Накази про облікову політику, 
Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівар
тості продукції (робіт, послуг), Положення про бухгалтерську службу, 
Графіки документообороту, Методики обліку витрат для формування собі
вартості продукції, Норми витрачання матеріалів тощо» [242, с. 443]. 

Проте, як показує практика діяльності приладобудівних підпри-
ємств, вимоги кершництва до калькулювання повних витрат та їх роз

поділ на одиницю продукції мають формальний характер, а їх розподіл 
здійснюватись без належного економічного обrрунтування. 

Ми погоджуємося з думкою В. Палія, що більша або менша точ
ність розподілу непрямих витрат залежить від обраної бази розподілу 
та організації калькуляційного обліку [165, с. 161]. Хоча вибір абсолю
тно адекватної бази розподілу непрямих витрат промислових підпри
ємств на практиці неможливий: на промислових підприємствах нерідко 
застосовують найбільш доступний спосіб, який може давати похибку в 
рамках межі сутгєвості для господарюючого суб'єкта. На вітчизняних 
промислових підприємствах необхідно виважено підходити до вибору 
бази розподілу непрямих витрат, користуючись принципом співвідно
шення доходів і витрат. Як зауважує Я. Соколов: <шо-перше у шанува
льників чисел це створює ілюзію необхідності та ефективності їх робо
ти; по-друге, можливість бухгалтерії розширити штат, підкреслити 
значення їхньої роботи; по-третє, підмінити потрібну роботу її докуме
нтальною подобою» [205, с. 107]. Тому, як писав у 1971 р. М. Чумачен
ко: <<На сьогоднішні в машинобудуванні більше як 95 % підприємств 
продовжують розподіляти ці витрати пропорційно до заробітної плати 
виробничих працівників, що спотворює собівартість продукції і позна
чається на управлінських рішеннях, що приймаються за даними такої 
собівартості» [236, с. 124]. Варто також підтримати думку С. Щеголь
кової, яка зазначає: «якщо база розподілу вибрана невірно, то відбува
ється істотне спотворення собівартості одиниці продукції. І на цій ос
нові можуть ухвалюватися помилкові рішення із зняття з виробництва 
виробів, які приносять дохід» [128, с. 125]. 

Необхідно брати до уваги думку І. Басманова, що обліку витрат і 
калькуляції притаманні різні «як предмети вивчення, так і способи пі
знання» [8, с. 61]. Тобто автор розмежовує облік витрат і калькуляцію, 
а саме: 1) облік фактичних витрат може бути, а калькуляції може й не 
бути (зовсім не обов'язково за обліком витрат має випливати облік со-
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бівартості); 2) облік фактичних витрат може не здійснюватися, а каль
куляція може бути, наприклад визначення собівартості запланованої до 
випуску продукції. Відповідно наведені вище поняття автономні і мо
жуть використовуватися окремо одне юд одного. 

Ми не можемо погодитися з думкою Я. Соколова, що «бухгалтерсь
ка калькуляція фактичної собівартості не потрібна, але це не означає, 
що калькуляція непотрібна взагалі. Вона необхідна в двох аспектах: як 
планова (перспективна) та ретроспективна. Перша застосовується для 
прийняття рішень про виробництво продукції та встановлення цін для 
визначення очікуваної рентабельності. Саме ця калькуляція визначає 
характер економічної роботи на підприємстві. Друга може створювати
ся у зв' язку з економічними та контрольними питаннями, що обумов
лені випуском деяких визначених видів продукції» [205, с. 107]. 

У теорії та на практиці існують дві основні вимоги до вибору показ
ників бази розподілу непрямих витрат промислових підприємств, зок
рема підприємств приладобудування: 

- показник має відображати причинно-наслідкові зв'язки між 
об' єктами обліку, на який відносять непрямі витрати, і самими витра
тами, що розподшяються; 

- вш має просто визначатися. 
Залежно від складності виробництва ставка розподілу непрямих ви

трат підприємств приладобудування може бути єдиною для всіх вироб
ничих підрозділів та встановлюватися окремо для кожного виробничо
го підрозділу або для певних груп непрямих витрат промислових 
підприємств (рис. 2.1 О). 

Рівень І 

єдина ставка розподілу 

Рівень 11 
ставка розподілу за 

Рівень складності 

Рівень ІІІ 

ставка розподілу за групами 

непрямих витрат 

Розподіл непрямих витрат промислових підприємств 

Рис. 2.10. Підходи до встановлеІПІЯ рівня складності розподілу непрямих втрат 
промислових підприємств (складено на основі досліджень С. Голова [75, с. 103]) 
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За базу розподілу непрямих витрат (англ.: indirect cost allocation rate) 
промислових підприємств (у разі застосування «абсорбшен-костинг» 
(англ.: absorption costing) - система калькулювання собівартості про
дукції за повними витратами) облікові працівники можуть вибрати, як 
стверджує Н. Іванова, типову базу розподілу (заробітну плату або час 
роботи основних робітників виробничої сфери, час роботи обладнання, 
кількість натуральних одиниць продукції і т.д.), чинник витрат (залеж
но від провідного елемента витрат у структурі собівартості продукції 
(матеріало-, труда-, паливно- або енергомістких виробництв), кореля
ційний аналіз, ступінчастий розподіл витрат [106, с. 2-3]. 

На практиці в основному використовують такі бази розподілу не
прямих витрат промислових mдприємств: 

- пропорційно до часу роботи обладнання; 
- пропорційно до основної заробітної плати робітників, зайнятих у 

виробництві продукції; 
- пропорційно до обсягу виробництва в натуральному або грошо

вому вираз~; 

- пропорційно до прямих витрат (наприклад, витрати на сировину 
та матеріали або утримання та експлуатацію обладнання); 

- пропорційно до маржинального доходу; 
- пропорційно до обсягу реалізації в грошовому вираженні. 
Обліковою політикою промислового підприємства або іншими вну-. . . 

тр~шmми розпорядчими документами для р1зних видш непрямих ви-

трат промислових підприємств можуть бути передбачені різноманітні 
бази їх розподілу (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 
БАЗИ РОЗПОДІЛУ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

№ 
Статті непрямих витрат Бази розподілу непрямих витрат 

з/п 

Витрати на оплату праці 
- пропорційно часу роботи обладнання; 

1 - пропорційно обсягу виробниц1Ва в натураль-
та соц1альне страхування 

ному або грошовому виразі 

Витрати на. утримання та 
- пропорційно часу роботи обладнання; 

2 експлуатацпо обладнан-
- пропорційно обсягу виробниц1Ва в натураль-

ня 
ному вираз~; 

- пропорційно кошторисним ставкам 

з 
Витрати на підготовку та - пропорційно обсягу виробниц1Ва в натураль-
освоєння виробниц1Ва ному або грошовому виразі 

4 Витрати на утримання -.пропорційно займаної площі або об'єму при-
будівель та споруд м~щення 
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№ 

з/п 

5 
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Продовження табл. 2.19 

Статті непрямих витрат Бази розподілу непрямих витрат 

Загальновиробничі 
трати 

- пропорційно часу роботи обладнання; 
- пропорційно обсягу виробництва в натураль-
ному або грошовому виразі; 
- пропорційно основній заробітній ІUІаті пра-

ви- цівників, що безпосередньо зайняті на вироб
ництві продукції; 
- пропорційно прямим витратам за вирахуван
ням матер1альних витрат; 

- пропорційно маржинального доходу, визначе
ному як різшщя ціни продукції та прямих витрат 

- пропорційно основній заробішій ІUІаті пра
цівників, що безпосередньо зайняті на вироб
ництві продукції; 
- пропорційно маржинального доходу, визначе-

6 Адміністративні витрати ному як різшщя ціни продукції та прямих витрат, 

7 Витрати на збут 

8 Інші операційні витрати 

- пропорційно базі розподілу загальновироб-
ничих витрат; 

- пропорційно обсягу реалізації в грошовому 
вираз~ 

- пропорційно обсягу реалізації в грошовому 
або кількісному виразі; 
- пропорційно основній заробітній ІUІаті пра
цівників, що безпосередньо зайняті на вироб
ництві продукції 

- пропорційно обсягу реалізації в грошовому 
або кількісному виразі; 
- пропорційно основній заробітній ІUІаті пра
цівників, що безпосередньо зайняті на вироб
ництві продукції; 
- пропорційно маржинального доходу, визначе
ному як різшщя ціни продукції та прямих витрат 

Пропонуємо розглянути розподіл витрат на утримання й експлуата
цію обладнання виходячи з кошторисних ставок на виріб або машино
комплект, обчисленому по коефіцієнту машино-годин (надалі - КМГ), 
в основу якого покладено кількість машино-годин роботи обладнання з 
урахуванням різниць у витратах на утримання різних видів обладнання. 

Розглянемо методику такого розподілу на прикладі. В цеху виділено 
4 групи обладнання. При складанні планової калькуляції всі витрати 
розподіляються між цими групами за статтями витрат. Для кожної з 
них визначається планова кількість машино-годин роботи обладнання 
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на основі запланованого обсягу випуску продукції і діючих норм ви
трат часу роботи виробничого обладнання (табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 
ВИЗНА ЧЕННЯ КМГ ЗА ВИДАМИ ОБЛАДНАННЯ 

За видами обладнання 

№ Найменування 
Всього за 

з/п статей витрат Шліфу-
П квартал 

Токарні Фрезерні 
валью 

Агрегатні 2011 р. 
верстати верстати 

верстати 
верстати 

1 У"ІрИМання обла- 2708,00 8478,00 4039,00 2085,00 17310,00 
днаmщ грн. 

2 Поточний ремонт 1069,00 4349,00 1518,00 1497,00 8433,00 
обладнання, грн. 

Амортизація ви-

3 робничого облад- 2332,00 5697,00 3671,00 3683,00 15320,00 
нання, грн. 

4 Амортизація 1314,00 2176,00 1812,00 1575,00 6877,00 
МІШІ,грн. 

5 ІІПІІіви"Ірати,грн. - - - 360,00 360,00 

Всього ви"Ірат на 

6 у"Іримання та екс- 7360,00 20700,00 11040,00 9200,00 48300,00 
плуатац1ю облад-
нання, грн. 

Число машино-го-
7 дин завантаження 20000,00 45000,00 16000,00 8000,00 89000,00 

обладнання 

Собівартість одні-

8 єї машино-години, 0,368 0,46 0,69 1,15 х 
грн. (рядок 6 І ря-
ДОК 7) 

Коефіцієнт маши-
9 но-години по ко- 0,8 1,0 1,5 2,5 х 

жнійгрупі 

10 К-ть КМГ (рядок 16000 45000 24000 20000 105000 7 Х рядок 9) 

Діленням суми витрат на кількість машино-годин роботи обладнан
ня отримують собівартість однієї машино-години. Собівартість однієї 
машино-години обладнання з найбільшою часткою витрат на утриман-
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ня й ексrmуатацію обладнання приймають за одиницю. Для інших ви
дів обладнання визначають коефіцієнт (відношення собівартості однієї 
машино-години даного виду до прийнятого за одиницю). Множенням 
кількості машино-годин роботи обладнання на коефіцієнт машино
годин визначають необхідну кількість КМГ по кожній групі обладнання. 

По розрахованому коефіцієнту визначається кількість необхідних 
КМГ на кожний виріб. Виходячи з кошторисної ставки вартості КМГ, 
визначається кошторисна величина витрат на запланований випуск 

продукції, а діленням цих витрат на заплановану кількість виробів ви
значається кошторисна ставка на одиницю продукції. 

Дані про необхідну кількість машино-годин на кожний вид продук
ції та собівартість КМГ дають змогу розраховувати планову суму ви
трат на кожен виріб (групу виробів) та кошторисну ставку витрат на 
одиницю продукції (табл. 2.21). 

№ 
з/п 

1 

2 

3 

4 

Таблиця 2.21 
РОЗРАХУНОК КОІІПОРИСНОЇ СТАВКИ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЛАДНАННЯ НА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ 

Планові витрати часу по групам обладнання 
Сума витрат, 

грн. 

Токарне Фрезерува-
Шліфува-

Агрегатне 
(К-0,8) льне (К-1 , 0) 

ль не 
(К-2,5) '--< ~ 

К-ть (К-1,5) ~ :.: "' Найме ну- Q "' виробів ~ ,.. \О 
вання ::;: ::;: ::;: ::;: о "" 

u._ 

продукції 
по пла- "' "' "' "' '-< ::;: "'о. 

::;: ::;: ::;: ::;: о "' "'::;: 
ну '1 '1 '1 '1 "' "' 

Q"' 

'--< 
Q ::о:-Е о о о P:i Q 

'--< '-< ~ '-< '--< '-< '--< О) о." 
6 ~ 6 6 ~ 6 ~ "' Е"' ~ "' "' ~ "' ~ "' ~ "' ~ ::r: s ::;: ::;: ::;: ::;: 

~ s s s s 
"' "' "' "' ~ ~ ~ ~ 

Прилад 17 300 4500 3600 12700 12700 2400 3600 3200 8000 27900 12834 42,78 

Прилад 24 1000 8500 6800 16300 16300 5800 8700 - - 31800 14628 11,63 

Прилад 32 400 7000 5600 16000 16000 7800 11700 4800 12000 45300 20838 52,10 

Всього: х 20000 16000 45000 45000 16000 24000 8000 20000 105000 48300 х 

Розрахунок величини кошторисної ставки вартості витрат на утри
мання та ексrmуатацію обладнання складається на кожен квартал. 

Цей спосіб відрізняється відносно невеликою трудомісткістю, так 
як для розподілу фактичних витрат немає необхідності обліковувати 
фактично відпрацьовані машино-години. Розподіл же витрат здійсню
ється пропорційно планової величини витрат. Розподіл витрат на утри
мання та ексrmуатацію обладнання подано в табл. 2.22. 
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№ 

з/п 

1 

1 

2 

3 

4 

Таблиця 2.22 
РОЗПОДІЛ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ 

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЛАДНАННЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2011 Р. 

Заробітна '° плата вира-
о Витрати на утримання та о. 

бничих 
::;: 

експлуатаціюобладнан- Фактично за місяць, грн. 
·а "' 
" працівників ~ ня по нормам, грн. 
~ 
"1 по нормам о 
о "' о. О) 

"" s 
"' · ~ о.~ ~ у незавершене 

ут.ч. ::r О) V) о. 
виробництво ::;: 

"' "' .. '-< 

"' :ii "' "''oD :.< ::;: ~~ Найме ну-
"1 о. о r'1 :.< о 
о '-< "' "' "' -:.< to" :ii 

,.. 
~ Е: ['-

вання ::r о& ::;: Е: ::;: 
"'~ "' "' + 

продукції "' і=: "' 5 о& 
"' ·~ ~ 
а 

::;: 
·~ 

\О "' "' ::;: 

"' о О)"' о. о& :'і 

"' 
о. ~.о ·а 6 "' s:i ~ ~ 
::;: 

"":'і Всього о. о. 

"' " "' "' '-< о 

"' "' "1 О) :ii :'і"' ~ ::r ~ "' \О ~ о :;: ::r § "' ::r 
оо "' о о. "'о. Q "' з 

о. 
Q 

"" 
О)'-< о §] о. ·:;: Q ~.е-

"' "' s "· ·;;: "' ::;: s:i а :2 "" :'і о. 

"' "' " "' Q ::r о. ::r 
" "''-< "' fЗ ::;: ::;: О)"' s "' Q о "' :'і °' "' о. "' Q "'"' ~ ~ 

::r~ О) 
Q "' "'·- О) 'Т о. І 

·12 о ::;: f3 :'і :'і." "" ·~ .§; ііі .g. "' ,.. 
"1 ::о:~ о ~ "' s о "'"' "',.. "' 'Т "" "' ::r ,.. ::r 

~ ~ § ~ 
"1 

2 о "' "'О) ' ::;: "'~ "' Р5 ~ "' "'"' ~"' "'о& "' 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Прилад 17 25 42,78 32,10 578 18 1069,50 652,10 770,04 1211,19 1187,44 +23,75 

Прилад 24 100 14,63 16,00 688 43 1463,00 674,53 629,09 1445,91 1417,56 +28,35 

Прилад 32 30 52,10 44,70 715 16 1563,00 705,18 833,60 1725,25 1691,42 +33,83 

Всього х х х 1981 х 4095,5 2031,81 2232,73 4382,35 4296,42 +85,93 

Як випливає з табл. 2.23, величина нормативних витрат за місяць 
(графа 12) визначають у такий спосіб. До витрат на незавершене виро
бництво на кінець місяця додають норму витрат на випуск і віднімають 
залишки незавершеного виробництва на початок місяця. Суму фактич-
них витрат розподшяють за видами продукції пропорційно до нормати
вних витрат (графа 11), а різниця між ними являє собою величину від
хилень від норм (графа 13). 

Якшо фактична величина витрат нижча за нормативну величину, 
тоді в незавершеному виробництві залишається не нормативна, а фак
тична величина витрат. Для цього суму відхилень від норм розподіля
ють також на залишок незавершеного виробництва, для цього в табл. б 
додатково додають графу. 
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Таблиця 2.23 
ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

НА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ «ЦУКРОМЕТР СУ-5» 

№ 
Стаття витрат 

Ставка 
Сума, грн. 

з/п розподілу, у % 

1 СировІШа і матеріаmr - 657,21 

2 Звороші відходи - 5,89 

3 Покуrmі комrmектуючі вироби, напівфа-
брикати та іmпі послуги підприємств 

- 1486,58 

4 Разом матеріальні витрати - 2137,90 

5 Основна заробіша плата виробничих 299,00 -
працrnникrn 

6 Додаткова заробітна плата виробничих 9,3 27,80 
працrnникrn 

7 Відрахування на соціальні заходи 37,8 123,53 

8 Загальновиробничі витрати 250,1 747,80 

9 Разом виробнича собівартість - 3336,03 

10 Адміністративні витрати 210,4 629,10 

11 Витрати на збут 10,1 30,20 

12 Іmпіопераційнівитрати 2,6 7,77 

13 Всього повна собівартість 4003,11 

14 Плановий прибуток 12,4 496,89 

15 Оптова ціна - 4500,00 

16 Податок на додану вартість 20 900,00 

17 Відпускна ціна з ПДВ - 5400,00 

При визначенні величини фактичних витрат, що підлягають розпо
ділу, із загальної суми віднімають частину витрат, яку відносять до 
браку продукції. 

Проте, слід зазначити, що наведений вище розподіл витрат на утри
мання й експлуатацію обладнання потребує досить багато часу, що в 
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свою чергу заперечує його переваги. Тобто керуючись економічною 
доц~льюстю застосування цього методу, можна дійти висновку, що за
стосовувати його на практиці можна, але тільки за наявності економіч
ного ефекту від його використання. 

Виходячи із цих міркувань пропонуємо розглянути порядок роз
поділу непрямих витрат промислових підприємств, який значно 
спрощує розрахунки, що необхідні для розподілу непрямих витрат 
промислових підприємств на одиницю виробленої продукції. Слу
шною є думка М. Чумаченка, що при різних умовах механізації і ав
томатизації виробничих процесів розподіл цехових та загальноза
водських витрат між виробами має здійснюватися пропорційно до 
суми основної заробітної плати основних виробничих працівників 
[235, с. 129]. Проте таку базу розподілу можна застосовувати як до 
загальновиробничих, так і до адміністративних витрат, витрат на 
збут та інших операційних витрат, враховуючи те, що у продукції 
приладобудівних підприємств досить значна частка ручної праці 
працівників, що безпосередньо виробляють продукцію. Пропонуємо 
планову калькуляцію на виріб «Цукрометр СУ-5», де буде показано 
розподіл непрямих витрат пропорційно до основної заробітної пла
ти працівників на одиницю виробу (табл. 2.23). 

Ставки розподілу непрямих витрат за такого підходу розрахову
ють на основі окремого планового кошторису (загальновиробничих, 
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних ви
трат) попереднього звітного року, а в кінці року порівнюють плано
ві величини із фактичними, визначають відхилення між ними, після 
чого складають плановий кошторис непрямих витрат промислових 

підприємств на наступний рік. Ставку розподілу непрямих витрат 
(загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут та 
інших операційних витрат) промислових підприємств розраховують 
як сукупну величину непрямих витрат до основної заробітної плати 
працівників, що безпосередньо зайняті в процесі виробництва про
дукції (робіт, послуг). 

На основі порівняльного аналізу доведено, що оптимальною базою 
розподілу непрямих витрат для визначення повної собівартості одиниці 
продукції для підприємств приладобудування є розподіл непрямих ви
трат пропорційно до основної заробітної плати працівників, зайнятих у 
виробництві продукції, що має досить оптимальне співвідношення «ви
трати - ВИГОДИ». 

Отже, критерієм точності розрахунку повної собівартості одиниці 
продукції (робіт, послуг) має бути не тільки повнота включення витрат 
до собівартості, а й спосіб віднесення їх на ту чи інщу продукцію (ро
боти, послуги). 
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Такий підхід дає змогу визначити неприбуткові види продукції (ро
біт, послуг) з оптимальними витратами на їх оцінку, відстежувати ви
трати на забезпечення діяльності підприємства, виявляти певні чинни
ки, що впливають на прибутковість окремих видів продукції (робіт, 
послуг). Це допоможе керівництву зосередитися на тих видах продукції 
(робіт, послуг), які сприятимуть підвищенню доданої вартості, позбу
тися збиткових видів продукції (робіт, послуг) та скоригувати виробни
чу програму приладобудівного підприємства. 

Висновки до розділу 2 

У результаті проведених досліджень були зроблені такі висновки та 
внесет пропозиції: 

1. Визначено, що документування та первинний облік непрямих 
витрат промислових підприємств формуються на основі фактів гос
подарського життя підприємства, які відображають у бухгалтерсь
кому обліку згідно з первинними документами. Оптимізація форм 
та графіка руху первинних документів, що пов' язані з непрямими 
витратами шдприємства, здійснюється за такими запропонованими 
нами етапами первинного обліку непрямих витрат підприємства: 
1) збір первинних даних про непрямі витрати підприємства; 2) ви-. . . 
м1рювання, реєстрац~я та передача для подальшого опрацювання з1-

браних даних про непрямі витрати підприємства; З) первинна об
робка зібраних даних для потреб оперативного управління; 4) фор
мування зведених регістрів на основі накопичених даних; 5) форму
вання даних зведеного аналітичного і синтетичного обліку непря
мих витрат підприємства для формування звітності. 

2. Удосконалено типову форму No З «Подорожній лист службового 
легкового автомобіля» через введення розділу V «Маршрут легкового 
автомобіля». Це забезпечить потреби управлінського персоналу в необ
хідній інформації для обліку та контролю за використанням службових 
легкових автомобілів підприємств, а відтак під контролем будуть ви
трати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, . . 
яю є складовими непрямих витрат шдприємства. 

З. Запропоновано та розроблено форму первинного документа -
«Маршрутний лист службових поїздок працівника», що забезпечить 
потреби не тільки внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, 
а й фінансового та податкового обліку в необхідній інформації для об-
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ліку та контролю непрямих витрат підприємства, пов' язаних із службо
вим проїздом працівників підприємства. 

4. Запропоновано первинні документи - «Відомість видачі канце
лярських товарів» та «Акт на списання канцелярських товарів», що за
безпечать потреби управлінського персоналу в необхідній інформації 
для обліку та контролю за використанням канцелярських товарів на пі
дприємстві, а відтак під контролем будуть витрати на забезпечення ка-. . . . 
нцелярськими товарами працшниюв mдприємства, яю є складовими 

непрямих витрат mдприємства. 

5. Розроблено та запропоновано за результатами дослідження доку
ментального оформлення господарських операцій, що пов'язані з ви
платою заробітної плати на карткові рахунки працівників підприємства 
первинний документ - «Список-реєстр на виплату заробітної плати на 
карткові рахунки працівників підприємства». Такий документ забезпе
чить універсальність виплати заробітної плати на карткові рахунки 
працівників, відкриті в установах банку на підприємствах усіх без ви-
нятку галузей економ1ки. 

6. Запропоновано та розроблено форму первинного документа
«Акта приймання-передачі бутлів» для оформлення господарських 
операцій з обліку зворотної тари (бутлів) і оприбуткування питної води . . 
для споживання працшниками mдприємства. 

7. Визначено, що якщо на підприємстві є два центри загально
виробничих витрат - складальна дільниця та дільниця покриття, то в 
складі синтетичного рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» можуть 
відкриватися такі субрахунки першого порядку- 911 «Складальна ді
льниця» та 912 «Дільниця покриття», за якими ведеться аналітичний 
облік загальновиробничих витрат в розрізі встановлених на підприємс
тві статтей загальновиробничих витрат. Наприклад, 9111 «Витрати на 
оплату праці», 9112 «Відрахування на соціальні заходи», 9113 «Амор
тизаційні відрахування» і т.д. - це статгі загальновиробничих витрат 
складальної дільниці, а 9121 «Витрати на оплату праці», 9122 «Відра
хування на соціальні заходи», 9123 «Амортизаційні відрахування» і 
т.д. - це статгі загальновиробничих витрат дільниці покриття. 

На невеликому підприємстві, для керівницгва якого немає потреби 
виділяти центри загальновиробничих витрат, облік загальновиробни
чих витрат доцільно здійснювати за синтетичним рахунком 91 «Загаль
новиробничі витрати» без виділення субрахунків у розрізі окремих ста
тей калькуляції. Наприклад, 9101 «Витрати на оплату праці», 9102 
«Відрахування на соціальні заходи», 9103 «Амортизаційні відрахуван
ня» і т.д. Така побудова обліку загальновиробничих витрат є прості-. . 
шою 1 достатньою для невеликого mдприємства з незначною номенк
латурою вироблювальної продукції (приладів), але є неприйнятною для 
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великого підприємства з декількома центрами загальновиробничих ви
трат та великою номенклатурою вироблювальної продукції (приладів). 
У зв'язку з вищевикладеним, нами пропонується використовувати ана
літичні рахунки загальновиробничих витрат виходячи з запропонова
ного складу цих витрат (додаток Б). 

8. Уперше, для потреб внутрішньогосподарського (управлінсько
го) обліку відповідно до запропонованого складу адміністративних 
витрат (додаток Б) запропоновано виділити два субрахунки у складі 
рахунку 92 «Адміністративні витрати» - 921 «Адміністративні ви
трати» та 922 «Загальногосподарські (загальнокорпоративні) витра
ти», в розрізі яких ведеться аналітичний облік за відповідними стат
тями витрат. Як приклад наведено групування витрат за статтею 
«Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги ба
нків» до рахунку 92 «Адміністративні витрати», а саме 92Х «Плата 
за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків», де 
Х - номер статті витрат. 

9. Доведено, що для вдосконалення чинного Плану рахунків із ура
хованням пропозицій різних авторів та результатів наших власних дос
ліджень доцільно перейменувати синтетичний рахунок 93 «Витрати на 
збут» на рахунок 93 «Витрати на збут, рекламу та маркетинг». При 
цьому аналітичний облік витрат на збут доречно вести в розрізі окре
мих субрахунків 931 «Витрати на збут», 932 «Витрати на рекламу», 933 
«Маркетингові витрати». До П(С)БО 16 «Витрати» пропонуємо внести 
зміни до назви та складу витрат, що стосується збуту продукції (това
рів, робіт, послуг), рекламних і маркетингових заходів підприємства. 
Вважаємо за потрібне внести зміни до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 
результати» щодо перейменування статті «Витрати на збут» (код рядка 
080 у ф. No 2 Звіту про фінансові результати) на «Витрати на збут, рек
ламу та маркетинг». 

10. Обrрунтовано, що витрати на дослідження та розробки різні за 
своєю сутністю, тому є певні відмінності в організації їх обліку. Так, . . . 
оскшьки, витрати на досшдження включають до складу шших опера

ційних витрат (синтетичний рахунок 94 «Інші витрати операційної дія
льності») відповідно до П( С)БО 8 «Нематеріальні активи», то їх аналі
тичний облік слід здійснювати на субрахунку 941 «Витрати на 
дослідження та розробки». До цього субрахунку доцільно відкривати 
субрахунки другого порядку, наприклад 9411 «Витрати на досліджен
ня», на якому можна вести аналітичний облік витрат у розрізі окремих 
тем (досліджень). 
Що стосується організації обліку розробок, створюваних підприєм

ством або переданих йому стороннім виконавцем робіт, то rрунтую
чись на чинних П(С)БО, зокрема П(С)БО 16 «Витрати» та 8 «Нематері-
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альні активи», можна дійти висновку, що витрати на розробки можуть 
обліковуватися у складі інших операційних витрат або у складі капіта
льних інвестицій залежно від того, чи буде в результаті розробки ство
рюватися нематеріальний актив. Якщо в результаті розробки не ство
рюється нематеріальний актив, то витрати на розробку є витратами 
того звітного періоду, в якому вони виникли, і обліковуються в складі 
інших операційних витрат; якщо підприємство створює розробку, яку 
воно планує зареєструвати у встановлену законом порядку як нематер1-

альний актив, то витрати на таку розробку слід обліковувати в складі 
капітальних інвестицій. При цьому нами запропоновано організацію 
обліку витрат на розробки з огляду на зміст і особливості здійснення 
кожного етапу розробки. 

11. У перше доведено, що необхідно внести зміни до п. 17 та п. 20 
П(С)БО 16 «Витрати» стосовно назви «Інші операційні витрати» та пе
рейменувати їх на «Інші витрати операційної діяльності». Вважаємо за 
доцільне внести зміни до П(С)БО З «Звіт про фінансові результати», 
перейменувати рядок 090 на «Інші витрати операційної діяльності». За
пропоновану вище назву доц~льно, на нашу думку, використовувати не 

тільки у Звіті про фінансові результати (ф. No 2), а й при складанні вну
трішньогосподарської (управлінської) звітності, а також при побудові 
системи бюджетування промислових підприємств, зокрема підпри
ємств приладобудування. 

12. Доведено, що бюджетування є ефективним інструментом управ
ління (управлінська технологія) непрямими витратами промислового 
підприємства, що забезпечує кращу координацію господарської діяль-. . . 
носn щодо непрямих витрат шдприємства, надає керованосn та гнуч

кого пристосування до змін у внутрішньому (організаційна структура, 
ресурси, потенціал підприємства) та зовнішньому (кон'юнктурі ринку) . . . . 
середовищ~, зменшує юльюсть можливих порушень 1 зловживань в 
управлінні, забезпечує взаємозв'язок та формування об'єктивного ба
чення операційних і стратегічних планів підприємства, забезпечує фо-. . . 
рмування оптимальних управшнських р1шень стосовно управшння 

непрямими витратами шдприємства. 

13. Обrрунтовано, що на промислових підприємствах недоліками 
функціонування системи бюджетування підприємства є відсутність 
складання оперативних бюджетів непрямих витрат підприємства, що 
унеможливлює здійснення оперативного анал1зу цих витрат, який в дає 
змогу з' ясувати причини їх відхилень. У зв' язку з цим крім щорічних 
бюджетів запропоновано складати оперативні бюджети непрямих ви-. . . 
трат шдприємства щом1сяця 1 поквартально. 

14. Визначено, що для ефективного бюджетного контролю підпри
ємства, зокрема бюджетів непрямих витрат, необхідно застосовувати 
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документ - Звіт про виконання бюджету за певний період, що являє 
собою інструмент порівняння фактичних витрат підприємства з бюджет
ними (запланованими), аналізу встановлених відхилень (розбіжностей) 
та внесення необхідних корективів. 

15. Запропоновано виділити два бюджети у складі загальновироб
ничих витрат шдприємства - загальнозаводських та загальноцехови

хю. Такі бюджети будуть корисними в практичній діяльності підприєм
ства для розподілу загальновиробничих витрат за окремими видами 
вироблюваної продукції. 

16. Обгрунтовано виділення у складі бюджету адміністративних ви
трат підприємства - необхідних і додаткових. Необхідні - це непрямі 
витрати, які підприємство несе незалежно від свого фінансового стану. 
Додаткові - це непрямі витрати, які додатково може дозволити собі 
підприємство при стабільному фінансовому стані. Це дасть змогу зро
бити бюджетування непрямих витрат, зокрема адміністративних, на 
перспективу, в разі різких коливань цін або інших факторів регулювати 
й оптимізувати суму непрямих витрат, послідовно скорочуючи суму 
додаткових адм1mстративних витрат шдприємства. 

17. Удосконалено систему бюджетування витрат на збут запрова
дженням методики бюджетування витрат на збут у два етапи. На пер
шому етапі запропоновано здійснювати розрахунок змінних витрат на 
збут, на другому - постійних витрат на збут. Внаслідок чого можна 
сказати, що детально складений бюджет витрат на збут приладобудів
них підприємств та оперативний бюджетний контроль за його виконан
ням дозволяє приймати обrрунтовані управлінські рішення в частині 
ціна-утворення, аналізу беззбитковості, планування асортименту про
дукції. На основі цього зроблено висновок, що будь-які промислові пі
дприємства у т.ч. приладобудівні підприємства потребують оптимізації 
витрат збутової діяльності. У спішному вирішенню цього завдання, на 
нашу думку, сприятиме повноцінно функціонуюча система бюджету
вання витрат на збут. 

18. Доведено, що оптимальною базою розподілу непрямих витрат 
промислових підприємств для визначення повної собівартості одиниці 
продукції зокрема для підприємств приладобудування, є розподіл не
прямих витрат пропорційно до основної заробітної плати працівників, 
зайнятих у виробництві продукції, що має досить оптимальне співвід
ношення «витрати - вигоди». 

19. Обrрунтовано, що критерієм точності розрахунку повної со
бівартості одиниці продукції (робіт, послуг) має бути не повнота 
включення витрат до собівартості, а спосіб віднесення їх на ту чи 
іншу продукцію (роботи, послуги). Такий підхід дає змогу визначи
ти неприбуткові види продукції (робіт, послуг) з оптимальними ви-
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тратами на їх оцінку, відстежувати витрати на забезпечення діяль-. . . 
носп п1дприємства, виявляти окрем1 чинники, що впливають на 

прибутковість окремих видів продукції (робіт, послуг). Це дозво
лить керівництву зосередитися на тих видах продукції (робіт, пос
луг), які сприятимуть підвищенню доданої вартості, позбутися зби
ткових видів продукції (робіт, послуг) та скоригувати виробничу 
програму приладобудівного підприємства. 

Основні результати дослідження опубліковані в наукових працях ав
тора [9, 11 - 15, 23, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 38---42, 44]. 



ОРГ АНІЗАІJІЯ ТА МЕТОДИКА 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 
КОНТРОЛЮ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

3.1. ВнутрішньогосподарсЬІшй 1'онтроль непрямих 
f3итрат 6 системі упра6ління промисловим 
підприємством 

Раціонально побудована система бухгалтерського обліку на проми
словому підприємстві сприяє більш досконалому та виваженому його 
управлінню. Проте без дієвої системи внутрішньогосподарського конт
ролю підприємства бухгалтерський облік стає неефективним у реаліза
ції функції управління. Разом з тим, тільки завдяки обліку внутрішньо
господарський контроль підприємства здатний виконувати поставлені 
перед ним завдання. 

Головною умовою для ефективного управління промисловими під
приємствами, зокрема підприємствами приладобудування, є вдоскона-. . .. 
лення системи внутр1шньогосподарського контролю д1яльносn mдпри

ємств як важливої функції управління. Тому внутрішньогосподарський 
контроль, який здійснюється на промислових підприємствах, набуває 
дедалі більшого значення. Згідно з вимогами до складання фінансової 
звітності криється обов'язковість проведення підприємствами контро
лю за власними ресурсами. 

У практиці господарювання вітчизняних приладобудівних підпри
ємств на сьогодні особливо значущим стає удосконалення організації . . . 
внутр1шньогосподарського контролю mдприємства в управшнському 

аспекті, що орієнтований на досягнення стратегічної щл1 шляхом за
безпечення відтворення вартості підприємства за рахунок резервів 
зниження непрямих витрат підприємства. Необхідною передумовою 
визначення пріоритетних завдань з удосконалення організації внутріш-. . 
ньогосподарського контролю промислових mдприємств є досшдження 

його сутності та ролі в управлінні непрямими витратами промислового 
mдприємства. 

Для того, щоб з'ясувати сутність внутрішньогосподарського конт
ролю непрямих витрат, слід з'ясувати, перш за все, сутність поня'ІТя 
«внутрішньогосподарський контроль». У результаті вивчення поперед-
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ніх досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів встанов
лено розбіжності у визначеннях цього поняття (додаток Я). 

Аналізуючи дані вищенаведеного додатку можна дійти висновку, 
що в теорії та практиці контролю найчастіше використовуються обидва 
терміни «внутрішній контроль» та «внутрішньогосподарський конт
роль». Вітчизняний вчений-економіст С. Бардаш стосовно тотожності 
вищенаведених понять наводить наступну думку: «Враховуючи той 

факт, що внутрішній контроль здійснюється у межах системи управ
ління учасника відносин у сфері господарювання, а інтегрованим 
об'єктом такого контролю є господарська система або система госпо
дарчого забезпечення, поняття внутрішній та внутрішньогосподарський 
контроль слід вважати тотожними поняттями» [7, с. 381 - 382]. Як за
значає Т. Бутинець: «Дослідження значної кількості публікацій показа
ло, що в капіталістичному світі з давніх давен вживали термін ВК (вну
трішній контроль - примітка автора), а в колишньому СРСР -
внутрішньогосподарський (ВГК). Сутність цих понять одна й та ж» [56, 
с. 14]. Такої ж думки щодо тотожності вищенаведених понять дотриму
ється В.Бєлік і наголошує, що «порівнявши запропоновані поняття мо
жна зробити висновок, що ці поняття (внутрішній контроль і внутріш
ньогосподарський контроль - примітка автора) дублюють один 
одного, хоча й називаються різними термінами» [48]. Є. Калюга отото
жнюючи вищенаведені поняття, зазначає наступне: «Внутрішній (внут
рішньогосподарський) контроль слід розглядати в двох напрямках: ві
домчий (галузевий) і контроль власника» [56, с. 59]. Незважаючи на те, . . . 
що автори ототожнюють вищенаведею терм1ни, ми шдтримуємо думку 

вітчизняного провідного вченого Н. Виговської, де автор зазначає: 
«Щодо поняття «внутрішній контроль» вважаємо, що його можна ро
зуміти у більш широкому розумінні, ніж внутрішньогосподарський ко
нтроль» [65, с. 297]. М. Бондар у своїй монографії «Інвестиційна діяль
ність: методика та організація обліку і контролю» наголошує, що . . 
«визначаючи сутюсть внутр1шньогосподарського контролю, вважаємо 

відносити до цього саме фінансово-господарський контроль, що здійс
нюється на рівні окремого підприємства, організації» [51, с. 195]. Ми 
вважаємо, що термін «фінансово-господарський контроль», щодо поз-
начення контролю, який здійснюється всередию окремого господарю
ючого суб' єкта - підприємства, організації, установи з теоретичних 
позицій має дискусійний характер. Оскільки на практиці термін «фі
нансово-господарський контроль» використовується для позначення 

контролю, що здійснюється державними органами виконавчої влади, а 
саме Державною податковою службою У країни, Державною контроль
но-ревізійною службою України, Рахунковою палатою України, Дер
жавним казначейством У країни, Антимонопольним комітетом У країни, 
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Пенсійним фондом України, Державною інспекцією з контролю за ці
нами та іншими. Тому в подальшому для позначення контролю, який 
здійснюється всередині підприємства (суб'єктами здійснення контролю . . . 
на шдприємстю - власниками, управшнським персоналом, уповнова

женими ними особами) пропонується вживати більш прийнятний для 
вітчизняної практики господарювання термін «внутрішньогосподарсь-
кий контроль». 

Важко погодитись з думкою провідного вітчизняного дослідника 
В. Максімової, щодо вживання терміну внутрішній економічний конт
роль, а саме з тезою, що: «фактично усі види контролю про які йде мо
ва, - внутрішній, внутрішньосистемний, внутрішньогосподарський -
мають загальний, один і той же об'єкт, здійснюються з допомогою од
них і тих же методів, проводяться всередині одніє й тієї ж системи -
підприємства. Виходячи з цього, можна тлумачити усі три назви як різ
не словесне визначення одного й того ж терміну - внутрішній еконо
мічний контроль» [141, с. 12]. Як було зазначено вище, терміни «Внут
рішній контроль» та «внутрішньогосподарський контроль» відрізня
ються між собою, щодо поняття «внутрішньосистемний контроль», то 
ми підтримуємо думку Н. Виговської, що «смислове навантаження та 
економічний зміст внутрішньосистемного та внутрішньогосподарсько
го контролю є різними» [65, с. 297], а отже, застосовувати термін «вну
трішній економічний контроль» є недоцільно, тому що губиться смис-
ловий зм1ст щодо позначення такого контролю. 

Вітчизняний науковець С. Бардаш наголошує про низьку якість вну
трішнього контролю, а саме: «Основними причинами таких (недоотри
мання фінансових ресурсів, незаконні витрати ресурсів, нецільові ви
трати, недостачі коштів і матеріальних цінностей- примітка автора) 
порушень є низька якість внутрішнього контролю ... Зокрема, протягом 
2008 р. на 13,9 тис. підприємств, установ та організацій виявлено май
же 2,4 млрд. грн. незаконних і не за цільовим призначенням проведе
них витрат та недостач матеріальних і фінансових ресурсів, у тому чис
лі 980,2 млн. грн. бюджетних коштів» [86, с. 18], що свідчить про те, 
що необхідно запроваджувати ефективну систему внутрішньогоспо
дарського контролю підприємств. Наведемо інформацію, щодо виявле-. . . . . 
них порушень при переюрц~ державних шдприємств, установ 1 оргаю
зацій Державною контрольно-ревізійною службою України: « ... Протя
гом 2008 - 2009 років органами державної контрольно-ревізійної 
служби виявлено порушення фінансової дисципліни, що призвели 
до втрат ресурсів на загальну суму понад 7,1 млрд. грн., а втрат фі
нансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок неефектив
них управлінських дій, загалом встановлено на суму 18,5 млрд гри
вень» [185]. 
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Також В. Гордополов стверджує що « ... внутрішній контроль прак
тично відсутній, або зосереджений на окремих статтях витрат, особли
во валових, які обчислюються виключно для оподаткування прибутку» 
[76, с. 10]. В цьому твердженні автор робить наголос, що вітчизняні пі
дприємства придшяють увагу виключно контролю валових витрат, що 

використовуються в податковому обліку для складання податкової де
кларації з податку на прибуток підприємства. 

Є. Калюга вбачає проблему якості внутрішньогосподарського контро
лю у недостатньому використанню зворотного зв'язку про що зазначає на-. . 
ступне: «одюєю з причин негативних явищ на mдприємствах є низька . . 
яюсть внутр1шньогосподарського контролю, недостатнє використання зво

ротного зв'язку, що не забезпечує пророкування або передбачення поми
лок у системі управління господарською діяльнісnо» [115, с. 143]. 

В. Ластовецький заперечує наявність внутрішньогосподарського . . . 
контролю на ютчизняних mдприємствах, а саме вш зазначає, що «ра

зом з цим сам по собі зник внутрішньогосподарський контроль, осно
ваний на достовірній оперативній, документованій інформації, який в 
радянський період називали оперативним обліком» [137, с. 20]. З цією 
тезою важко погодитись, бо якщо внутрішньогосподарського контролю 
в межах господарюючого суб'єкта не існує, то виникає загроза існу
вання самого суб' єкта господарювання - підприємства, установи, ор-
гаюзації тощо. 

Р. Костирко зазначає, що на сучасному етапі внутрішній контроль в 
У країні повною мірою не відповідає сучасним потребам та інтересам 
користувачів інформації. Це проявляється, перш за все, у формальному 
підході до організації внутрішнього контролю [127, с. 64]. Також автор 
зауважує, що «система внутрішнього контролю в період планової еко
номіки розглядалася як складова частина системи державного фінансо
вого контролю. Такий контроль мав чітку централізовану підпорядко
ваність та здійснювався, насамперед, в інтересах держави, що породило 
одну з його характерних рис - знеособленість» [106, с. 9]. 

Важко не погодитись з думкою вітчизняних вчених М. Кужельним 
та І. Ткачук, що «система «практичного» внутрішнього контролю для 
відповідного суб' єкта господарювання, з урахуванням специфічних 
умов його діяльності, залишається досконало не відпрацьованою. Зок
рема відсутні відповідні методики в яких чітко визначалися би вико
навці, потік необхідної інформації, порядок формування та представ
лення результатів перевірки. На сьогоднішній день майже відсутня 
законодавча база, яка забезпечує організацію відповідного внутрішньо
го контролю» [132, с. З]. 

Т. Сльозко зауважує, що на сьогоднішній день достовірність даних 
в системі бухгалтерського обліку сумнівна і наводить наступні дані: 



140 К.В. Безверхий 

«Центральне місце тут (в системі бухгалтерського обліку - примітка 
автора) займає документальна обrрунтованість, яка передбачає досто
вірність. Якщо ж показники, отримані на основі одних і тих самих до
кументів у одному обліку кардинально відрізняються від показників у 
іншому, то це привід дійти висновку, що достовірності в сучасному об
ліку немає» [204, с. 11 ]. Відбувається не що інше як маніпулювання об
ліковими даними. Про це свідчить анонімне анкетування бухгалтерів, 
проведене Фондом інтенсивних технологій макроекономіки. Згідно з 
проведеним анкетуванням 80% респондентів вдавалися до маніпулю
вання даними при складанні фінансової звітності [71]. Це свідчить про 
слабку систему внутрішнього контролю на вітчизняних підприємствах, . . . . . 
яка дає можлиюсть маюпулювати даними при складаню звпносn. 

Провідні вітчизняні науковці М. Шигун та Ю. Гаргола також зазна
чають про низьку якість внутрішнього контролю, а саме: «Проведений 
аналітичний огляд стану розвитку систем бухгалтерського обліку, вну
трішнього контролю та управління на вітчизняних підприємствах Жи
томирської області на основі експертних оцінок аудиторів-практиків 
показав низький рівень функціонування цих систем ... Окрему пробле
му в Україні становить неналежний рівень організації та функціону
вання системи внутрішнього контролю підприємств. Практикуючі ау-. . 
дитори придшяють недостатньо уваги процедурам оц~нки системи 

контролю підприємств, на яких проводиться аудит. Тільки 35% аудито
рів вказали, що вони перевіряють ефективність організації і функціону
вання систем внутрішнього контролю в ході аудиторської перевірки. 
24% аудиторів систему контролю не вивчають, а ще 35% оцінюють її 
стан за умови наявносn окремих вимог замовника щодо виконання та

ких процедур. Система внутрішнього контролю, таким чином, не дос
ліджується у б-ти випадках з 10-ти» [243, с. 255, 257]. Ми підтримуємо 
позицію С. Бардаша щодо визначення ефективності внутрішнього кон-
тролю, а саме «якщо частка витрат на внутр1шній контроль у загальних 
витратах на управління організацією буде незмінною або меншою по
рівняно з попереднім періодом при збільшенні чистого прибутку у зві
тному періоді, такий внутрішній контроль слід вважати ефективним» 
[7, с. 464]. 

З опитаних компаній тільки 39% мають відділ внутрішнього конт
ролю як окремий підрозділ їх організації, 54%- задокументовані про
цедури внутрішнього контролю, 58% застосовують моніторинг і тесту
вання систем внутрішнього контролю, і тільки в 55% компаній існує 
схвалена звітність внутрішнього контролю [91, с. 39]. 

Досить дискусійним є твердження Н. Дорош стосовно того, що сис
тема внутрішнього контролю має певні обмеження, внаслідок того, що 
«адм1н1страція часто не хоче вдаватись до ідеальної системи, оскільки її 
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вартість може перевищувати зиск. Інколи дешевше замовити обширний . . 
аудит, аmж створювати систему внутр1шнього контролю, яка дорого 

коштує» [89, с. 218]. Проте автор не говорить, що входить до «обшир
ного аудиту», які терміни його проведення, адже за певний проміжок . . . . . 
часу, наприклад р1к, 1з-за юдсутносn системи внутр1шньогосподарсько

го контролю на підприємстві може виникнути загроза його існування. 
Також на основі тези, що система внутрішнього контролю «дорого ко
штує», на нашу думку, не можна здійснити вибір в бік проведення об
ширного аудиту, так як його вартість може бути ще дорожчою, ніж іс
нування власної ефективної системи контролю на підприємстві. Отже, . . . 
доц~льно в цьому випадку керуватися принципом сmвюдношення ви-

трат і вигід. Так, наприклад, «у США контроль вважають рентабельним 
(ефективним), якщо вкладений в його здійснення долар приніс віддачу 
у п' ять доларів, а у Великобританії - якщо один фунт стерленгів дає 
13 фунтів стерлінгів» [115, с. 12]. Також щодо довіри до обширного ау
диту необхідно навести наступне: « ... Не можна ігнорувати ситуацію, 
яка склалася на західних фінансових ринках (банкрутство великих 
компаній: Enron (США), Arthur Andersen (США), WorldCom (США), 
Parmalat (Італія), американські компанії Adelphia, Xerox, швейцарська 
Adecco) та призвела до втрати довіри суспільства до фінансової звітно
сті та аудиту, який був гарантом її достовірності» [89, с. 209]. Необхід
но додати, що інформацію, щодо допущення помилок при проведенні 
аудиту в вітчизняній практиці знайти складно, проте інформацію щодо 
фактів допущення помилок при проведенні аудиту представниками ве
ликих іноземних компаній, які належать до так званої «великої четвір
ки», можна знайти. Допущені ними помилки і порушення спричинило 
значні негативні наслідки, що наведено в додатку Al. 

«Внутрішній контроль - це система фінансового та інших видів 
контролю, що передбачає наявність організаційної структури, методів і 
способів роботи, а також внутрішні ревізійні заходи, здійснювані кері
вництвом для того, щоб контрольований об'єкт функціонував ефектив
но та продуктивно» [85, с. 20]. 

Якщо звернутися до міжнародної практики з обліку та аудиту, то 
згідно Міжнародного стандарту аудиту (надалі- МСА) 315 «Розумін
ня суб' єктів господарювання та його середовища та оцінка ризику сут-
тєвих викривлень» внутр1шній контроль - це процес, який визначаєть
ся і на який впливають особи, наділені повноваженнями управління та 
найвищого управління, а також інший персонал, який надає обгрунто
вану впевненість у досягненні цілей суб'єкта господарювання щодо до
стовірності фінансової звітності, ефективності діяльності, дотримання 
застосованих законів і нормативних актів [153]. Відповідно до МСА 
400 «Оцінка ризиків та внутрішній контроль» система внутрішнього 
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. . . 
контролю - <ще вс1 внутр1шю правила та процедури контролю, запро-

ваджені керівництвом для забезпечення стабільного й ефективного фу
нкціонування підприємства, дотримання внутрішньої господарської 
політики, збереження та раціонального використання активів, точності 
і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки фінансової 
інформації, запобігання фальсифікаціям» [5, с. 48]. 

У бухгалтерському словнику за редакцією д.е.н., проф. Ф. Бутинця 
внутрішньогосподарський контроль визначається як «контрольні функ
ції, які здійснюються керівниками (власниками) підприємств у відпові
дності до чинного законодавства. Завданням такого контролю є переві
рка господарських операцій підприємства з метою недопущення 
недостач, перевитрат і витрат матеріальних і фінансових ресурсів» 
[214, с. 94-95]. 

Також трактуванння терміну «Внутрішньогосподарський контроль» 
розглядається у словнику бухгалтера та аудитора за ред. В. Пантелеєва 
та О. Сніжка, а саме: «Внутрішньогосподарський контроль - це орга
нізована власниками підприємства та уповноваженими ними особами 
система стеження, нагляду і перевірки ефективності використання 
майна підприємства, законност1 1 доцільності господарських операцій, 
збереження матеріальних цінностей та коштів, виявлення резервів, за
побігання безгосподарності, втратам і крадіжкам» [113, с. 38]. А також 
визначення терміну «внутрішній контроль» як «інструмент управління, . . 
що дає змогу кершництву органу державного сектору переюрити вико

нання завдань органу» [113, с. 37]. Наведене визначення внутрішнього 
контролю, на нашу думку, стосується виключно mдприємств, установ, 

організацій державної форми власності, що підпорядковані вищестоя
щим оргаюзац~ям. 

Спірним є висновок В. Беліка щодо дослідження поглядів вчених 
стосовно того, що « ... більшість авторів (70 %) використовує поняття 
внутрішньогосподарський контроль, 27 % авторів застосовує поняття 
внутрішній контроль, і лише 3 % використовує внутрішньосистемний 
контроль» [ 49], томущо, як видно із додатка Я поняття «Внутрішній ко
нтроль» вживають 80 авторів, а термін «внутрішньогосподарський кон
троль» - 73. 

Колектив вітчизняних авторів С. Ярошенко, Г. Пінькас та О. Коби
чева у своїй монографії «Теоретичні і методологічні основи контролю» 
пропонують наступне визначення внутр1шнього контролю - <ще опра-. . . . . 
цювання залежних один юд одного заходш, яю на mдстаю тривалого 

порівняння прогнозних і планових показників з фактичними дають 
змогу з'ясувати, що дані, отримані відповідно до завдання, будуть 
опрацьовані у повному обсязі, чітко, у реальному русі» [250, с. 51]. З цим 
важко погодитись, бо порівняння прогнозних і планових показників з 
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фактичними являють собою порівняльний аналіз, але ж ніяким чином 
не внутрішній контроль, як зазначають автори. В підсумку вищезазна
чені автори підсумовують, що« ... внутрішній контроль - це незалеж-. . . . 
на внутр1шня реюз1я та система внутр1шюх переюрок таких, напри

клад, як тематичний контроль господарських операцій» [250, с. 51]. 
Наведене авторами тлумачення терміну «внутрішній контроль», на на
шу думку, ототожнюється з поняттям «реюз1я», що наводить на думку, 

що вищезазначені автори не розрізняють обидва терміна. Ревізія - ме
тод наступного контролю за виробничою та фінансово-господарською . . . . . 
д1яльюстю шдприємства, в процес~ якого встановлюється законюсть, 

достовірність та економічна доцільність здійснених господарських 
операцій, перевіряється стан бухгалтерського обліку, його відповідність 
наказу про облікову політику, діючим стандартам обліку [214, с. 15 5]. 

Вітчизняні вчені-науковці В. Яценко та Н. Пронь визначають, що . . . . 
«система внутр1шнього контролю - це поштика 1 процедури внутр1ш
нього контролю, прийняті управлінським персоналом суб'єкта госпо
дарювання з метою забезпечення правильного та ефективного ведення 
господарської діяльності, збереження активів, запобігання шахрайству 
та помилкам, а також виявлення їх, забезпечення точності і повноти 
облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інфо
рмації» [251, с. 3]. 

Узагальнення результатів дослідження сутності поняття «Внутріш
ньогосподарський контроль» вітчизняними та зарубіжними вченими 
наведено в додатку Бl. 

На основі вищенаведених думок дослідників, можна зробити висновок, 
що внутрішньогосподарський контроль непрямих витрат - це складова 
системи внутрішньогосподарського контролю підприємства, який спрямо
ваний на забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності під
приємства шляхом дії суб' єктами (власниками, посадовими особами підп
риємства (наприклад - директор, головний бухгалтер), працівниками, на 
яких покладено здійснення контрольних функцій) на об'єкти (непрямі ви
трати: загальновиробничі, адміністративні, витрати на збут, інші операційні 
витрати) за допомогою контрольних дій (сукупності методичних прийомів 
та процедур, політики щодо контролю). 

Ми поділяємо точку зору Н. Виговської, що « ... оскільки в літературі . . . . . 
немає єдиного погляду на економ1чну сутюсть контролю, то вІДповІДно, 1 
відсутня єдність поглядів щодо мети контролю» [ 65, с. 311 ], а й відповідно 
до цього завдань контролю, зокрема мети (цілі) та завдань внутрішньогос
подарського контролю непрямих витрат промислових шдприємств. 

Слушною є думка Н. Виговської щодо вживання понять «ціль» та 
«мета» контролю, які в економічній літературі ототожнюється, а саме: 
« ... поняття "ціль" та "мета" будемо вважати тотожніми ... » [65, с. 310]. 
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Тому в подальшому ми будемо вживати поняття «мета» внутрішнього
сподарського контролю. 

Визначення поняття і цілей внутрішнього контролю наведено в 
праці Т. Бутинець «Контроль внутрішньогосподарський чи внутріш
ній?» і подано таким чином: «внутрішній контроль - це постійно дію
чий процес всередині підприємства чи їх об'єднання, метою якого є за
безпечення досягнення наступних базових цілей: а) достовірність та 
правдивість інформації, що створюється у кожному підрозділі; б) поря
док здійснення всіх видів операцій, планів, процедур дотримання зако
нів, внутрішніх положень та контрактів; в) повне забезпечення збере
ження наявних активів; г) економічне та ефективне використання всіх 
видів ресурсів; д) досягнення поставлених керівництвом підприємства 
цілей та виконання окремих програм (планів)» [56, с. 15]. Аналізуючи 
вищенаведене визначення внутрішнього контролю, необхідно зауважи-. . . 
ти, що автор ототожнює термши «цшь» та «завдання» внутр1шнього 

контролю, і у визначенні внутрішнього контролю ним сформульовані 
саме завдання внутр1шнього контролю. 

Сформовану мету та завдання внутрішньогосподарського контролю не
прямих витрат промислових підприємств наведено на рис. 3.1 [16, с. 205]. 

Вищенаведений перелік завдань внутрішньогосподарського контро
лю непрямих витрат промислових mдприємств не є вичерпним, тому 

нами були наведені основні з них. Завдання внутрішньогосподарського . . . . 
контролю непрямих витрат можуть зм1нюватися, 1 залежать юд розм1-
ру, структури, сфер та видів економічної діяльності підприємства, ви
мог управшнського персоналу. 

Як уже згадувалося, головні складові внутрішньогосподарського 
контролю непрямих витрат промислових підприємств - це суб' єкти, 
об'єкти (непрямі витрати: загальновиробничі, адміністративні, витрати 
на збут, інші операційні витрати) та контрольні дії. 

Слушною є думка Ю. Давидова, що «об'єкти внутрішньогосподар
ського контролю бувають об' єктами, що контролюються за допомогою 
бухгалтерського обліку, а тому вони співпадають з об' єктами обліку та 
об'єктами контролю як функції управління» [79, с. 10]. Отже, об'єктом . . 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат є непрям1 ви

трати промислового mдприємства. 

Суб' єкти внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат -
це фізичні або юридичні особи, що здійснюють контрольні дії у відно
шенні до об'єктів контролю (непрямих витрат підприємства). Напри
клад, фізичними особами, що здійснюють контрольні дії у відношенні 
до об'єктів контролю можуть бути працівники підприємства (директор, 
головний бухгалтер, бухгалтер, ревізор, внутрішній аудитор, контролер 
та інші посадові особи, що виконують спеціальні контрольні дії), влас-
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ник та інші уповноважені особи. Юридичними особами, що виконують 
контрольні дії у відношенні до об'єктів контролю можуть бути ауди
торські, консалтингові, юридичні фірми, які на договірних засадах так 
чи інакше здійснюють контрольні дії щодо об'єктів контролю, напри
клад, ведення бухгалтерського обліку підприємства аудиторськими фі
рмами, надання юридичних послуг з питань, що стосуються саме не

прямих витрат промислового підприємства. На підприємствах також 
можуть створюватися власні контрольні органи, а саме ревізійна комі
сія, спостережна рада, аудиторський комітет, інвентаризаційні комісії, 
служба нагляду, служба безпеки підприємства, аналітична служба тощо. 

~ 
Мета ВГК непрямих витрат як складової системи ВГК підприємства - це 

забезпечення виконання загальної мети ВГК підприємства в частині контролю за 

непрямими витратами підприємства через виконання наступних завдань: 

.,~. 

Завдання внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат: 

ЛІ. 

Попередження, вияв-

лення, діагностика, усу-

нення, порушень в ході 

здійснення господарсь-

ких операцій, що 

стосуються непрямих 

витрат промислових 

підприємств 

Виявлення та мобілі

зація резервів непрям:их 

витрат шляхом опти:м:і

зації непрям:их витрат 

про:мислових підпри-

ємств 

r:~ 

l:lt 

Достовірність, прав-

дивість та своєчасність 
обліково-аналі тиLШих 

даних, що стосуються 

непрям:их витрат підп-

риємства для складання 

та подання звітносrі 

Виявлення відхилень по 

сум:ах, складу, обсягу 

непрям:их витрат з ура

хуванням: вимог норма

тивів, лі:м::і rів, процедур, 

положень, інструкцій, 

кошторисів, планів, бюд

жеrів, договорів тощо 

~ С1І 

J1l 

Виявлення, усунення, 

попередження і діаг-

ностика помилок в 

обліково-аналітиLШих 

даних, що стосуються 

непрямих витрат підп-

риєм ства 

Визначення сум:и збит

ку внаслідок здійснення 

деяких порушень, що 

виявляються у процесі 

внутрішньогосподарсь

кого контрошо непря-

мих витрат 

~ 

Рис. 3.1 Мета та завдання внутрішньогосподарського контролю непрямих 
витрат промислових шдприємств 

Загальнонаукові методичні прийоми включають аналіз і синтез, індук
цію та дедукцію, аналогію та моделювання, абстрагування і конкретизацію, 
системний аналіз і функціонально-вартісний аналіз. Характеристику зага
льнонаукових методичних прийомів внутрішньогосподарського контролю 
непрямих витрат наведено на рис. 3.2. 
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Аналіз (віл гр. analysis - розюшлrnя) - Прийом досліджею-щ який передбачає вивчеІО-ІЯ предмета способом 

уявного або практwm:ого поділvна складові елементи. 

Синтез (від rn. slШthesis - складання) - Прийом визначеІО-ІЯ його об'єкта в його цілісності, єдності взаємозв'язку 
його часпrn. 

Індукція (від лат. induct:ion - наведею-ш) - Прийсм: досліджею-~:я, при якому загапьюrй висновок про ознаюr 

---+кількості елемента об'єкта роблягь на підставі вивчеІО-ІЯ не всіх ознак, а шшrе часпrnи розглядуваюrх елементів, 
тобто від часппm:ого до загального. 

Дедукція (від лат. deduktio - виведеЮІя) - Полжає в досліджеmІі стану об' єкта в цілому, а потім за його 

....- складовю-.m елементаюr, тобто вивчею-~:я здійстоється від загального до часпrnного. 

------.!~ -Прийом наукового досліджею-щ за яким пізнаІО-ІЯ одЮІХ об' єктів досягається на основі їх подібностей 
Моделювання - Прийом наукового пізнаш, який rрунтується на заміні об'єкта, явища його аналогом, моделшо, 

-.,що :містить ісНVf()чі риси оригіняпv 

АбстрагvваmІЯ (віл лат. aЬзtrah- вілuиваю) - Прийом, який дає змогу за допомогою абстракції переходити від 
конкрепrnх об' єктів до загальюrх понять і законів розвитку. 

___J Конкретизація (від лат. concretus - густий, твердий) - Дослідження об' єктів за всією їх всебі1П1істю в якісній 

.... І багатогранності реального існування. 

_____.J Системюrй аналіз - Вивчення об' єкrів досліджеШІЯ як сvкvттності елементів, які vгворюють систе:мv . 

....ІФункціонально-варгісний аналіз (ашл .. fimct:ion ~alue analysis) - Вивчає об'єкти_ на стадії інж~нерної пі_дгото_вюr 
~витюfіющтва, вкшочаю1:П1 проекгvваmІЯ та функщонуваІО-ІЯ складюrх систем з оц~нкою їх вщл1сних виwрЮІКІ.в. 

Рис. 3.2. Загальнонаукові методичні прийоми контролю 

Контрольні дії, що застосовуються суб'єктами внутрішньогосподар
ського контролю складаються із методів і процедур. Метод - це спосіб 
дослідження явищ, визначення підходу до визначення об'єктів, плано
мірний шлях наукового пізнання та встановлення істини. У процесі 
здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства сформу
вався метод внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат, що 

rрунтується на загальнонаукових і конкретних емпіричних методичних 
прийомах дослідження об'єктів. 

Конкретні емпіричні методичні прийоми внутрішньогосподарського 
контролю непрямих витрат можна об'єднати в наступні групи: розра-. . . . . . 
хунково-аналпичю, документалью, узагальнення та реал1зац~я внутр1-

шньогосподарського контролю непрямих витрат промислових mдпри

ємств, схематично це наведено на рис. З .З [251]. 
Контрольними діями, що застосовуються суб' єктами внутрішнього

сподарського контролю промислових підприємств можуть бути насту
пні методи: а) інвентаризація; б) ревізія; в) контрольні заміри; г) пере
вірки; r) тестування; д) службові розслідування тощо. 
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Метод внутрішньогосподарського контроmо непрямих витрат промислових підприємств 

-------- --------Загальні методиrmі прийш.ш Конкретні наукові ештіричні методиrmі прийоми 

• • • 
·~ 

Розрахунково- Документапьні УзагальнеШІЯ та реалізація 

аналітиrmі результатів контрошо 
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Рис. З.З. Методичні прийоми внутрішньогосподарського контроmо 
непрямих витрат промислових шдприємств 
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Сукупність методичних прийомів внутрішньогосподарського конт
ролю непрямих витрат промислових mдприємств застосовується при 

здійсненm контролю за допомогою певних процедур. 
Процедура - це поняття, яке відображає виконання певних дій зна

ряддями праці над предметами праці з метою їхнього пізнання; проце
дура - це система дій над суб'єктом і об'єктом процесу розширеного 
юдтворення. 

До процедур, що використовуються суб'єктами внутрішньогоспо
дарського контролю, відносяться, як правило: 1) оцінка; 2) порівняння; 
З) розрахунок; 4) прогноз; 5) опрацювання інформації; 6) тестування; 
7) внутрішній моніторинг; 8) експертизи; 9) огляди; 1 О) організаційні 
схеми огляду за типовими операц~ями. 

О~:же, під методом внутрішньогосподарського контролю непрямих 
витрат розуміють сукупність методичних прийомів (загальнонаукові і 
конкретні емпіричні методичні прийоми), які застосовуються за допо
могою спеціальних процедур (оцінки, порівняння, розрахунку, прогно
зу, опрацюванню інформації, тестування, внутрішнього моніторингу, 
експертизи, огляду, організаційної схеми огляду за типовими операція
ми) при здійсненні внутрішньогосподарського контролю господарсь
ких операцій з обліку непрямих витрат, відображених в бухгалтерсько
му обліку підприємства. 

Склад та характеристику конкретних наукових емпіричних методи
чних прийомів внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат 
наведено на рис. 3.4. 
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~ Конкретні наукові емпіричні методичні прийоми внутрішньоrосподарськоrо 

~~ ... .,..~~~~~~~~к~о~н~т~р~ол!ю!!!н!еп~р~я~ми!!!х!в~и~т~р~ат~~~~~~~~~~====::=-~---. 
Еконо:м:ічтrй аналіз - під час проведею-ІЯ внугріІІПІЬогосподарського контролю непрямих вrпрат 

.... підприємства особливо необхідтrй. Тільюr за допомогою поглибленого аналізу можна з'ясувати 
причтm відхилень, встановrпи фактори,що вrшивають на збільшею-ІЯ 1ПІ змеmпею-~:я вrпрат. 

~
Розр~унко~о-r Статистичні розрахунки - це прийо№І, за допомо_го1? яких внугрішньогос~одарський конт:Р<?ль . 
анаmтичю ..... непрш.mх вrпрат може визначrпи веmr1ПП1и та яюсю характеристиюr досmджуваюrх процесш, яю 
прийо№І не :містяться безпосередньо в початковій еконо:мі1ПІій інформації. 

Еконо:м:іко-математичн:і методи - ці методи застосовуються внугрішогосподарсьюr:м: контролем 

.... непрямих вrпрат при визначеmІі оmЮ\І[альних маршрутів перевезею-ІЯ вантажів і пасажирів, 
виявленні приmrсок відстані перевезень та imшrx вrшадках. 

ІнФор:мапійне молелюваю-ш- це сукушrість дamrx про об'єкт внутріІІПІьогосподарського контролю 

... непрш.шх вrпрат, які зафіксовано на певmrх носіях інформації. 

Експертизи piзmrx видів - використовуються у внугрішогосподарського контролю непрш.шх 

f-11 вrпрат для доказу в досліджуваюrх mrтаннях тоді, кomr вони взаємопов'язані з об' єктами, які 
~ До:кум:~нталь- ~ вивчає бухгалтер-контролер, і прям:о або побі1П10 відбrпі в систе:м::і бухгалтерського обліку. 

дослілжею-ІЯ документів - це прийоми встановлення вірогідності здійснею-ІЯ господарсьюrх 

-ti операцій, їх доцільності та ефективності при здійснеІО-Іі внугріІІПІьогосподарського контролю 
непрш.шх вrпрат 

УзагальнеІО-Ія 

._ та реалізація 

результатів 

контрошо 

Нормативне-пuавове uегушоваmІЯ - це визначеІО-Ія функціонування об'єкта внугріІІПІьогоспо

+ дарського контролю непрш.шх вrпрат зrідно з нормШvШ та правrшШvШ, передбачею-rм законом, 
нормативно-nравови:ми докvм:ентами. 

Аналітичне групування - Складаm~:я відомостей вибіркової інвентаризації ціІО-Іостей, актів ревізії 

г.- каси, обстежею-ш :місць, збереження ціІО-Іостей тощо 
Групування недоліків за періодами вюm::кнеІО-Ія - викладають в акті ко:м:rшексного 

Lti внугріІІПІьогосподарського контрошо на основі заmrсів у журналі групування недоліків (журнал 
uевізоuа), погоджених з кеuівю-rком підпuиємства, яке підлягає контuошо. 

Систематизований виклад результатів контоолю - Систе:матизоване групуваш результатів 

-11 контрошо непрямих вrпрат в акті внутрішньогосподарського контрошо за еконо:м::і1П1ою 
однорідністю; у висновках (акті) особи, (групи осіб тощо), що проводrша внугрішогосподарсь

юrй контроль непрямих витрат. 

І Реалізація uезvльтаrів внутрішньогосподарського контрошо - Видання наказів, розпоряджень, 
службових листів, прийняття рішеІО-Ія власником за результатами внугрішогосподарського 

контрошо. 

Рис. 3.4. Конкретні наукові емпіричні методичні прийоми 
внутр1шньогосподарського контроmо непрямих витрат промислових 

шдприємств 

З огляду на вищевикладене сформульовано авторський підхід до ви-
значення поняття «внутр1шньогосподарський контроль непрямих ви

трат». Внутрішньогосподарський контроль непрямих витрат - це . . 
складова системи внутр1шньогосподарського контролю mдприємства, 

який спрямований на забезпечення ефективної фінансово-господарсь
кої діяльності підприємства шляхом дії суб'єктами (власниками, поса
довими особами підприємства (наприклад- директор, головний бух
галтер), працівниками, на яких покладено здійснення контрольних 
функцій) на об' єкти (непрямі витрати: загальновиробничі, адміністра
тивні, витрати на збут, інші операційні витрати) за допомогою контро-



Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств 149 

льних дій (сукупності методичних прийомів та процедур, політики що
до контролю). 

Вищевикладене визначення внутрішньогосподарського контролю 
непрямих витрат промислового підприємства відображає його співвід
ношення з функціями управління промисловим підприємством. 

Таким чином, внутрішньогосподарський контроль непрямих витрат . . 
є складовою системи внутр1шньогосподарського контролю шдприємс

тва і реалізується за допомогою контрольних дій суб' єктів на об' єкти та 
спрямований на забезпечення ефективної фінансово-господарської дія-. . 
льносn промислового шдприємства. 

Доведено, що метою внутрішньогосподарського контролю непря-
мих витрат як складової системи внутр1шньогосподарського контролю 

промислового підприємства є забезпечення виконання загальної мети . . 
внутр1шньогосподарського контролю промислового шдприємства в ча-. . 
стиm контролю за непрямими витратами шдприємства через виконання 

наступних завдань: а) попередження, виявлення, діагностика, усунення, 
порушень в ході здійснення господарських операцій, що стосуються 
непрямих витрат промислових підприємств; б) достовірність, правди
вість та своєчасність облікова-аналітичних даних, що стосуються не
прямих витрат підприємства для складання та подання звітності; в) ви
явлення, усунення, попередження та діагностика помилок в облікова-. . 
аналпичних даних, що стосуються непрямих витрат шдприємства; 

г) виявлення та мобілізація резервів непрямих витрат шляхом оптимі
зації непрямих витрат промислових підприємств; r) виявлення відхи
лень по сумам, складу, обсягу непрямих витрат з урахуванням вимог 
нормативів, л1м1nв, процедур, положень, інструкцій, кошторисів, пла
нів, бюджетів, договорів тощо; д) визначення суми збитку внаслідок 
здійснення деяких порушень, що виявляються у процесі внутрішнього-
сподарського контролю непрямих витрат промислових шдприємств. 

Обrрунтовано, що суб'єктами внутрішньогосподарського контролю 
непрямих витрат промислових підприємств можуть бути фізичні або 
юридичні особи, що здійснюють контрольні дії у відношенні до 
об'єктів контролю (непрямих витрат підприємства). Наприклад, фізич
ними особами, що здійснюють контрольні дії у відношенні до об'єктів 
контролю можуть бути працівники підприємства (директор, головний 
бухгалтер, бухгалтер, ревізор, внутрішній аудитор, контролер та інші 
посадові особи, що виконують спеціальні контрольні дії), власник та 
інші уповноважені особи. Юридичними особами, що виконують конт
рольні дії у відношенні до об'єктів контролю можуть бути аудиторські, 
консалтингові, юридичні фірми, які на договірних засадах так чи інак
ше здійснюють контрольні дії щодо об' єктів контролю, наприклад ве
дення бухгалтерського обліку підприємства аудиторськими фірмами, 
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надання юридичних послуг з питань, що стосуються саме непрямих ви

трат промислового підприємства. На підприємствах також можуть 
створюватися власні контрольні органи, а саме ревізійна ком1с1я, спо
стережна рада, аудиторський комітет, інвентаризаційні комісії, служба 
нагляду, служба безпеки підприємства, аналітична служба тощо. 

В залежності від цілей внутрішньогосподарського контролю непря-. . . 
мих витрат промислових шдприємств видшено наступm загальнонау

кові методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю непря-. . . . . 
мих витрат, що включають анал1з 1 синтез, 1ндукц1ю та дедукц1ю, 
аналогію та моделювання, абстрагування та конкретизацію, системний 
аналіз і функціонально-вартісний аналіз. Також в роботі подано склад 
та охарактеризовано конкретні наукові емпіричні методичні прийоми 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат промислових 

шдприємств. 

3.2. Моделювання процесу внутрішньогосподарсь1,ого 
1'онтро.лю та е1,ономічного ана.лізу непрямих 
6итрат промис.ло6их підприємств 

Моделювання та розробка моделей відіграють значну роль в духов
ній, культурній та практичній діяльності суспільства. Тому закономір
но, що однією зі складових методології внутрішньогосподарського ко
нтролю є побудова і використання моделей. 

Сучасні підходи до становлення внутрішньогосподарського контро
лю підприємства свідчать, що для організації ефективного внутрішньо
господарського контролю традиційних підходів та прийомів не виста
чає. Виникає нагальна необхідність застосування нових інструментів 
для організації внутрішньогосподарського контролю підприємства, на 
основі яких можна буде організувати проведення більш якіснішого 
процесу внутрішньогосподарського контролю підприємства та забезпе
чити контрольною інформацією виконавців контрольного процесу для 
прийняття управлінських рішень. Тому виходячи з теоретичних і прак
тичних потреб внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат . . . 
промислових шдприємств нами пропонується при проведенm внутр1ш

ньогосподарського контролю використати метод моделювання, на осною 

якого нами було розроблено та запропоновано модель внутрішньогос
подарського контролю непрямих витрат промислових шдприємств при 

здійсненні внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. 
Модель внутрішньогосподарського контролю в системі управління 

промисловим підприємством повинна забезпечувати контрольною ін-
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формацією управлінський персонал підприємства, причому формуван
ня контрольної інформації повинно відповідати меті та завданням вну-. . . 
тр~шньогосподарського контролю промислового шдприємства в цшому . . 
в т.ч. внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат шдприєм

ства зокрема. 

В теорії та практиці здійснення внутрішньогосподарського контро-. . 
лю на ютчизняних промислових шдприємствах досить продуктивним є 

метод моделювання, зокрема дослідження процесу здійснення внутріш
ньогосподарська-го контролю непрямих витрат промислових шдпри

ємств, що дасть змогу ефективно контролювати, а оnке управляти не
прямими витратами шдприємства. 

Для побудови ефективної моделі внутрішньогосподарського конт
ролю непрямих витрат промислових шдприємств, пропонується споча-

тку звернутися до визначення сутносn терм1ну «моделювання» з його 

філософським тлумаченням. 
З філософської точки зору, як зазначає колектив вітчизняних вче

них-філософів Є. Причепій, А. Черній та Л. Чекаль у підручнику «Філо
софія», «моделювання - це метод дослідження певних об' єктів, який пе
редбачає відтворення їхніх властивостей на іншому об'єкті - моделі, 
що є аналогом оригінального об'єкта» [187, с. 325]. 

Модель (від лат. modulus - міра) є допоміжним об'єктом у процесі 
пізнання й одночасно результатом відображення найбільш істотних 
властивостей об'єкту або процесу. Моделювання- це метод, а мо
дель - форма, засіб наукового пізнання. Метод моделювання володіє 
загальністю, оскільки змоделювати можна будь-який об'єкт: така мож
ливість рівнозначна визнаmпо принципової їх пізнаваності. 

Основне завдання моделювання полягає у створенні образу, завдяки 
якому стають зрозумілими властивості та зв' язки досліджуваного 
об'єкту: внутрішні (між елементами його структури), зовнішні (зв'язки 
з іншими об'єктами- моделями зовнішніх об'єктів). 

Нами було виділено моделювання серед загальнонаукових методи
чних прийомів внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат 
як «прийом наукового пізнання, який rрунтується на заміні об' єкта, 
явища його аналогом, моделлю, що містить існуючі риси оригіналу» 
[25, с. 23]. Метод моделювання підпорядковується певним закономір
ностям, а також є новим ступенем узагальнення даних про факти гос-. . 
подарського життя, законом1рносn 1 шляхи розвитку внутр1шньогоспо
дарського контролю, а його застосування в умовах ринку, стає необхід
ною умовою розвитку контролю. Необхідність застосування цього 
методу в дослідженнях методології внутрішньогосподарського контро-
лю промислового шдприємства пов' язана з тим, що створення нового 
знання щодо господарських процесів у рамках будь-якої теорії завжди 
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пов' язане з процесом пізнання, під яким виходячи з підходу діяльності 
розуміють уявне конструювання таких форм знань, які ми спочатку 
придумуємо, а потім вкладаємо в об'єкт, тобто з теоретичним констру
юванням моделей об'єкту, що вивчається, та їх онтологізацією. 

М. Борисенко вважає, що «Моделювання методик внутрішнього ко
нтролю доцільно проводити в два етапи. На першому етапі вивчається 
мотивація здійснення господарських порушень, що забезпечує реаліза
цію превентивної спрямованості внутрішнього контролю, та визнача
ються точки контролю для кожного з ієрархічних рівнів суб'єктів ВК. 
На другому етапі моделювання методик ВК відбувається власне фор
мування інформаційної моделі внутрішнього контролю досліджуваних 
операцій» [52, с. 16]. 

П. Іванечко визначаючи сутність поняття «модель» наголошує, що 
«в найширшому розумінні модель - це речова, знакова або уявна (ми
слена) система, що відтворює, імітує, відображає принципи внутріш
ньої організації або функціонування, певні властивості, ознаки чи (та) 
характеристики об'єкта дослідження (оригіналу). Виходячи з цього 
твердження, передумовами створення модеш - є чинники, що прямо 

впливають на процес моделювання. Варто зауважити, що при досить 

суттєвих об'ємах наукових досліджень у сфері управлінського обліку, 
процес створення саме моделі управлінського обліку займає досить мі-
зерну частку, хоча саме цей напрямок вважаємо є одним з найсуттєю

ших» [110, с. 90]. 
С. Івахненков зазначає, що «модель - це уявна або матеріальна си

стема, що, відображаючи або відтворюючи об'єкт моделювання у ви
значених відносинах, здатна замінювати його в такий спосіб, щоб 
вивчення цієї системи дозволило одержати нову інформацію про дос
ліджуваний об'єкт або процес. Модель являє собою відображення най
більш суттєвих, з будь-якого погляду, властивостей об'єкта або проце
су. Процедура побудови моделей і вивчення за їх допомогою об'єктів 
або процесів називається моделюванням» [111, с. 56]. 

Сьогодні більшість математичних моделей, які широко застосову-. . . . 
ються у р1зних галузях сусmльних та економ1чних наук, поДІляються на 

два великі класи: а) математичні (аналітичні) моделі; б) імітаційні (сис
темні) моделі. 

При цьому вважається, що в математичних моделях застосовуються 
здебільшого аналітичні методи, зокрема апарат сучасного математич-
ного анал1зу та шших роздшш математики, а в 1мпаційних - принци
пово обов'язкові елементи дослідження. 

Насправді важко провести чітку межу між різними видами моделю
вання, оскільки в математичних моделях (аналітичних) моделях часто 
доводиться використовувати чисельний експеримент із застосуванням 
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комп'ютерів, а в імітаційних (системних) моделях неможливо обійтися 
без проведення аналітичного розв'язування поставленного завдання. 

Колектив вітчизняних авторів Ю. Лега, В. Яценко та В. Мельник 
визначають модель як матеріальний об'єкт, який у процесі дослідження 
замінює об'єкт-оригінал так, що його детальне вивчення дає нові знан
ня про об'єкт-оригінал [138, с. 17]. Ми не погоджуємося з тезою колек-. . . 
тиву вищезазначених авторш стосовно визначення модеш як матерш

льного об' єкта, тому що в загальному модель може існувати як в 
матеріальній, так і в нематеріальній формі. 

Провідні вітчизняні вчені-науковці Н. Малюга та К. Боримська у 
колективній монографії «Бухгалтерський облік, контроль, аналіз: соці
альні орієнтири» вказують, що «під моделлю будемо розуміти створену 
або обрану об'єктом систему, яка відтворює істотні для конкретної цілі 
пізнання сторони (явища, властивості, процеси, відносини) об' єкта, що 
вивчається, та слугує опосередкованим способом отримання знання 
про цей об'єкт» [144, с. 113]. Лаконічним є тлумачення Л. Трохименко 
щодо поня'ІТя «моделі», а саме: « ... предмет, відтворений у зменшено
му, іноді у збільшеному або натуральному вигляді» [219, с. 118]. Щодо 
розуміння сутності терміну «моделювання», то Т. Давидюк зазначає 
наступне: «Моделювання, будучи процедурою побудови моделей для ви
вчення їх за допомогою об'єктів або процесів, відображає процес виокрем
лення найбільш характерних яких-небудь об'єктів або наявних властивос
тей. Завдяки моделюванню розкриваються окремі властивості та функції 
предметів, речовин, явищ, тенденцій їх розвитку» [143, с. 399]. Інше визна
чення надає Л. Трохименко щодо сутності терміну «моделювання»: «Дія в 
значенні моделювати, створювати модель чого-небудь; метод пізнання 
явищ і процесів, який rрунтується на заміні об'єкта дослідження (оригіна
лу) моделлю» [219, с. 101 ]. Вітчизняні автори Ю. Лега, В. Яценко та В. Ме
льник під моделюванням розуміють процес побудови, вивчення та викори
станням моделей. Воно обов'язково включає побудову абстракцій, анало
гій, конструювання наукових гіпотез [138, с. 17]. 

Слушною є думка вітчизняного вченого М. Пушкаря: «На моделях 
можна краще вивчити взаємозв'язки м1ж окремими елементами систе
ми обліку, знайти і описати невідомі раніше закономірності, нові шля
хи його розвитку» [191, с. 80]. Зазначену тезу можна застосувати й до 
розробки системи внутрішньогосподарського контролю непрямих ви
трат промислових шдприємств. 

І. Сисоєва розглядаючи моделювання робить акцент на тому, що 
« ... моделювання дозволяє заздалегідь передбачати хід подій і тенден-
ції розвитку, властивій керованій систем~, з'ясувати умови її існування 
та установити режим діяльності з урахуванням впливу різних факторів. 
При цьому, на перший погляд, може здатися, що чим більша кількість 
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факторів врахована в моделі, тим краще сама модель. Насправді деталі-
зована модель не завжди доцшьна, тому що це зайво ускладнює модель 

і представляє труднощі для її аналізу» [200]. Варто не погодитися з те
зою І. Сисоєвої стосовно того, що чим більше факторів враховано при 
побудові моделі, то тим саме модель не завжди доцільна. Оскільки на 
стадії розробки моделі, зокрема моделювання процесу внутрішньогос
подарського контролю непрямих витрат промислових mдприємств, на 

нашу думку, необхідно підібрати та вибрати оптимальне співвідношен
ня тільки тих факторів, що забезпечать здатність моделі при організації . . 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат mдприємства 

бути ефективною. 
Ми підтримуємо думку Я. Соколова, що «вся історія бухгалтерсько

го обліку - це історія розвитку моделей, від простіших (ізоморфних) 
до все більше складних і абстрактних (гомоморфних), таких, що дозво
ляє спростити управління господарськими процесами і зробити це 
управління ефективнішим» [206, с. 3]. Вважаємо за доцільне вищеза-. . 
значену тезу використати до внутр1шньогосподарського контролю mд

приємства, зокрема до внутр1шньогосподарського контролю непрямих 

витрат промислових mдприємств. 

Вітчизняний вчений-економіст В. Чиж зазначає, що «процес ство
рення образів, описів, аналогів будь-яких об'єктів та процесів прийнято 
називати моделюванням. Мета моделювання полягає в тому, щоб за 
допомогою моделей виявити всі можливі закономірності, взаємозв 'яз
ки й умови функціонування предмету моделювання в різних реально 
існуючих умовах і здійснити добір доцільного мінімуму найкращих ва
ріантів рішень» [233, с. 75]. Також В. Чиж наголошує, що «методологі-. . 
чною передумовою внутр1шнього контролю сшд визнати моделювання. 

Моделювання в інформаційному забезпеченні управління витратами і 
забезпеченні контролю - це елемент систематизації обліку. Воно до
зволяє зробити добір адекватних варіантів обліку і забезпечити раціо
нальне управління обліковим процесом. З позиції управління витрата
ми найбільш актуальним є моделювання форм і змісту первинних 
документів, робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, облікової 
політики й облікових процедур при побудові системи управлінського 
обліку» [234]. 

О. Шапошніков підходить до трактування поняття «моделювання» 
наступним чином - <ще будь-яке наукове пізнання, що представляє 
процес конструювання моделей. Його можна зобразити як процес виді
лення найбільш істотних властивостей системи, модель же є відобра
женням цих істотних властивостей» [23 8, с. 11]. 

С. Щеголькова щодо інформаційного моделювання в контролі за
значає наступне: «Інформаційне моделювання в контролі здійснюється 
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з метою одержання необхідної інформації стосовно об'єкта контролю 
для вивчення його стану, прогнозів, участі у господарських процесах 
підприємства, виявлення відхилень фактичних даних відносно запла
нованих, формування інформації для прийняття рішень що до регулю
вання процесів у межах заданих програм виробництва. Для розробки 
моделей використовується нормативно-правова, договірна, облікова, 
звітна інформація стосовно об'єктів контролю. При цьому здійснюють 
контроль товарно-матеріальних цінностей, витрат, відображених у сис
темі планової, договірної, нормативно-правової та облікової інформа
ції» [106, с. 54]. 

Моделювання внутрішньогосподарського контролю непрямих ви
трат промислових шдприємств може застосовуватися у двох аспектах: . . 
для вивчення 1 удосконалення процесу самого контролю - оргаюза-

ційний аспект; для вивчення об'єктів контролю - методичний аспект. 
Необхідно зауважити, що чим досконаліша модель внутрішньогоспо
дарського контролю, тим більше ефекту отримує і сама господарська 
діяльність господарюючого суб'єкта (підприємства, установи, органі
зації). Розвиток теорії та практики внутрішньогосподарського контро
лю повинен бути направлений на створення таких моделей внутріш
ньогосподарського контролю, що забезпечать найбільшу його дієвість. 

Розроблену модель внутрішньогосподарського контролю непрямих 
витрат як складової системи внутр1шньогосподарського контролю 

промислового підприємства подано на рис. 3.5. 
Нами пропонується детально розглянути один із елементів підсис-. . 

теми внутр1шньогосподарського контролю шдприємства - процес 

здійснення внутрішньогосподарського контролю у системі бухгалтер
ського обліку непрямих витрат. Він передбачає виконувати наступні 
етапи контролю: 

1. Перевірка правильності документального оформлення господар
ських операцій з обліку непрямих витрат. На цьому етапі нами пропо
нується переюрити таке: 

- наявність дозвільно-розпорядчих документів на здійснення госпо
дарських операцій щодо непрямих витрат підприємства; 

- правильність оформлення первинних документів з обліку непря-. . . 
мих витрат у юдпоюдносn до чинного законодавства; 

- наявність кошторису (плану, бюджету) непрямих витрат підприємства. 
2. Перевірка відображення непрямих витрат в облікових регістрах 

(книгах, відомостях, журналах, тощо) бухгалтерського обліку та їх від
повідності первинним документам. На цьому етапі нами пропонується 
переюрити таке: 

- відповідність записів у регістрах бухгалтерського обліку первин
ним документам з обліку непрямих витрат підприємства; 
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Рис. 3.5 Модель підсистеми внутрішньогосподарського контроmо непрямих 
витрат як складової системи внутрішньогосподарського контролю 

шдприємства в цшому 
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- правильність застосування субрахунків, що затверджені робочим 
планом рахунків підприємства для обліку непрямих витрат; 

- правильність відображення господарських операцій з обліку не
прямих витрат підприємства у регістрах бухгалтерського обліку підп
риємства; 

- відповідність даних про непрямі витрати, що відображаються в 
відомостях, журналах даним, що відображаються в головній книзі під
приємства. 

З. Перевірка розподілу непрямих витрат, віднесення їх на фінансо
вий результат підприємства. На цьому етапі нами пропонується переві
рити таке: . . . . 

- правильюсть розпод1лу непрямих витрат на шдприємстю; 

- методику оптимального розподшу непрямих витрат шдпри-

ємства; 

- економічну обrрунтованість бази розподілу непрямих витрат під
приємства. 

4. Формування звітності підприємства. На цьому етапі нами пропо
нується переюрити таке: 

- відповідність сум витрат на збут, що відображені у р. 070 «Адмі
ністративні витрати» ф. No 2 «Звіт про фінансові результати», оборотам 
за кредитом рахунка 92 «Адміністративні витрати» з дебетом рахунка 
791 «Результати операційної діяльності»; 

- відповідність сум адміністративних витрат, що відображені в 
р. 080 «Витрати на збут» у ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», обо
ротам за кредитом рахунка 93 «Витрати на збут» з дебетом рахунка 791 
«Результати операційної діяльності»; 

- відповідність сум інших операційних витрат, що відображені у 
р. 090 «Інші операційні витрати» ф. № 2 «Звіт про фінансові результа
ти», оборотам за кредитом рахунка 94 «Інші операційні витрати» з де
бетом рахунка 791 «Результати операційної діяльності»; 

- відповідність сум інших операційних витрат, що відображені у 
рядках 440-490 гр. 4 ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 
рядку 090 «Інші операційні витрати» гр. З ф. №2 «Звіт про фінансові 
резуль тати». 

Необхідною умовою проведення ефективного внутрішньогосподар-. . . 
ського контролю непрямих витрат на шдприємств1 є застосування д1є

вих аналітичних процедур фактичного здійснення контролю, однією з 
яких є економічний аналіз. Враховуючи вищенаведену тезу, можна ви-. . . . 
дшити модель економ1чного анал1зу непрямих витрат промислового ш

дприємства для потреб внутрішньогосподарського контролю, що наве
дена на рис. З.б. 



158 К.В. Безверхий 

~ 

~ - -
_.,.d, 

Етап І 
'і:>;>,,._ - -- У загальmоючий аналіз -

- непрямих витрат -~ ~ 

~ ~ 

-«L/ .,,_.,.. 

/ ~ Етап IV 
Етап П Аналіз непрямих 
Аналіз витрат за 

rраничного рівня калькуляційними 

•o~--;v ~ статтями 

Етап ІІІ ~ 
Аналіз виконання 

Етап V 
кошторису 

Етап VI 
непрямих витрат 

Аналіз норматив-

~ ~ 
Аналіз непрямих 

ної бази форму- витрат за центра-

вання непрямих ми формування 

витрат за видами (центрами відпо-

діяльності відальності) 

~ V Етап VII 
Аналіз впливу зміни непрямих 

витрат на кінцеві фінансові 

результати 

Рис. З.б. Модель економічного аналізу непрямих витрат промислового 
підприємства для потреб внутрішньогосподарського контроmо 

~ 

Вихідна (інформаційна) база для здійснення процесу аналітичних . . . 
досшджень в систем~ внутр1шньогосподарського контролю непрямих 

витрат формується за вихідною інформацією кошторисів (планів, бю
джетів, нормативів, лімітів тощо) непрямих витрат, за даними бухгал
терського обліку. Враховуючи управлінський аспект аналізу непрямих 
витрат, виділяємо його аналітичні оцінки, пов' язані з пошуком резервів 
зниження витрат та можливостями їх оптимізації. Для цього визначимо . . . . 
посшдовmсть проведення економ1чного анал1зу непрямих витрат. 

На першому етапі «Узагальнюючий аналіз непрямих витрат підпри
ємства>> дають загальну оцінку (аналіз) виконання кошторису (плану, 
бюджету, нормативу, ліміту тощо) непрямих витрат в розрізі економіч
них елементів, на другому етапі «Аналіз граничного рівня непрямих 



Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств 159 

витрат підприємства» - оцінку відхилень фактичних витрат від їх гра
ничного рівня, на третьому етапі «Аналіз виконання кошторису непря
мих витрат» - анаmз виконання кошторису непрямих витрат, на четвер

тому етапі «Аналіз непрямих витрат за калькуляційними статтями» -
аналіз повної собівартості окремих видів продукції з врахуванням не
прямих витрат, на п' ятому етапі «Аналіз нормативної бази формування 
непрямих витрат за видами діяльності» - аналіз нормативної бази не
прямих витрат за видами діяльності, на шостому етапі «Аналіз непря
мих витрат за центрами формування (центрами відповідальності)» -
аналіз непрямих витрат за центрами відповідальності організаційної 
структури підприємства, на сьомому - «Аналіз впливу зміни непрямих 
витрат на кінцеві фінансові результати» дають оцінку впливу зміни не
прямих витрат підприємства на кінцеві результати виробничо-госпо
дарської діяльності господарюючого суб' єкта. 

На основі комплексного підходу розроблено модель підсистеми 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат як складової си-. . 
стеми внутр1шньогосподарського контролю промислового mдприємства в 

цілому, яка включає в себе наступні етапи проведення внутрішньогос
подарського контролю непрямих витрат промислового mдприємства, а 

саме: а) перевірку правильності документального оформлення госпо
дарських операцій з обліку непрямих витрат; б) перевірку відображення 
непрямих витрат в облікових регістрах (книгах, відомостях, журналах, 
тощо) бухгалтерського обліку та їх відповідності первинним докумен
там; в) перевірку розподілу непрямих витрат, віднесення їх на фінансо
вий результат підприємства; г) формування звітності підприємства. 

Використовуючи аналітичні процедури внутрішньогосподарського 
контролю непрямих витрат промислових mдприємств, а саме викорис

тання аналітичної процедури економічного аналізу сформовано модель . . . 
економ1чного анал1зу непрямих витрат промислового mдприємства для 

потреб внутрішньогосподарського контролю промислового підприємства. 
Оскільки провідною ознакою визначено управлінський аспект, модель . . . 
економ1чного анал1зу непрямих витрат промислового mдприємства уз-. . 
годжено не nльки з метою та завданнями внутр1шньогосподарського 

контролю непрямих витрат промислових підприємств, але й з цілями та . . 
завданнями управшння непрямими витратами промислового mдприєм-

ства. У зв' язку з цим виділено етапи здійснення економічного аналізу 
непрямих витрат промислових підприємств: а) Етап І: «Узагальнюючий 
аналіз непрямих витрат»; б) етап 11: «Аналіз граничного рівня непрямих 
витрат підприємства»; в) етап ІІІ: «Аналіз виконання кошторису не
прямих витрат»; г) етап IV: «Аналіз непрямих витрат за калькуляцій
ними статтями»; r) етап V: «Аналіз нормативної бази формування не
прямих витрат за видами діяльності»; д) етап VI: «Аналіз непрямих 
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витрат за центрами формування (центрами відповідальності)»; е) етап VII: 
«Аналіз впливу зміни непрямих витрат на кінцеві фінансові результати». 

Оnке, враховуючи вищевикладене, можна сказати, що моделювання 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат промислових 

підприємств - це дослідження процесу здійснення внутрішньогоспо
дарського контролю непрямих витрат, їх складових, щоб обрати най
більш дієві шляхи здійснення внутрішньогосподарського контролю не
прямих витрат промислових підприємств і оцінити потенційні наслідки 
при прийнятті альтернативних управлінських рішень. 

3.3. Оцітш ефе1,ти6ності 6нутрішньогосподарсь1,ого 
1,онтро.лю непрямих 6итрат промис.ло6их 
підприємств 

Проблема ефективності й досі залишається невирішеною пробле
мою, що органічно притаманна будь-якій суспільно-економічній фор
мації. У же на початкових стадіях свого розвитку людство в особі окре
мих індивідуумів ставило собі за мету виконати свою роботу швидше, 
краще 1 дешевше, намагаючись економно витрачати ресурси для досяг
нення поставленої мети. Вищенаведені заходи мають одновекторну на
правленість - підвищення результативності своєї праці, тобто забез
печити зростання її ефективності. З розвитком товарного виробництва 
серед важливих проблем економіки будь-якого підприємства централь
ною завжди буда і залишається проблема збереження його існування в 
довгостроковому періоді як самостійного суб'єкта господарювання. 
Досягти цього можна лише за умови забезпечення ефективної системи 
управління господарюючого суб'єкта. 

На сьогодні в практичній діяльності суб' єктів господарювання не
обхідною умовою ефективного управління є наявність дієвої та резуль
тативної, тобто ефективної системи внутрішньогосподарського контро-. . 
лю шдприємства, в цшому, зокрема контролю за непрямими витратами 

приладобудівних підприємств. Тому оцінка ефективності від існуючої . . . 
системи внутр1шньогосподарського контролю на шдприємстю в умо-

вах жорсткої конкуренції та невизначеносn зовюшнього середовища 
щоденно набуває актуальності. 

Для вирішення вищезазначеного питання щодо визначення та/або 
оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих 
витрат шдприємства, пропонується спочатку звернутися до визначення 

сутності термінів «ефект» та «ефективність». 
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В термінологічному словнику з обліку та аудиту наведено наступне 
визначення вищенаведених понять: «Ефект (від лат. efectus - вико
нання, дія, вплив, результат) - досягнутий результат у певній формі 
вияву- матеріальній, грошовій, соціальній, екологічній тощо» [84, с. 204]. 
Термін «Ефективність - здатність забезпечувати результативність 
(ефект) процесу, проекту, тощо, яку обчислюють як відношення ефекту 
(результату) до витрат, що забезпечили цей результат» [84, с. 205]. От
же, категорія «ефективність» (від лат. «efficientia») може інтерпретува
тися як результативність. Ми підтримуємо думку вітчизняного вченого
дослідника В. Андрійчука, що« ... сам по собі ефект (результат), якої б 
величини і форми вияву він не був, не в змозі повною мірою характе
ризувати результативність певної дії, процесу, оскільки він не дає від
повіді на запитання: а якою ж <щіною» здобуто цей ефект? Тому кате
горію ефективності можна трактувати як результативність певного 
процесу, дії, що вимірюється співвідношенням між отриманим резуль
татом і витратами (ресурсами), що його спричинили. Саме в цьому і 
полягає сутність даної категорії і багатогранність її вияву. Щодо остан
ньої характеристики, то вона зумовлена двома основними причинами: 

існуванням багатьох видів ефекту і різноманітністю витрат (ресурсів), 
що спричиняють їх виникнення. Тому ефективність у теоретико-. . 
методолопчному аспекn стала загальнонауковим поняттям, яке широ-

ко використовується не лише у сусшльних науках, а й природничих -
фізиці, хімії, біології та ін.» [З, с. 9]. 

Варто, на нашу думку, погодитись з думкою вітчизняного вченого
економіста О. Акєнтьєвої стосовно необхідності створення ефективної 
системи внутрішнього контролю підприємства як об'єктивної потреби 
часу [1, с. 9]. Далі автор зауважує, що підвищення економічної ефекти-. . 
вносn системи внутр1шнього контролю пролягає через удосконалення 

основних складникш його системи, зокрема уточнення мети, завдань, 

об'єктів і вдосконалення форм контролю. Неефективна система внут
рішнього контролю чітко відображає пасивний механізм розв'язання і 
практичного врахування проблем та інтересів, які нерідко супрово
джуються соціально-економічними колізіями. Це зумовлюється тим, 
що неефективна система внутрішнього контролю не спонукає до сис
темних і якісних змін в управлінні підприємством [1, с. 9-10]. Досить 
влучною є теза О. Акєнтьєвої, що «. . . немає і не може бути ідеальної 
системи внутрішнього контролю, бо її створення має певні обмеження. 
У цьому зв' язку підкреслюється, що система внутрішнього контролю 
не може розглядатись як достатньо ефективна, якщо при її створенні не 
було враховано умови її розробки й особливості майбутнього функціо
нування. Такий стан поясняється також тим, що в теорії економічного 
контролю чітко не визначені принципи, на яких повинна будуватися 
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система внутрішнього контролю вітчизняних підприємств при їх 
реорганізації та спрямованості У країни на європейську інтеграцію» 
[1, с. 10]. 

Зарубіжні автори А. Аренс та Дж Лоббек наголошують, що при по
будові ефективної системи внутрішньогосподарського контролю адмі
ністрація переслідує п'ять цілей: 1) забезпечення надійною інформацією; 
2) забезпечення збереження активів та документів компанії; З) забезпе
чення ефективності господарської діяльності; 4) забезпечення відповід
ності обліковим принципам; 5) забезпечення виконання положень за
кону про закордонну корупцію 1977 р. [2, с. 259]. Далі автори 
зазначають, що «система внутр1шньогосподарського контролю не може 

розглядатися як повністю ефективна, якщо при її розробці не були взяті 
до уваги умови її розробки та особливості майбутнього використання. 
Якщо б було можна розробити ідеальну систему, все одно її прив'язка 
до реальності та ефективність залежать від рівня та компетенції людей, 
які використовують ЇЇ» [2, с. 261]. Тобто, можна зробити висновок, що 
одним із найсуттєвіших факторів, який впливає на оцінку ефективності 
внутрішньогосподарського контролю є людський фактор, який носить 
суб'єктивний характер. 

Вітчизняний вчений-економіст С. Бардаш наводить наступне, влас
не визначення ефективності внутрішньогосподарського контролю: 
«Слід розуміти властивість як окремого контрольного заходу, так і в . . 
цшому системи внутр1шнього контролю досягати мети контролю та 

сприяти оптимізації управління господарською системою/системою го
сподарчого забезпечення учасника відносин у сфері господарювання» 
[7, с. 454]. Щодо визначення ефекту внутрішньогосподарського конт
ролю автор наводить наступне: «Розглядаючи характер ефекту та його 
можливі прояви, слід враховувати, що контроль як функція управління 
формує управлінський ефект - результат, корисний для управління го
сподарською системою/ системою господарюючого забезпечення» [7, 
с. 450]. Виходячи з вищевикладеного, можна сказати, що ефект від . . 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат mдприємства є 

управлінським ефектом, що буде виражений результатом, який буде 
необхідний для управління господарюючим суб'єктом - підприємством. 
Управлінський ефект буде мати наступний склад: а) інформаційний 
ефект; б) соціально-виховний ефект; в) організаційний ефект; г) еконо
мічний ефект. Пропонується далі навести коротку характеристику 
складових управлінського ефекту внутрішньогосподарського контролю 
непрямих витрат mдприємства: 

1. Інформаційний ефект при здійсненні заходів внутрішньогоспо
дарського контролю непрямих витрат характеризується наявmстю ш

формації про фактичний стан та характеристику об'єкта (загальновиро-
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бничих, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат опера
ційної діяльності) контролю. 

2. Соціально-виховний ефект при здійсненні заходів внутрішнього
сподарського контролю непрямих витрат характеризується встанов

ленням наявності фактів щодо здійснених правопорушень, обrрунтова
ним встановленням суб'єктів їх здійснення, наявністю розроблених 
рекомендацій стосовно попередження виявлених порушень на майбут
нє та зібрання доказової бази для відшкодування завданих збитків під
приємству. Соціальна ефективність внутрішньогосподарського контро-. . 
лю непрямих витрат mдприємства проявляється у здатносn впливати 

на результати діяльності підприємства, для забезпечення основних со
ціальних потреб суспільства: 

1) забезпечення достатньої якості продукції шляхом контролю ви
робленої продукції на виході з виробництва на склад (витрати на якість 
продукції у складі загальновиробничих витрат підприємства) та безпе-
чюсть її для людського життя; 

2) збереження навколишнього середовища, попередження екологіч
ної катастрофи, покращення екологічної ситуації в певній місцевості, 
шляхом скорочення шкідливих викидів та контроль за їх вмістом в ат
мосфері, відмова від шкідливого виробництва та запровадження в тех
нологічний процес альтернативних (нешкідливих) для навколишнього 
середовища новітніх технологій, утилізація відходів на спеціалізованих 
підприємствах, контроль за оплатою збору на забруднення навколиш
нього середовища та інші заходи щодо відновлення/покращення еколо
гії (екологічні витрати). 

З. Організаційний ефект при здійсненні заходів внутрішньогоспо
дарського контролю непрямих витрат характеризується виявленням 

недол1юв організації діяльності підприємства в цілому, так і діяльності 
окремих виробничих та функціональних підрозділів підприємства. 

4. Економічний ефект при здійсненні заходів внутрішньогосподар
ського контролю непрямих витрат характеризується наявюстю запро

понованих рекомендацій, що матимуть вплив на непрямі витрати підп
риємства, що, як наслідок, покращуватимуть фінансовий результат 
роботи підприємства. 

Базуючись на теорії ефективності суспільного виробництва вітчиз
няний вчений-економіст Н. Виговська щодо сутності ефективності гос
подарського контролю зазначає наступне: « ... ефективність господарсь
кого контролю можна визначати як таку його взаємодію із суспільним 
виробництвом, при якій забезпечуються не просто його позитивний . . . . 
вплив на економ1чю процеси, а певне поршняння результаnв з витра

тами, обумовлене нормою ефективності суспільного виробництва в ці
лому» [64, с. 165]. 
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Вітчизняний вчений В. Дерій характеризує ефективність контролю 
в Україні, як невисоку, тому на думку автора він потребує реформуван
ня [245, с. 175]. 

Є. Калюга зазначає, що «оцінку ефективності системи внутрішньо-
господарського контролю доцшьно здійснювати виходячи з середови
ща контролю, системи бухгалтерського обліку і засобів контролю» 
[115, с. 178]. Також автор зазначає, що «якщо не ставиться за мету дос
конале вивчення системи внутрішнього контролю, перевіряючий пови
нен ознайомитися з господарськими операціями підприємства і здійс
нити значну вибірку документів .(від 20 до 100) різних часових 
інтервалів для визначення ефективності роботи системи» [115, с. 178]. 
На нашу думку, вищенаведена пропозиція щодо вибірки документів 
може бути доцільною тільки при проведенні зовнішнього аудиту для 
оцінки наявної системи контролю на підприємстві, адже необхідною 
умовою ефективного внутрішньогосподарського контролю є його опе
ративність і всеосяжність. Звертаючись до зарубіжного досвіду ефекти
вності внутрішньогосподарського контролю підприємства Є. Калюга 
наголошує, що «у США контроль вважають рентабельним (ефектив
ним), якщо вкладений в його здійснення долар приніс віддачу у п'ять 
доларів, а у Великобританії - якщо один фунт стерлінгів дає 13 фунтів 
стерлінгів» [115, с. 12]. 

Т. Каменська підходить до визначення оцінки ефективності та . . 
адекватносп системи внутр1шньогосподарського контролю наступ

ним чином: «При визначенні ефективності та адекватності системи . . 
внутр1шнього контролю повиню в перше чергу враховуватися не 

конкретні форми, методи та технології контролю, не кількість лю
дей, зайнятих контролем чи кількістю проведених ними перевірок 
або виявлення помилок. Насамперед слід виявити дії (або бездіяль
ність) менеджменту та власників підприємства, спрямовані на вбу
довування внутрішнього контролю до бізнес процесів, на своєчасну 
оцінку ризиків та ефективність заходів контролю, застосовуваних 
для нівелювання негативних впливів. У цьому сенсі виявлення не
доліків або порушень може бути сигналом про існуючу проблему, 
пов'язану з відсутністю або неправильною роботою контролю» 
[117, с. 379]. 

Вітчизняний вчений Р. Костирко щодо ефективності внутрішнього
сподарського контролю зазначає таке: «Принциповою оцінки результа
тивності (надалі- ефективності- примітка автора) є визначення 
критеріїв на окремих етапах здійснення контролю в управшню еконо
мічним потенціалом господарюючого суб'єкта. З позицій контролю . . . 
оцшка результативносп означає, що кожен етап контролю є штегрова

ним цілим, навіть тоді коли він складається з окремих роз'єднаних 
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елементів (функцій)» [128, с. 521]. Далі автор пропонує такі етапи щодо 
оцінки ефективності контролю: 

- бальна оцінка результатів контролю, яка здійснюється на основі 
попереднього визначення критеріїв бальної оцінки відповідності прин
ципам, якості та ефективності; . . . . 

- узагальнена оцшка результативносп за кожним критер1єм 1 конт-
ролю в цшому; 

- розробка шкали оцінки результативності контролю за трьома рів
нями: низький, середній, високий; 

- прийнятгя рішень і розробка заходів з підвищення результативності 
контролю на основі узагальненої оцінки його результатів [128, с. 521]. 

Економічний ефект визначений при проведенні власного дослі
дження Р. Костирко від впровадження методичних рекомендацій і про
позицій за 2009 р. в порівняні з 2008 р. на ВАТ «Луганський завод гір
ничого машинобудування» склав 232,5 тис.грн., на ВАТ «Завод гірни
чорятувальної техніки «Горизонт» - 396,6 тис. грн. [127, с. 534], що 
свідчить про ефективність контрольних заходів, а, отже, загальну ефек-. . . 
тивюсть системи внутр1шньогосподарського контролю mдприємства 

запропоновану автором. 

В загальному розумінні ефективність контролю визначають колек
тив вітчизняних авторів В. Немченко, В. Хомутенко, А. Хомутенко, а 
саме: «систему контролю можна вважати ефективною лише тоді, коли 
вона забезпечує при найменших витратах досягнення намічених цілей» 
[162, с. 120]. Отже, підприємству необхідно дотримуватися принципу . . . . . 
сmввщношення витрат 1 вигщ для досягнення мети внутр1шньогоспо
дарського контролю mдприємства. 

Важко погодитись з думкою В. Пантелеєва, що « ... показниками 
оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю мають бути 
не тільки показники, аналогічні даним Звіту про контрольно-ревізійну 
роботу підрозділів внутрішнього фінансового контролю за формою 
No 11-ревізія, а головним чином - якісні характеристики, такі як "по
передження необгрунтованості витрат», "зниження (підвищення) внут
рішнього ризику контролю», "стійкість системи внутрішньогосподар-
ського контролю», "наявюсть та дотримання власної поштики щодо 
контролю» та ін.» [168, с. 157]. Адже, деякі показники Звіту про конт
рольно-ревізійну роботу підрозділів внутрішнього фінансового контро
лю за формою № 11-ревізія містять зведену інформацію за результата
ми контрольно-ревізійної роботи в державному секторі, що подають 
міністерства, інші органи державної влади до Г оловКРУ та не можуть 
бути прийнятними для оцінки ефективності системи внутрішньогоспо
дарського контролю господарюючого суб'єкта, зокрема промислового 
mдприємства. 
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А. Садекова визначаючи ефективність внутрІшньогосподарського 
контролю зазначає, що «Під ефективністю бухгалтерського контролю 
слід вважати ступінь пристосування або здатність бухгалтерського кон
тролю до досягнення мети загальної системи управління і вирішення 
конкретних завдань щодо об' єктів контролю у певних умовах; якість 
бухгалтерського контролю - це сукупність властивостей та характери
стик бухгалтерського контролю, рівень яких формується посадовими 
особами під час впливу на підконтрольні об'єкти при здійсненні конт
рольних дій з метою процесу контролювання, тобто формування конт
рольної інформації» [197, с. 8]. 

Необхідно також зазначити, що ефективність внутрішньогосподар
ського контролю непрямих витрат підприємства безпосередньо зале
жить від якості його проведення. Варто погодитись з думкою С. Бардаша, . . . . . . 
що« ... mд ЯКІСТЮ внутрІшнього контролю сшд розумпи сукупюсть власти
востей (притаманних характеристик, ознак, особливостей) контрольного 
процесу, які характеризують його корисність та є одним із головних показ
ників його ефективності» [7, с. 458]. Отже, можна зробиги висновок, що . . 
ЯКІСТЬ проведення внутрІшньогосподарського контролю непрямих витрат . . . . 
mдприємства залежить в перщу чергу ВІД якост~ системи внутрІшньогоспо-. . . 
дарського контролю mдприємства в цmому, а по-друге ВІД притаманних 

сукупних характеристик, ознак, особливостей при проведенні контролю за 
непрямими витратами підприємства. Оцінку ж якості процесу внутрішньо
господарського контролю непрямих витрат mдприємства, на нащу думку, 

можна зробиги тільки у порівнянні контрольних заходів за одними й тими 
ж самими критеріями (ознаками), що стосуються однакових об' єктів конт
ролю (непрямих витрат підприємства). 

Для функціонування ефективної системи внутрішньогосподарського 
контролю непрямих витрат промислового mдприємства пропонуємо 

розглянути модель її функціонування, що наведено на рис. 3.7. 
На основі проведених досліджень, нами було сформовано загальну 

методику оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю 
непрямих витрат промислових підприємств, що відображено у табл. З .1. 

Завдання визначення ефективності виникає в різних ситуаціях, і йо
го раціональне вирішення в конкретних умовах передбачає застосуван-. . . 
ня тих чи ІНШИХ ПІДХОДІВ чи методик. 

Для більш точної (змістовної) оцінки ефективності внутрішньогос
подарського контролю непрямих витрат mдприємства, нами пропону

ється комплексний підхід, який передбачає виділення наступних етапів. 
На першому етапі передбачено формування інформаційної бази що

до досягнення мети на окремих етапах внутрІшньогосподарського кон

тролю непрямих витрат підприємства для здійснення процедур оцінки 
його ефективності. 
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№ 
з/п 

1 

2 

з 

4 

Вищий керівний 

орган 

Рекомендації щодо вдосконалення системи 

Контрольне середовище: 

непрямі витрати пЮприємства 

Запити стосовно стану системи 

Отри:м:ання інформації про роботу 

Система 

внутрішньогосподарського 

конт олю підп иємства 
кого контvолю 

. Рис. 3.7. Модель функціонування ефективної системи 
внутр1шньогосподарського контроmо непрямих витрат промислових 

шдприємств 

Таблиця 3.1 
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 

ВНУТРІІІІНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Ризик неефекгив- Оцінка ефектив-
Загальна ності внугріш- носn системи 

оцінка у ньогосподарсь- внугрішньогос-
Характеристика 

балах(від О кого контролю подарського ко-

ДО 100) непрямих ви- нтролю непря-

трат, у% мих витрат 

Внутрішньогосподарський 
0-25 > 75 (високий) Незадовільно контроль непрямих витрат 

не здійснюється 

Внутрішньогосподарський 

25-50 > 75 2: 50 
Задовільно 

контроль непрямих витрат 

(середній) здійснюється формально 
або частково 

Внутрішньогосподарський 

50-75 > 50 2: 25 
Добре 

контроль непрямих витрат 

(низький) здійснюється з незначними 
ВlДХІШеннями, вимоги щодо 

Внутрішньогосподарський 

<25 контроль здійснюється з 

>75 
(мінімальний) 

Відмінно дотриманням ус1х вимог, 

що стоять перед контроле-

рами 
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Другий етап передбачає визначення критеріїв ефективності внутрі
шньогосподарського контролю непрямих витрат mдприємства, а саме: . . 
результативmсть внутр1шньогосподарського контролю непрямих ви-

трат та відповідність контрольно-аналітичної інформації вимогам дося
гнення визначеної мети внутрішньогосподарського контролю підпри
ємства. Принциповою основою оцінки ефективності є визначення 
критеріїв на окремих етапах здійснення внутр1шньогосподарського ко
нтролю непрямих витрат підприємства. З позицій внутрішньогосподар
ського контролю непрямих витрат оцінка ефективності означає, що . . . . . 
кожен етап контролю є штегрованим ц~лим нають тод1, коли вш скла

дається з окремих роз'єднаних елементів (функцій). Вищезазначений . . . 
mдхщ дозволяє розглядати процес внутр1шньогосподарського контро

лю непрямих витрат mдприємства як комплекс взаємозалежних ком

понентів (етапів), об'єднаних загальною метою. 
Третій етап передбачає вибір методу та розробку тесту оцінки ефек-. . . 

тивносn внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат mдп

риємства. В цьому дослідженні для оцінки ефективності внутрішнього
сподарського контролю непрямих витрат mдприємства пропонується 

використовувати метод анкетування. 

Нами пропонується для визначення ефективності внутрішньогоспо
дарського контролю непрямих витрат mдприємства застосувати при 

використанні анкетування наступні критерії, за якими буде оцінено 
окрему процедуру, що буде визначати ефективність внутрішньогоспо
дарського контролю непрямих витрат підприємства, а саме: 1) операти
вність; 2) повнота; З) точність; 4) універсальність; 5) аналітичність. 

Запропоновані анкети оцінки ефективності містять питання закри
того типу, які передбачали б вибір однієї з оцінок за п'ятибальною 
шкалою: не більше 1 балу- процедура внутрішньогосподарського ко-. . . . 
нтролю непрямих витрат mдприємства юдпоюдає nльки одному кри

терію або не відповідає всім (оцінка ефективності - дуже погано); 2 
бали - процедура внутрішньогосподарського контролю непрямих ви
трат підприємства відповідає двом критеріям (оцінка ефективності -
погано); З бали - процедура внутрішньогосподарського контролю не
прямих витрат підприємства відповідає трьом критеріям (оцінка ефек
тивності - задовільно); 4 бали - процедура внутрішньогосподарського . . . . 
контролю непрямих витрат mдприємства юдпоюдає чотирьом критер1-

ям (оцінка ефективності - добре); 5 балів - процедура внутрішнього-. . . 
сподарського контролю непрямих витрат mдприємства юдпоюдає 

п'ятьом критеріям (оцінка ефективності - відмінно). Щодо можливос
ті застосування тестів в оцінці ефективності внутрішньогосподарського 
контролю підприємства, як ефективного інструментарію, вітчизняний 
вчений-економіст Р. Костирко зазначає наступне: «Методичний ін-
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струментарій оцінки результативності контролю економічного потенці-. . . 
алу поєднує економІко-математичю методи, ЯКІ використовуються для 

оцінки системного ефекту контролю, та експертні методи (тестування, 
бальна оцінка), придатні за критеріями відповідності принципам та 
якості» [127, с. 520 - 521]. Також російський науковець О. Терехов, . . 
щодо застосування анкетування для оЦІнки внутрІшньогосподарського . . . 
контролю шдприємства, зауважує, що «ОЦІНКИ внутрІшньогосподарсь

кого контролю можуть здійснюватися різними методами, в тому числі 
за допомогою анкет, що включають різноманітні питання» [218, с. 382]. 
Зарубіжні автори А. Аренс та Дж Лообек щодо свідоцтв (в нашому ви
падку - данні анкетування) отриманих в результаті внутрішньогоспо
дарського контролю підприємства зазначають наступне: «Коли система 
внутрішньогосподарського контролю у клієнта ефективна, тоді й сві
доцтва отримані від клієнта надійніші» [4, с. 172]. І далі підтверджуючи . . . . 
свою думку зазначають що «внутрІшю документи, ЯКІ створею в умо

вах слабкого внутрішньогосподарського контролю не можуть бути на
дійними свідоцтвами» [4, с. 178]. Тобто, можна зробити висновок, що 
покращуючи ефективність внутрішньгосподарського контролю підпри
ємства, інформація для прийняття рішень, яка буде створена в системі 
управління стає надійнішою, а отже, це дозволить підвищити якість . . . 
управшння шдприємства в ЦІлому. 

Процедури внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат . . . . . 
шдприємства, ЯКІ шдлягають ОЦІНЦІ результативносп, згруповано за 

наступними блоками: а) Попередження, виявлення, діагностика, усу-
нення, порушень в ходІ здійснення господарських операцій, що стосу
ються непрямих витрат промислових підприємств; б) достовірність, 
правдивість та своєчасність облікова-аналітичних даних, що стасують-. . . 
ся непрямих витрат шдприємства для складання та подання звпносп; 

в) виявлення, усунення, попередження і діагностика помилок в обліко-. . 
во-аналпичних даних, що стосуються непрямих витрат шдприємства; 

г) виявлення та мобілізація резервів непрямих витрат шляхом оптимі
зації непрямих витрат промислових підприємств; r) виявлення відхи
лень по сумам, складу, обсягу непрямих витрат з урахуванням вимог 
нормативів, л1м1nв, процедур, положень, інструкцій, кошторисів, пла
нів, бюджетів, договорів тощо; д) визначення суми збитку внаслідок 
здійснення деяких порушень, що виявляються у процесі внутрішнього
сподарського контролю непрямих витрат; е) використання результатів 
внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат для розробки 
прогнозних бюджетів; є) визначення джерел покриття непрямих витрат 
підприємства; ж) прогнозування поведінки непрямих витрат при зміні 
ділової активності підприємства; з) використання аналітичних процедур 
для розробки прогнозних бюджетів непрямих витрат підприємства. 



170 К.В. Безверхий 

Четвертий етап - проводиться оцінка ефективності внутрішнього
сподарського контролю непрямих витрат mдприємства за допомогою 

розробленої нами шкали. Результати оцінки внутрішньогосподарського 
контролю непрямих витрат підприємства ПАТ «Київський завод «Ана
літприлад» за критерієм ефективності наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
НЕПРЯМИХ ВИТРАТ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ 

№ 
з/п 

1 

1 

2 

(НА ПРИКЛАДІJІРИЛАІJОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА- ПАТ 
«КИІВСЬКИИ ЗАВОД <<АНАЛІТПРИЛАД») 

Факпrчна 
Результативність за Відповідність оцшка ре-

оцінкою в балах критер~ям оцшки зультатив-

носn 

Напрямки оцінки 
ЕЗ внутр1ІІІНЬогосподарського 

ЕЗ (.) ЕЗ коюролю непрямих витрат о -~ 

шдприємства t@ о -~ 
~ І r-.. ~ о 

~ о ..Q 

.§ fЗ ЕЗ (.) 
~ о .s 

-~ 
р., ~ ('j 

~ t@ ~ V о V ~ 
о 

р., ;::;: е- ~ 

~ 
..Q 

-~ r-.. 
~ 

\О .5 ~ 
~ ~ 

о 

~ 
~ о о ~ 

~ м P:i о ~ Е-< <i: f.Q ь;; 

2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ропередження, виявлення, 
Ідіагностика, усунення, пору-
mень в ході здійснення гос- 1 2 з 4 5 * * 2 По га-

операцій, 
- - -

nодарських що но 

,., тасуються непрямих ви1рю 
nромислових підприємств 

!достовірність, правдивість та 
~воєчасність обліково-аналі-
ІГИЧНИХ даних, що стосуються 1 2 з 4 5 * * 2 По га-
~епрямих витрат підприємст-

- - -
но 

ІJа для складання та подання 

звітності 

Sиявлення, усунення, попе-

ре дження і д1агностика по-
Дуже 

З милок в обліково-аналіТИЧНіllІ 1 2 з 4 5 - - - - * 1 
погано 

Іданих, що стосуються непря-

МИХ витрат підприємства 

Виявлення та мобілізація ре-
tзервів непрямих вюрат шля-

Зад о-4 ~ом опгимізації непрямих 1 2 з 4 5 - - * * * з 
1Jи1рат промислових підпри-

вшьно 

'°'мств 
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Продовження табл. 3.2 

Факпrчна 
Результативність за Відповідність оцшка ре-

оцінкою в балах критершм оцшки зультатив-

носn 

№ 
Напрямки оцінки 

ЕЗ внутр1ІІІНЬогосподарського 
ЕЗ з/п 

(.) ЕЗ контролю непрямих витрат о ·~ 
шдприємства t@ о -~ 

~ І r-.. ~ о 

~ о ..Q 

.§ fЗ ЕЗ (.) 
~ о .s 

·~ 
р., ~ ('j 

~ t@ ~ 
V о V ~ 

о 
р., ;::;: р., ~ 

~ 
..Q 

-~ r-.. 
~ 

\О .5 V ~ @ 
~ 

о 

~ 
~ о о ~ 

~ м P:i о ~ Е-< ~ f.Q ь;; 

1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

Виявлення відхилень по су-
мам, складу, обсягу непрямих 
ІJитрат з урахуванням вимоr 

По га-5 ~ормативів, лімітів, проце- 1 2 з 4 5 - - - * * 2 
Ід)'р, положень, інструкцій, 

но 

~ошторисів, планів, бюдже-
ІГів, договорів тощо 

Визначення суми збигку вна 
f-'лідок здійснення деяких по 

б 
рушень, що виявляються у 1 2 з 4 5 * * * з 

Зад о-
rIJoцeci 

- -
внутрІІІПІЬогосподар вшьно 

f-'ького контролю непрямих ви 

11Раг 

Використання результатів 
ІJнутрішньогосподарського 

Зад о-7 j(онтролю непрямих витрю 1 2 з 4 5 - * - * * з 

~я розробки прогнозних 
вшьно 

юджеnв 

8 Визначення джерел покриття 1 2 з 4 5 - * - * * з 
Зад о-

~епрямих витраг шдприємс1Ва вшьно 

ІПрогнозування поведінки не-
Дуже 9 nрямих витраг при зміні діло 1 2 з 4 5 - - - - - о 

ІJої активності підприємс1Ва 
погано 

Використання аналітичних 

10 nроцедур для розробки про- 1 2 з 4 5 - * - * * з 
Зад о-

"'нозних бюджетів непрямих вшьно 

ІJитрат підприємства 

tзагальна оцінка результюивно 
Зад о-11 ~ті внутрішньогосподарського 1 2 з 4 5 - * - * * з 

Мнтролю непрямих витрат 
вшьно 
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Результати оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю 
непрямих витрат підприємства ПАТ «Київський завод «Аналітприлад», що 
наведені в табл. З.2, свідчать про недостатній рівень ефективності внутріш
ньогосподарського контролю непрямих витрат mдприємства. 

Наявна система внутрішньогосподарського контролю непрямих 
витрат підприємства найбільш ефективна за наступними напрямка
ми: 1) виявлення та мобілізація резервів непрямих витрат шляхом 
оптимізації непрямих витрат промислових підприємств; 2) визна
чення суми збитку внаслідок здійснення деяких порушень, що вияв-. . 
ляються у процес~ проведення внутр1шньогосподарського контролю 

непрямих витрат; З) використання результатів внутрішньогосподар
ського контролю непрямих витрат підприємства для розробки про
гнозних бюджетів; 4) визначення джерел покриття непрямих витрат 
підприємства; 5) використання аналітичних процедур для розробки 
прогнозних бюджетів непрямих витрат підприємства; 6) загальна . . . 
оцшка результативносп внутр1шньогосподарського контролю не

прямих витрат mдприємства. 

Поряд з тим найменша ефективність внутрішньогосподарського 
контролю непрямих витрат спостерігається за напрямками: 1) вияв
лення, усунення, попередження і діагностика помилок в облікова-. . 
аналпичних даних, що стосуються непрямих витрат mдприємства; 

2) прогнозування поведінки непрямих витрат при зміні ділової ак
тивносп шдприємства. 

Результати оцінки ефективності внутрішньогосподарського кон-. . 
тролю непрямих витрат шдприємства mсля впровадження запропо

нованих рекомендацій щодо підвищення ефективності внутрішньо
господарського контролю непрямих витрат mдприємства в управ

лінні непрямими витратами підприємства на прикладі ПАТ «Київсь
кий завод «Аналітприлад», наведено в табл. З.З, свідчать про 
високий рівень ефективності внутрішньогосподарського контролю 
непрямих витрат mдприємства. 

На основі табл. З.З пропонується скласти профіль підвищення ефек-. . . 
тивносТІ внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат mдп

риємства (табл. З.4). 
Графічна інтерпретація оцінки ефективності внутрішньогосподар-. . . 

ського контролю непрямих витрат mдприємства в систем~ управшння 

ПАТ «Київський завод «Аналітприлад», наведено на рис. З.8. 
Дослідження практики внутрішнього аудиту і внутрішнього контро

лю в Україні в якому взяло участь 67 вітчизняних компаній, що репре
зентують різні галузі економіки України показало, що оцінка ефектив-. . . . 
НОСТІ внутр1шнього контролю за напрямами д1яльносТІ не виявила 

помітних дефектів у жодному з видів діяльності. 
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Таблиця З.З 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
НЕПРЯМИХ ВИТРАТ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХ9ДУ (Щ 
ПРИКЛАДІ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА- ПАТ «КИІВСЬКИИ 

ЗАВОД <<АНАЛІТПРИЛАД») 

Результативність Відповідність 
Оцінка після 

за оцінкою в балах критершм ОЦІНКИ 
впровадження 

рекомендацій 

№ 
Напрямки оцінки 

ЕЗ внутршrньогосподарсько-
ЕЗ (.) ЕЗ з/п го контролю непрямих о 

-~ 
·~ 

І 
витрат шдприємства 

t@ о ~ Б аль-
Якісна r-.. ~ о 

~ ЕЗ о ..Q 

.§ fЗ (.) на 
~ о .s 

·~ 
р., 

~ t@ ~ V о V 
о 

р., ;::;: р., ~ 

~ r-.. 
~ 

\О "1: V ~ 

~ t3 ~ 03 ~ t3 ,з ~ м о 
1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

!Попередження, виявлення 
Wагносmка, усунення пору 

1 щень в ході здійснення гос 1 2 з 4 5 * * * - * 4 Добре 
trюдарських операцій, ще 

стосуються непрямих витрm 

r~юмислових підприємств 

µ::(остовірність, правдиві сп 
tга своєчасmсть облікова 

2 
рналітичних даних, що сто 

1 2 з 4 5 * * * - - з 
Задові-

tуються непрямих витрm ль но 

rідприємства для складанш 
tга подання звішості 

!Виявлення, усунення, попе 
tредження і діагностика по 

* * * * * Відмін-
з tмшюк в обліково-аналішч 1 2 з 4 5 5 
~даних, що стосуються не 

но 

rРямих витрат підприємства 

!Виявлення та мобілізація 
tрезервів непрямих витрm 

* * * Задові-
4 ІШЛяхом оптимізації не 1 2 з 4 5 - - з 

ІПрямих витрат промисло-
ль но 

~их підприємств 

!Виявлення вщхилень по 

К;умам, складу, обсягу не-
tпрямих витрат з ураху 

5 ~анням вимог нормативів 1 2 з 4 5 - * * * * 4 Добре 
ртімітів, процедур, поло-

rжень, інструкцій, кошто-
tрисів, планів, бюджетів 
1договорів тощо 
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Продовження табл. З.З 

Результативність Відповідність 
Оцінка після 

за оцінкою в балах критершм ОЦІНКИ 
впровадження 

рекомендацій 

№ 
Напрямки оцінки 

ЕЗ вну'ІрШІНЬОГОСПОдарсько- ЕЗ (.) ЕЗ з/п го КОНЧJОЛЮ непрямих о -~ 

~ о -~ ..Q 

:І Б аль-ВИЧJат шдприємства r-.. ~ о 

~ ЕЗ 
§ Якісна 

о .s ~ 
('j 

(.) на 
~ о f-< 

~ V о 
(.) р., 

V ~ р., ";Е е- ~ -~ V § ~ о -~ r-.. "1: \О "1: ~ 

~ ~ ~ & m fS ~ ~ ~ .;і 
1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

!Визначення суми збитк; 
~шаслідок здійснення де 

~ких порушень, що вияв-
Зад о-

б ІJІяються у процесі внут- 1 2 з 4 5 - * * - * з 
рішньогосподарського 

ВlЛЬНО 

КОН'ІрОЛЮ непрямих ви 

tгРат 

!Використання результатів 
Бну'Ірішньогосподарсько-

7 ro КОН'ІрОЛЮ непрямю 1 2 з 4 5 * * - * * 4 Добре 
БИЧJат для розробки про-
rнозних бюджетів 

!Визначення джерел пок 
Зад о-8 риття непрямих ВИЧJат пі 1 2 з 4 5 - * - * * з 

ІПдриємства 
ВlЛЬНО 

!Прогнозування поведінкг 

9 
непрямих ВИЧJат при змін· 1 2 з 4 5 * * * - * 4 Добре 
1ділової активності підпри 
~мства 

!Використання аналпич-

НИХ процедур для розроб 
Зад о-10 КИ прогнозних бюджетів 1 2 з 4 5 - * - * * з 

~епрямих ВИЧJат підпри-
ВlЛЬНО 

~мства 

tзагальна оцінка результа 

11 rгивності вну'Ірішньогос 1 2 з 4 5 * * - * * 4 Добре 
nодарСЬКОГО КОН'ІрОЛК 

~епрямих ВИЧJат 
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№ 

з/п 

1 

2 

з 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

Таблиця 3.4 
ПРОФІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСГІ 

ВНУТРІІШІЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕПРЯМИХ~ВИТРАТ 
ПІДПРИЄМСГВА ПІСЛЯ ~ПРОВАJ;І;ЖЕННЯ ПРОПОЗИЦПІ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «КИІВСЬКИИ ЗАВОД <<АНАЛІТПРИЛАД» 

Напрямки оцінки внуrрішньоmсподарського ко-
Результативність за оцінкою в балах 

нтролю непрямих витрат підприємства Дуже 
Погано 

Зад овіл 
Добре 

Від-
погано ьно І\ІІННО 

Попередження, виявлення, діагноспrка, v усунення, порушень в ході здійснення го-
сподарських операцій, що стосуються не-
прямих вmрат промислових mдприємс1В J 
Достовірність, правдиюсть та своєчас- < НlСТЬ облікова-аналітичних даних, що 

стосуються непрямих витрат шдприємст-

ва для складання та подання звпносn 

Виявлення, усунення, попередження і діаг- [> ностика помилок в облікова-аналітичних 
даних, що стосуються непрямих вmрат mд-

приємс1Ва / 
Виявлення та мобілізація .rезервів непря-

' мих витрат шляхом оптим~зац1ї непрямих 
витрат промислових шдприємств 

Виявлення відхилень по сумам, складу, 

V обсягу непрямих вичшт з урахуванням 
вимог нормативш, шм~nв, процедур, по-

ложень, інструкцій, кошторисів, планів, 
бюджетів, договорів тощо 

Визначення суми збигку внаслідок здійснен- < ня деяких порушень, що виявляються у про-

цес1 внутр1ІПНЬ0господарського контролю 

непрямих вmрат 

Використання результатів внутрішнього- r> сподарського контролю непрямих витрат 

для розробки прогнозних бюджетів 

Визначення джерел покриття непрямих < витрат шдприємства 

Прогнозування поведінки непрямих вmрат І> при зміні ділової активності підприємс1Ва 

Використання аналітичних процедур для 

< 
V 

розробки прогнозних бюджетів непрямих 
вmрат mдприємства 

Загальна оцінка результативності внут- " р1ШНЬогосподарського контролю непря- І'. мих витрат 
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Рівень ефективності 

внутрішньогосподарського 

: : : : : контролю непрямих витрат після 

?v впровадження рекомендацій 

Фактичний рівень ефективності 

внутрішньогосподарського 

: : : : : : : r- контроmо непрямих витрат 

Ефективність внутрішньогос

подарського контролю непрямих 

витрат, бали 

Зона дуже поганої оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю 

непрямих витрат 

Зона поганої оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих 

витрат 

Зона задовільної оцінки ефективності внутрішньогосподарськоm контролю 

непрямих витрат 

Зона доброї оцінки ефективності внутрішньогосподарськоm контролю непрямих 

виmат 

Зона відмінної оцінки ефективності внутрішньогосподарськоm контролю непрямих 

витрат 

Напрямок підвищення ефективності внутрішньогосподарського контролю 

непрямих витрат підприємства ПАТ ,,Київський завод "Аналітприлад" 

Рис. 3.8. Графічна інтерпретація оцінки ефективності 
внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат підприємства ПАТ 

«Київський завод «Аналітприлад» 

Видами діяльності, які вимагають найбільшого удосконалення, були 
названі сфери придбання/продажу компаній і забезпечення соціальної 
та природоохоронної відповідальності у діяльності, що наведені на 
рис. 3.9 [90, с. 42]. 

Ефективність внутрішньогосподарського контролю непрямих ви
трат промислового підприємства залежить від раціональної організації 
та проведення контрольних заходів (здійснення контролю), що врахо
вує особливості і специфіку витрачених у процесі господарювання ре
сурсів для забезпечення максимального результату (прибутку) опера
ційної діяльності промислового підприємства. 
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Забезпечення соціальної та природоохоронної 

відповідальності 

Придбання інІІВІх компаній, продаж бізнесу 

Постачання, закупівля матеріально-технічних ресурсів та 

послуг 

Впровадження та модернізація ІТ-систем 

Капітальне будівництво та управління інвестиційниІШІ 

проектаІШІ 

Екологія, безпека та охорона праці 

Збут та маркетинг, ціноутворення 

177 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 
% 

• Ефекmвно І!І Достаrnьо ефективно О Потребує поліпшення 

Рис. 3.9. Оцінка ефективності внутрішнього контролю 
за напрямами операційної діяльності 

Таким чином, для оцінки ефективності системи внутрішньогоспо
дарського контролю непрямих витрат слід використовувати розроблену . . 
загальну методику оц~нки внутр1шньогосподарського контролю непря

мих витрат, що відображає загальний стан ефективності внутрішнього
сподарського контролю непрямих витрат підприємства без викорис-
тання критеріїв оц~нки окремих процедур, що використовуються при . . . 
проведеню внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат mд

приємства. На нащу думку, загальну методику оцінки ефективності . . 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат mдприємства 

можна впровадити в практичну діяльність роботи підприємства з най-. . . 
меншими витратами ресурсш в поршняню з впровадженням комплекс

ного підходу до оцінки ефективності внутрішньогосподарського конт
ролю непрямих витрат промислового підприємства. Але точність і 
достовірність результатів оцінки ефективності внутрішньогосподарсь
кого контролю непрямих витрат за загальною методикою буде набагато 
нижчою ніж за оцінкою ефективності внутрішньогосподарського конт-. . 
ролю непрямих витрат 1з застосуванням комплексного mдходу. 

Також можна зробити висновок, що якість проведення внутрішньо
господарського контролю непрямих витрат mдприємства залежить, в . . . 
перщу чергу, ВІД якосn системи внутр1шньогосподарського контролю . . . 
mдприємства в ц~лому, а по-друге, ВІД притаманних сукупних характе

ристик, ознак, особливостей при проведенні контролю за непрямими 
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витратами mдприємства. Оцінку ж якосn процесу внутр1шньогоспо
дарського контролю непрямих витрат mдприємства, на нашу думку, 

можна зробити тільки у порівнянні контрольних заходів за одними й 
тими ж самими критеріями (ознаками), що стосуються однакових 
об'єктів контролю (непрямих витрат підприємства). 

Отже, розроблений комплексний підхід щодо оцінки ефективності . . 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат mдприємства, 

який полягає в уточнені порядку здійснення бальної оцінки ефективно
сті процедур здійснення внутрішньогосподарського контролю непря-. . 
мих витрат mдприємства, також надасть можлив1сть визначити допус

тимі значення рівня ефективності системи внутрішньогосподарського . . . 
контролю непрямих витрат mдприємства у визначених межах в розр1з1 

кожної процедури, а також в цілому. Застосування розробленої сукуп
ності критеріїв бальної оцінки дозволить оцінити ефективність внутрі
шньогосподарського контролю непрямих витрат mдприємства та ви

значити напрями його покращення. 

Висновки до розділу 3 

В результаті проведених досліджень, нами були зроблені наступні 
висновки та пропозиції: 

1. Доведено, що для позначення господарського контролю, що 
здійснюється на рівні промислового підприємства доцільно застосову
вати термін «внутрішньогосподарський контроль». На основі цього 
сформульовано авторський підхід до визначення поняття «внутрішньо
господарський контроль непрямих витрат». Внутрішньогосподарський 
контроль непрямих витрат - це складова системи внутр1шньогосподар

ського контролю підприємства, який спрямований на забезпечення 
ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом 
дії суб'єктами (власниками, посадовими особами підприємства (напри
клад - директор, головний бухгалтер), працівниками, на яких покла
дено здійснення контрольних функцій) на об'єкти (непрямі витрати: за
гальновиробничі, адміністративні, витрати на збут, інші операційні 
витрати) за допомогою контрольних дій (сукупності методичних при
йомів та процедур, політики щодо контролю). Вищевикладене визна
чення внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат промис

лового підприємства відображає його співвідношення з функціями 
управління промисловим підприємством. Таким чином, внутрішньогос
подарський контроль непрямих витрат є складовою системи внутріш-
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. . . 
ньогосподарського контролю mдприємства 1 реашзується за допомогою 
контрольних дій суб'єктів на об'єкти та спрямований на забезпечення 
ефективної фінансово-господарської діяльності промислового підпри
ємства. 

2. Обrрунтовано, що під методом внутрішньогосподарського конт
ролю непрямих витрат розуміють сукупність методичних прийомів (за
гальнонаукові і конкретні емпіричні методичні прийоми), які застосо
вуються за допомогою спеціальних процедур (оцінки, порівняння, 
розрахунку, прогнозу, опрацюванню інформації, тестування, внутріш
нього моніторингу, експертизи, огляду, організаційної схеми огляду за 
типовими операціями) при здійсненні внутрішньогосподарського контро
лю господарських операцій з обліку непрямих витрат, відображених в 
бухгалтерському обліку підприємства. 

З. Доведено, що метою внутрішньогосподарського контролю не-
прямих витрат як складової системи внутр1шньогосподарського конт

ролю промислового підприємства є забезпечення виконання загальної . . 
мети внутр1шньогосподарського контролю промислового mдприємства . . 
в частию контролю за непрямими витратами mдприємства через вико

нання наступних завдань: а) попередження, виявлення, діагностика, 
усунення порушень в ході здійснення господарських операцій, що сто
суються непрямих витрат промислових підприємств; б) достовірність, 
правдивість та своєчасність облікова-аналітичних даних, що стасують-. . . 
ся непрямих витрат mдприємства для складання та подання звпносn; 

в) виявлення, усунення, попередження і діагностика помилок в обліко-. . 
во-аналпичних даних, що стосуються непрямих витрат mдприємства; 

г) виявлення та мобілізація резервів непрямих витрат шляхом оптимі
зації непрямих витрат промислових підприємств; r) виявлення відхи
лень по сумам, складу, обсягу непрямих витрат з урахуванням вимог 
нормативів, л1м1nв, процедур, положень, інструкцій, кошторисів, rша
нів, бюджетів, договорів тощо; д) визначення суми збитку внаслідок 
здійснення деяких порушень, що виявляються у процесі внутрішнього-
сподарського контролю непрямих витрат промислових mдприємств. 

4. Визначено, що суб'єктами внутрішньогосподарського контролю 
непрямих витрат промислових підприємств можуть бути фізичні або 
юридичні особи, що здійснюють контрольні дії у відношенні до 
об'єктів контролю (непрямих витрат підприємства). Наприклад, фізич
ними особами, що здійснюють контрольні дії у відношенні до об'єктів 
контролю можуть бути працівники підприємства (директор, головний 
бухгалтер, бухгалтер, ревізор, внутрішній аудитор, контролер та інші 
посадові особи, що виконують спеціальні контрольні дії), власник та 
інші уповноважені особи. Юридичними особами, що виконують конт
рольні дії у відношенні до об'єктів контролю можуть бути аудиторські, 
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консалтингові, юридичні фірми, які на договірних засадах так чи інак
ше здійснюють контрольні дії щодо об' єктів контролю, наприклад ве
дення бухгалтерського обліку підприємства аудиторськими фірмами, 
надання юридичних послуг з питань, що стосуються саме непрямих ви

трат промислового підприємства. На підприємствах також можуть 
створюватися власні контрольні органи, а саме ревізійна ком1с1я, спо
стережна рада, аудиторський комітет, інвентаризаційні комісії, служба 
нагляду, служба безпеки підприємства, аналітична служба тощо. 

5. В залежності від цілей внутрішньогосподарського контролю не-. . . 
прямих витрат промислових шдприємств видшено наступm загально

наукові методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю не-. . . . . 
прямих витрат, що включають анал1з 1 синтез, 1ндукц1ю та дедукц1ю, 
аналогію та моделювання, абстрагування і конкретизацію, системний 
аналіз і функціонально-вартісний аналіз. Також в роботі подано склад 
та охарактеризовано конкретні наукові емпіричні методичні прийоми 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат промислових 

шдприємств. 

6. Доведено, що моделювання внутрішньогосподарського контро-. . 
лю непрямих витрат промислових шдприємств - це досшдження про-

цесу здійснення внутр1шньогосподарського контролю непрямих ви
трат, їх складових, щоб обрати найбільш дієві шляхи здійснення 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат промислових 

підприємств і оцінити потенційні наслідки при прийнятті альтернатив-. . 
них управшнських р1шень. 

7. На основі комплексного підходу розроблено модель підсистеми 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат як складової . . 
системи внутр1шньогосподарського контролю промислового шдприєм

ства в цілому, яка включає в себе наступні етапи проведення внутріш
ньогосподарського контролю непрямих витрат промислового шдпри

ємства, а саме: а) перевірку правильності документального оформлення 
господарських операцій з обліку непрямих витрат; б) перевірку відо
браження непрямих витрат в облікових регістрах (книгах, відомостях, 
журналах, тощо) бухгалтерського обліку та їх відповідності первинним 
документам; в) перевірку розподілу непрямих витрат, віднесення їх на 
фінансовий результат підприємства; г) формування звітності підпри
ємства. 

8. Використовуючи аналітичні процедури внутрішньогосподарсь
кого контролю непрямих витрат промислових шдприємств, а саме вико

ристання аналітичної процедури економічного аналізу сформовано . . 
модель економ1чного анал1зу непрямих витрат промислового шдпри-

ємства для потреб внутрішньогосподарського контролю промислового 
підприємства. Оскільки провідною ознакою визначено управлінський 
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аспект, модель економ1чного анашзу непрямих виграт промислового . . . 
mдприємства узгоджено не ТІльки з метою та завданнями внутр1шньо

господарського контролю непрямих витрат промислових mдприємств, 

але й з цілями та завданнями управління непрямими витратами проми
слового підприємства. У зв' язку з цим виділено етапи здійснення еко
номічного аналізу непрямих виграт промислових підприємств: а) Етап 
І: «Узагальнюючий аналіз непрямих виграт»; б) етап ІІ: «Аналіз грани
чного рівня непрямих витрат підприємства»; в) етап ІІІ: «Аналіз вико
нання кошторису непрямих витрат»; г) етап IV: «Аналіз непрямих ви
трат за калькуляційними статтями»; r) етап V: «Аналіз нормативної 
бази формування непрямих виграт за видами діяльності»; д) етап VI: 
«Аналіз непрямих виграт за центрами формування (центрами відпові
дальності)»; е) етап VII: «Аналіз впливу зміни непрямих виграт на кін
цеві фінансові результати». 

9. Визначено, що для оцінки ефективності системи внутрішньо
господарського контролю непрямих витрат сшд використовувати 

розроблену загальну методику оцінки внутрішньогосподарського 
контролю непрямих витрат, що відображає загальний стан ефектив-. . . 
НОСТІ внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат mдп

риємства без використання критеріїв оцінки окремих процедур, що . . 
використовуються при проведеню внутр1шньогосподарського конт

ролю непрямих витрат підприємства. На нашу думку, загальну ме
тодику оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю . . 
непрямих витрат mдприємства можна впровадити в практичну д1я

льність роботи підприємства з найменшими витратами ресурсів в 
порівнянні з впровадженням комплексного підходу до оцінки ефек-. . 
тивносТІ внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат 

промислового підприємства. Але точність і достовірність результа
тів оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю не
прямих витрат за загальною методикою буде набагато нижчою ніж 
за оцінкою ефективності внутрішньогосподарського контролю не-. . 
прямих витрат 1з застосуванням комплексного mдходу. 

10. Розроблено та запропоновано щодо використання в практичній 
діяльності промислових підприємств комплексний підхід щодо оцінки 
ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих виграт 
підприємства, який полягає в уточнені порядку здійснення бальної оцінки 
ефективності процедур здійснення внутрішньогосподарського контро-. . 
лю непрямих виграт mдприємства, що надасть можлив1сть визначити 

допустимі значення рівня ефективності системи внутрішньогосподар
ського контролю непрямих виграт mдприємства у визначених межах в 

розрізі кожної процедури, а також в цілому. Застосування розробленої 
сукупності критеріїв бальної оцінки дозволить оцінити ефективність 
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. . 
внутр1шньогосподарського контролю непрямих витрат mдприємства та 

визначити напрями його покращення. 

11. Доведено, що ефективність внутрішньогосподарського контро-. . . 
лю непрямих витрат промислового mдприємства залежить юд рацюна

льної організації та проведення контрольних заходів (здійснення конт
ролю), що враховує особливості та специфіку витрачених у процесі 
господарювання ресурсів для забезпечення максимального результату 
(прибутку) операційної діяльності промислового підприємства. 

Основні результати дослідження опубліковані в наукових працях 
автора [10, 16, 17, 20, 24 - 26, 29, 37]. 



У процесі проведеного дослідження здійснено теоретичне узагаль-
нення й запропоновано вир1шення наукового завдання, яке полягає в 

удосконаленні теоретичних, методичних та організаційних засад обліку 
і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Проведене на
укове дослідження дало змогу сформулювати низку висновків, що під-
тверджують розв'язання завдань ВІДПОВІДНО до поставленої мети. 

1. Автором доведено, що непрямі витрати як об'єкт обліку і контро
лю потрібно розглядати в двох аспектах: в контексті операційної діяль
ності підприємства та за відношенням їх до процесу виробництва, що 
певною мірою доповнює теоретичні підходи до обліку і контролю не
прямих витрат промислових підприємств. На основі цього внесено 
пропозиції щодо уточнення нормативного забезпечення обліку непря
мих витрат та складання фінансової звітності: перейменування назв 
статтей Звіту про фінансові результати (ф. No 2) відповідно до їх зміс
товної наповненості: статті «Витрати на збут» (код рядка 080) на «Ви
трати на збут, рекламу та маркетинг»; статгі «Інші операційні витрати» 
(код рядка 090) на «Інші витрати операційної діяльності». Запропоно
вані уточнення відображують сутність економічних показників і забез
печують адаптивне формування відповідних інформаційних потоків 
щодо непрямих витрат промислових шдприємств. 

2. У роботі вдосконалено класифікацію непрямих витрат за такими 
класифікаційними ознаками: функцією управління, відношенням до 
продукту, за відношенням до забезпечення господарської діяльності пі
дприємства. Такі класифікаційні ознаки та запропонований склад не
прямих витрат забезпечують вищий рівень інформаційного забезпечен
ня відповідних користувачів необхідною управлінською інформацією 
про непрям1 витрати. 

З. Для вдосконалення методики та організації обліку і контролю не
прямих витрат підприємств приладобудування з урахуванням специфі
ки діяльності цих підприємств виокремлено їх основні організаційно
технологічні особливості (організаційна структура підприємства; внут-
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рішні зв'язки між функціональними підрозділами підприємства; орга
нізація цехової та безцехової структури виробництва, система управ
ління виробництвом, типи виробництв, широка номенклатура застосу
вання матеріалів, трудомісткість виготовлення деталей приладів) та 
досліджено їх вплив на побудову обліку і контролю непрямих витрат. 
Виконане дослідження дає змогу констатувати, що перелічені організа
ційно-технологічні особливості діяльності підприємств приладобуду
вання справляють найбільш вагомий вплив на побудову обліку і конт-. . 
ролю непрямих витрат цих mдприємств, причому окрем1 з них мають 

сmлью прояви впливу. 

4. З метою вдосконалення документального оформлення операцій з 
обліку непрямих витрат промислових підприємств розроблено декілька 
форм первинних документів (маршрутний лист службових поїздок . . . . 
працшника, юдом1сть на видачу канцелярських товарш, акт на списан

ня канцелярських товарів, список-реєстр на виплату заробітної плати 
через карткові рахунки працівників, акт приймання-передачі зворотної 
тари) та доповнено реквізити деяких існуючих первинних документів, 
використання яких дасть змогу оптимізувати первинний облік непря
мих витрат. 

5. Вдосконалено організацію синтетичного та аналітичного обліку 
непрямих витрат промислових підприємств. Доведено, що аналітичний 
облік загальновиробничих витрат доцільно здійснювати в розрізі від
повідних центрів витрат за відповідними субрахунками, витрати за 
якими обліковують за певними статтями загальновиробничих витрат. 
Для потреб внутрішньогосподарського (управлінського) обліку вихо
дячи 1з запропонованого складу адм1юстративних витрат запропонова

но виділити два субрахунки у складі рахунку 92 «Адміністративні ви
трати» - 921 «Адміністративні витрати» та 922 «Загальногосподарські 
витрати», в розрізі яких ведуть аналітичний облік адміністративних ви
трат за відповідними статтями. Внесено пропозиції перейменувати син
тетичний рахунок 93 «Витрати на збут» на «Витрати на збут, рекламу 
та маркетинг» і відкрити до нього окремі субрахунки: 931 «Витрати на 
збут», 932 «Витрати на рекламу», 933 «Маркетингові витрати». Крім 
того, автором запропоновано на субрахунку 941 «Витрати на дослі
дження та розробки» здійснювати облік витрат на дослідження та роз
робки в розрізі окремих субрахунків другого порядку, наприклад 9411 
«Витрати на дослідження», на якому доцільно вести аналітичний облік 
витрат на дослідження за окремими темами (досліджень), та 9412 «Ви
трати на розробки», на якому доречно вести аналітичний облік витрат 
на розробки за окремими темами (розробками). 

6. За результатами дослідження з'ясовано, що бюджетування є ефе-. . 
ктивним шструментом управшння непрямими витратами промислового 
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підприємства. Виявлено, що недоліками функціонування системи бю-. . . 
джетування промислових mдприємств є юдсутюсть складання опера

тивних бюджетів непрямих витрат підприємства, що унеможливлює 
здійснення оперативного анашзу цих витрат, який, у свою чергу, дає 
змогу з' ясувати причини їх відхилень. У зв' язку з цим окрім щорічних 
бюджетів запропоновано складати оперативні бюджети непрямих ви
трат підприємства щокварталу та щомісяця. Для посилення бюджетно
го контролю непрямих витрат запропоновано форму документа «Звіт 
про виконання бюджету», застосування якого забезпечить керівництво 
інформацією про виконання бюджетів таких витрат промислового під
приємства для прийняття оперативних управлінських рішень. 

7. Теоретичним базисом внутрішньогосподарського контролю не-. . . 
прямих витрат промислових mдприємств є впчизняна теор1я контролю 

із визначенням його предмета, суб'єктів та об'єктів, мети, завдань, ме
тодів, принципів побудови. Дослідження теоретичних підходів внутрі
шньогосподарського контролю непрямих витрат дало змогу визначити 

його як складову системи внутрішньогосподарського контролю підп
риємства, який спрямований на забезпечення ефективної господарської 
діяльності підприємства через дію суб'єктів (власників, посадових осіб 
підприємства) на об'єкти (непрямі витрати - загальновиробничі, адмі
ністративні, витрати на збут, інші операційні витрати) за допомогою 
політики контролю (сукупності методичних прийомів і контрольно
ревізійних процедур). 

8. Розроблена модель внутрішньогосподарського контролю непря-. . . 
мих промислових mдприємств враховує елементи mдсистеми внутр1ш

ньогосподарського контролю непрямих витрат як складової системи . . . 
внутр1шньогосподарського контролю промислового mдприємства в ц~-

лому. Використання такої моделі сприяє підвищенню якості внутріш
ньогосподарського контролю та значно скорочує час на його здійснення. 

9. Автором розроблено загальну методику і комплексний підхід до 
оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих 
витрат промислових підприємств. Їх реалізація уможливлює проведен
ня системної оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю 
непрямих витрат промислових підприємств і дозволяє визначити слабкі . . . . 
м1сця у зою можливих ризикш внутр1шньогосподарського контролю 

непрямих витрат. 
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Додаток А 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 
«НЕПРЯМІ ВИТРАТИ» 

Визначення непрямих витрат в науково-практичній літературі 
Автори 

За відношенням їх до об' єкта обліку витрат 

2 з 

Непрямі витрюи - вартіС1ь ресурсів, які споживаються 
пропорційно обсягу випуску, але їх облік в якості прямих 

Е. Аткінсон, витрат економічно недоцільний. Приклад: вартість фарби, 
Р. Банкер, віднесено до виготовлення столу ... Витрати на потужність 
Р. Каплан, загального призначення (людина або обладнання), викорис-
М.Янг товувані спільно декількома об'єктами витрат. Приклад: ва-

ртість товарного складу, використовуваного для зберігання 
продукції організації [222, с. 149]. 

Прямі витрати - це такі витрати, які можуть бути точно та 
єдино правильним способом віднесені до конкретної цільо-

к. Друрі вої затрати. І навпаки, непрямі витрати до якоїсь цільової 
затрати точно та єдино правильним способом віднести не 
можна [92, с. 26]. 

Це компоненти витрат, котрі пов'язані або причиною яких є 
Р. Ентоні та два та більше об'єктів віднесення витрат; і ці компоненти 
Дж. Рис витрат неможна прямо віднести або розподілити по окре-

мим об'єктам віднесення витрат» [246, с. 313]. 

В. Зоріна та 
Непрямі витрати складаються з виробничих витрат, за виня-

Г. Сеніна 
тком вартості живої праці, основних матеріалів та прямих 
витрат [104, с. 37]. 

Непрямі витрати - це витрати на ресурси, придбані для 
І. Івакіна спільного використання більше, ніж одним об'єктом [109, 

С. 13]. 

Витрати, які неможливо або економічно недоцільно прямо 
О. Каверина віднести на об ' єкт обліку витрат (замовлення, продукцію, 

центр відповідальності тощо) [113, с. 68]. 

Т. Каменська, 
Непрямі - це ті витрати, які не можна віднести на конкрет-

І. Пилипенко 
та О. Редько 

ний об'єкт економічно вигідно [116, с. 18]. 
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Продовження дод. А 

№ Визначення непрямих витрат в науково-практичній літературі 

з/п 
Автори 

За відношенням їх до об' єкта обліку витрат 

1 2 з 

Непрямі витрюи не можуть бути безпосередньо віднесені до 

8 Є.Мних 
певного об'єкта витрат і розподіляються спеціальними ме-
то дами (амортизація, витрати на опалення й освітлення то-
ЩО) [156, С. 369]. 

9 Л Нападовська 
Які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного 
об'єкта обліку [225, с . 39]. 

Непрямі витрати зв'язані з виробництвом декількох видів 
10 В. Палій продукції, вони не можуТh бути записані в облікових доку-

ментах, по якомусь конкретному об'єкту [166, с. 28]. 

Р. Хенсен, . . 

11 М.Моувен, Витрати, які не можуТh бути легко 1 точно простежею до 
С. Еліаста об'єкта витрат [223, с. 41]. 
У. Сенков 

Накладні витрати ( overhead costs) - це витрати, які не 
пов'язані з безпосередньо з об 'єктами витрат. Цей вид ви-
трат не є прямим наслідком існування якого-небудь об ' єкту 

12 В. Шайкан 
витрат. Причиною накладних витрат є або група об' єктів 
витрат, або існування підприємства в цілому. Звичайно, як 
накладні витрати виділяють витрати на обслуговування і 
переналадку устаткування, адм1юстративю витрати, комер-

ційні витрати і т.п. [237, с. 192] 

Це витрати, які неможливо прямо віднести до визначеного 

13 К. Юрченко 
об' єкта витрат, тому їх групуюТh за видом і характером ви-
значеної однорідності, а потім розподіляюТh між об' єктами 
витрат пропорційно базі розподілу» [247, с. 103] . 

х х За відношенням до готового продукту 

Непрямі витрати віддавна вважаюТhся саме такими, тому що 

14 Г. Бєкрєнєва 
стосуюТhся всієї продукції і розподіляються між окремими 
її видами. Інакше кажучи, вони в принципі пов 'язуються із 
собівартіс110, з необхідністю її калькулювання [47, с. 20]. 

Це витрати, які неможливо розрахувати за окреми_ми видами 
продукц1ї за ознакою прямої приналежносn, осюльки вони 
пов'язані з виготовленням декількох видів продукції або з 
різними стадіями обробки. Їх включаюТh до собівартості 

15 Ф. Бутинець конкретних видів продукції шляхом розподілу пропорційно 
до будь-якої умовної бази. До непрямих витрат відносяться 
витрати на машини та обладнання, на підготовку та освоєн-
ня виробництва, втрати від браку, загальновиробничі, адмі-
ністративні та інші виробничі витрати [62, с. 149, 150] . 
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Продовження дод. А 

№ Визначення непрямих витрат в науково-практичній літературі 

з/п 
Автори 

За відношенням їх до об' єкта обліку витрат 

1 2 з 

СукушrіСІЬ вrпраг, які неможливо віднесm на один конкреrnий 
виріб або вид виробів (в залежності від того, що являє~ься 

16 О. Волкова об'єктом калькуляції), та їх 1ИМ чи ітпим ІІDІЯХОМ розподіляюТh 
між виробами згідно розробленій методиці, яка повинна буш 
відображена в обліковій політиці підприємс1Ва» [ 67, с. 11 О]. 

Витрати, які не можуТh буш прямо пов'язаними з окремими 
17 Л.Гниmщька продуктами чи видами діяльності, а потребуюТh розмежу-

вання між ними на основі певної бази розподілу [73, с. 11]. 

М. Грещакта 
Непрямі витрати - витраш, які не можна віднести безпосе-

18 
О. Коцюба 

редньо (прямо) на конкретні види продукції у багатопродук-
товому виробmщ1Ві [79, с. 25]. 

Під непрямими розуміюТhся вrпраш, які є загальними для ви-
робІПЩІВа декількох видів продукції (вrпраш на утримання і 

19 Ю. Давидов експлуатацію обладнання, загальновиробничі, загальногоспо-
дарські вrпраш) і тому включаюТhся до їх собівартості непря-
мо, умовно за допомогою спеціальних методів розподілу [82]. 

Це витраш, які не можна безпосередньо віднесш на окремі 
різновиди продукції, бо вони пов'язані з виготовленням різ-

20 І. Давидович них виробів (заробітна плата обслуговуючого і управлінсь-
кого персоналу, утримання та експлуатація будівель, спо-
руд, машrm тощо)» [84, с. 36]. 

Витрати, пов'язані з виробmщ1Вом декількох видів продук-
А Загородньо- ції, які включаються до її собівартості не прямо, а опосеред-

21 го, Г. Вознюк ковано - з допомогою спеціальних розрахунків у певній 
таГ. Партии пропорції відповідно до економічно обrрунтованих норма-

тивів [98, с. 115]. 

Вrпраш, які у момент виникнення не можна віднесm на певний 
22 Н. Золотарьова вид продукції. Це вrпраш, які маюТh відношення до технологі-

чного процесу виробІПЩІВакількохвидів продукції [103, с. 66]. 

Витрати, які носять загальний для всіх видів продукції хара-
23 Т. Карпова ктер та розподіляюТhся між ними згідно обраній методиці 

розподілу [119, с. 100]. 

Непрямі витраш пов'язані з випуском декількох видів про-
24 В. Керимов дукції, наприклад, витрати на управління та обслуговування 

виробmщ1Ва (накладні) [121, с. 26]. 

С. Ковтун, Витрати, що не можуть буш віднесені безпосередньо до ви-
25 Н. Ткачук та значеного об'єкту витрат економічно доцільним шляхом 

С. Савлук [123, С. 100]. 
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Продовження дод. А 

№ Визначення непрямих витрат в науково-практичній літературі 

з/п 
Автори 

За відношенням їх до об' єкта обліку витрат 

1 2 з 

Це витрюи, які являють собою загальний характер, призна-
26 М. Кузьміна чені для декількох видів продукції і тому потребують роз-

поділу [135, с. 21]. 

Під прямими розуміють такі витрати, які мають суворо ці-
льове призначення, нормуються й відносяться прямо на 

З . Лаучик, окремі калькуляційні одиниці. Іmпі витрати, загальні для 
27 В. Краличек та багатьох виробів різних видів, відносяться к непрямим ви-

Л. Стракова тратам та включаються в собівартість продукції пропорцій-
но якимось базам розподілу, що відрізняються в залежності 
від галузей промисловості [59, с. 162] . 

В. Лебедев, Витрати, які не мають безпосереднього (прямого) відно-
Т. Дроздова, шення до виробництва даного найменування продукції у 

28 В. Кустарев, зв'язку з чим вони не можуть бути включені в їх собівар-
А Асаулта тість прямо. Непрямі витрати пов'язані з виробництвом та 
Т. Фомина реалізацією всієї продукції підприємства [220, с. 34]. 

Витрати, які неможна віднести до об'єкта калькулювання 
29 М. Медведев прямо, безпосередньо (наприклад- на освітлення цеху), а 

тому вони відносяться до нього непрямо [147, с. 340]. 

Витрати, які пов'язані з роботою виробничих підрозділів 

30 В. Пантелеєв або підприємства в цілому і які включають у собівартість 
та О. Сніжка окремих видів продукції або робіт, розподіляючи їх за пев-

ними заздалегідь встановленими ознаками [203, с. 106]. 

Це затрати, які пов'язані з виробництвом кількох видів про-
31 В. Сопка дукції, і розподіл яких за видами та сортами продукції про-

водиться за спеціальними розрахунками [208, с. 280] . 

32 Т. Споун 
Непрямі витрати як так1, яю неможливо безпосередньо 
пов'язати з даним продуктом або підрозділом [211, с. 27]. 

33 П Фрідман Визначає витрати, що важко віднести безпосередньо на ра-
хунок виробу, як непрямі витрати [228, с . 42]. 

34 Ч. Хорнгрен та Непрямі витрати неможливо або економічно недоцільно ві-
Дж. Фостер дносити на конкретні вироби [230, с. 274]. 

Непрямі витрати - це витрати, що непрямим шляхом пов' язані 

В. Хруцький 
з виробництвом даного продукту, веденням бізнесу або госпо-

35 та В . Гамаю-
дарської діяльності фірми. Вони являють собою умову її існу-

нов 
вання як господарюючого суб' єкта. Непрямі витрати призначені 
для різних цілей, їх неможна безпосередньо віднести на вартість 
окремого продукту, контракту, клієнта [231, с. 58,59]. 
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Продовження дод. А 

№ Визначення непрямих витрат в науково-практичній літературі 

з/п 
Автори 

За відношенням їх до об' єкта обліку витрат 

1 2 з 

Непрямі витрюи, як правшю, пов'язані з виробющтвом кі-
лькох видів продукції, а тому прямо до собівартості тієї або 
іmrюї продукції вони не можуть бути віднесені. Вони вклю-
чаються до собівартості окремих видів продукції за певною 

36 В.Швець умовною ознакою, що дає змогу визначити, яка частка не-

прямих витрат має бути віднесена на собівартість тієї або 
іmІІОї продукції (наприклад, пропорційно прямим витратам, 
витрати з оплати праці, використаних потужностей, обсягу 
діяльності тощо) [239, с. 205]. 

Д. Шим, 
Витрати, які одночасно можна віднести до різних підрозді-

37 
Д. Сігел 

лів, виробів або робіт входять до категорії непрямих витрат 
[244,с. 19]. 
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Додаток Б 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СКЛАД НЕПРЯМИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО (УПРАВЛІНСЬКОГО) ОБЛІКУ 

Загальновиробничі 

витрати 

1. Витрати на управ
ління виробництвом: 

1.1 витрати на угри-
ман ня працівників 

апарату управління 

виробництвом: 

1.1.1 витрати на оп-

Адміністративні 

витрати 

2 
1. Адміністративні 

витрати: 

1.1. витрати на опла
ту праці персоналу 

управління підпри-

ємством та йоm 

структурних підроз-

лату праці 

управління 

ництвом та 

структурних 

апарату д1л1в, що відносяться 

вироб- до апарату управ

його ління; 

підроз- 1.2 відрахування на 

д1л1в; 

1.1.2 відрахування на 
соціальні заходи 

апарату управління 

виробництвом; 

1. 1 .3 витрати на 

медичне страхуван

ня апарату управ

ління виробництвом; 

1.2 витрати на опла
ту службових відря

джень персоналу це

хів, дільниць; 

1.3 витрати на прид
бання пеціалізованої 

літератури для ІН.

формаційного за

безпечення виробни

чої діяльності цеху, 

дільниці, на перед

плату спеціалізова

них видань тощо; 

1.4 витрати на сп

лату послуг за участь 

в семінарах загально 

виробничо-го 

персоналу. 

соціальні заходи; 

1.3 витрати, пов'я

зан1 з матеріально

техн1чним забезпе

ченням апарату уп

равління та йоm 

структурних підроз

д1л1в: 

а) канцелярські, дру

карські, поштово

телеграфні витрати ; 
б) вартість бланків 

ЗBlTHOCTl та доку

ментації тощо; 

в) витрати на прид

бання літератури для 

адм1н1стративного 

персоналу, 

1.4 витрати на оп

лату службових 

роз'їздів адм1н1стра

тивного персоналу, 

1.5 витрати на оп

лату послуг за участь 

у семінарах адмшю

тративного 

персоналу, 

1.6 витрати на пере-
везення 

тивного 

адмш1стра

персоналу 

підприємства до м1с

ця роботи і назад; 

Витрати на збуг 

з 

1. Витрати на угримання 

підрозд1л1в підприємства, 

що пов'язані з1 збутом 

продукції: 

1.1 витрати на оплюу пра
ці та комісійні винагороди 

працівникам підрозд1л1в, 

продавцям та торговим 

агентам, що забезпечу~оть 

збуг продукції; 

1.2 відрахування на соці

альні заходи; 

1.3 витрати на оплюу 

службових відряджень 

працівників, зайнятих збу

том продукції у межах 

норм, встановлюваних за

конодавством; 

1.4 витрати на телеко

мунікаційні послути; 

1.5 витрати на матеріали, 

канцелярські товари тощо 

2. Витрати на угримання, 
ремонт та експлуатацію 

основних засобів, 1нших 

необоротних матеріальних 

актив1в та нематеріальних 

активів, пов'язаних з1 

збугом продукції: 

2.1 витрати на техючних 

огляд, техн1чне обслуто

вування, ремонт та утри

мання у робочому стаю 

основних засобів, 1нших 

необоротних матеріальних 

актив1в та нематеріальних 

активів; 

2.2 витрати на оплату праці 
робітників, зайнятих 

обслуговуванням та ре

монтом основних засобів, 

1нших необоротних мате

ріальних активів та нема-

Інші 

операційні 

витрати 

4 
1. Витрати 

на дослідже

ння та роз

робки: 

1.1 витрати 

на дослідже

ння: 

1.1.1 витра

ти пов'язані 

з вибором 

напрямку 

досліджен-

ня; 

1.1.2 витра

ти на прове

дення теоре

тичних та 

експеремен

тальних дос

ліджень; 

1.1.3 витра

ти на уза

гальнення і 

оцінювання 

результатів 

досліджень, 

складання 

звітної до

кументації 

1.1.4 витра

ти на прий

мання нау

ково-дослі

днихробіт; 

1.2 витрати 

на розробки: 

1.2.1 витра

ти на прое

ктування і 

конструю

вання ново

m виробу; 
1.2.2 витра-
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2. Амортизація ос

новних засобів та 

інших необоротних 

матеріальних акти

вів загальновироб

ничого призначення: 

2.1 амортизація ос

новних засобів за

гальновиробничого 

призначення; 

2.2 амортизація ін.

ших необоротних 

матеріальних акти

вів загальновироб

ничого призначення. 

З. Амортизація не

матеріальних акти

вів загальновироб

ничого ( цехового, 

дільничого, лінійно

го) призначення . 

4. Сума сплачених 

орендарем плагежів 

за користування на

даними в операційну 

оренду основними 

засобами, іншими 

необоротними мате

ріальними активами 

та нематеріальними 

активами загаль

новиробничого 

призначенням тех

нологій та органі

зацією виробництва, 

забезпеченням якос

ті продукції, підви

щення її надійності, 

довговічності та ін

ших експлуатацій

них властивостей у 

ході виробничого 

процесу; витрати на 

оформлення різного 

роду сертифікатів на 

різні види продукції . 

2 
1 . 7 витрати на вип

лату винагороди за 

професійні послуги 

працівникам апарату 

управління; 

1 .8 представницькі 

витрати адміністра

тивного персоналу, 

1.9 витрати на підви
щення кваліфікації 

працівників управ

лінського персоналу; 

1.10 витрати пов'яза
ні з медичним стра

хуванням працівни

ків управління 

1 .11 інші адміністра
тивні витрати. 

2. Загальногоспо

дарські ( загально

корпоративні ) витра
ти: 

2.1 витрати за вико
ристання та обслуго-

вування технічних 

засобів управління; 

2.2 витрати на прид
бання ліцензій та 

інших спеціальних 

дозволів; 

2.З організаційні 

витрати на прове

дення річних зборів 

акціонерів ( учасни

ків) підприємства; 

2.4 витрати на прове
дення аудиту фінан

сової звітності підп

риємства; 

2.5 витрати на опла
ту послуг комер

ційних банків та ін

ших кредитно-фінан

сових установ; 

2.6 витрати на стра
хування кредитних 

ризиків; 

2.7 витрати пов'язані 
з нотаріально-юри

дичними послугами: 

юридичне консуль-

Продовження дод. Б 

з 

теріальних активів; 

2.З відрахування на соці

альні заходи; 

2.4 вартість спожитої 

електроенергії; 

2 .5 амортизаційні відра

хування основних засобів, 

інших необоротних мате

ріальних активів та нема

теріальних активів; 

2.6 сума сплачених орен
дарем платежів за корис

тування наданими в орен

ду основних засобів, ін.

ших необоротних мате

ріальних активів та нема

теріальних активів; 

2. 7 витрати зі страхування 
майна; 

2.8 витраги на оплату 

послуг сторонніх органі

зацій, пов'язаних з техніч

ним обслуговуванням і 

ремонтом основних засо

бів. 

З. Витрати, пов'язані з 

транспортуванням, пере

валкою та страхуванням 

готової продукції: 

З . 1 Витрати на відш

кодування транспортних, 

перевалочнихі страхових 

витрат постачальника, rцо 

включаються до ціни 

продукції згідно з базисом 

поставки, передбаченим 

угодою сторін; 

З .2 витрати на страху

вання ризиків транспор

тування продукції та на 

страхування небезпечних 

вантажів; 

З.З витрати зі страхування 

цивільно-правової відпо

відальності власників на

земних транспортних за

собів, що перебувають у 

складі основних засобів; 

З .4 витрати на оплату пос
луг транспортно-експеди

ційних та посередницьких 

4 
ти на прое

ктування 

спеціально

го інстру

ментального 

оснаrцення і 

розробку 

технологіч

ного проце

су його ви

готовлення; 

1.2.З витра

ти на роз

робку і 

оформлення 

нормативів 

витрат; 

1.2.4 витра

ти на випро

бування ма

теріалів, на

півфабрика

тів, інстру

ментів і 

пристосу

вань для ви

робництва 

нових виро

бів. 

1.2.5 витра

ти на переп

ланування, 

перестано

вику і нала

годження 

устаткуван

ня. 

1.2.6 витра

ти на виго

товлення 

первісного 

комплекту 

спеціально

го інстру

менту і 

пристроїв 

для дослід

ного зразка 

продукції. 

1.2.7 витра

ти на виго-
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5. Витрати некапіта
льного характеру, 

пов'язані з удоско

наленням технологій 

та організацією ви

робництва, забезпе

ченням якост1 про

дукції, підвищення її 

надійності, довговіч

ност1 та 1нших експ-

луатаційних влас-

тивостей у ході ви

робничого процесу; 

витрати на оформ

лення різного роду 

сертифікатів на різні 

види продукції. 

6. Витрати на обслу
говування виробни

чого процесу: 

6.1 витрати на забез
печення виробниц

тва сировиною, ма

теріалами, паливом, 

енергією, інстру

ментом, пристроями 

та іншими засобами 

і предметами праці; 

6.2 витрати на внут
рішньозаводське пе

реміщення вантажів; 

6 .3 витрати на здій-
нення технолопч-

ного контролю за 

виробничими про

цесами і якістю про

дукції. 

6.4 витрати на утри
мання загальнови

робничого персона

лу, зайнятого обслу

говуванням вироб

ничого процесу: 

6.4.1 витрати на оп
лату праці загально

виробничого персо

налу підприємства 

та його структурних 

підрозд1л1в; 

2 

тування, нотаріальне 

посвідчення доку

ментів, тощо; 

2.8 витрати підпри

ємства пов'язані з 

підтвердженням 

якості продукції; 

2.9 витрати на утри
мання основних за

собів, 1нших мате

ріальних необорот

них актив1в загаль

ногоподарського ви

користання: 

2.9.1 витрати на ут

римання і експлуата

цію основних засо

бів та інших необо

ротних матеріальних 

активів; 

2.9.2 витрати на ре
монти; 

2.9.3 витрати на опе
раційну оренду ос

новних засобів, 1н

ших необоротних 

матеріальних активів 

та нематеріальних 

актив1в загального

подарського призна

чення; 

2.9.4 витрати на ком
пенсації працівни

кам за особистий 

транспорт; 

2.9.5 витрати 1з 

страхування майна 

підприємства загаль

ногосподарського 

призначення; 

2.10 витрати на по
жежну і сторожову 

охорону загального

подарського призна-

чення, включаючи 

позавідомчу охоро

ну, об'єктів загаль

ногосподарського 

призначення: 

К.В. Безверхий 

Продовження дод. Б 

з 

організацій; 

3.5 витрати на страху

вання призначеної для 

подальшої реалізації гото

вої продукції (товарів), що 

зберігаються на складі 

підприємства . 

4. Витрати, пов'язані з 

забезпеченням правил 

техніки безпеки та охоро

ни праці: 

4.1 на оплату праці пра

цівників зайнятих за без

печенням нормальних 

умов праці та правил тех

н1ки безпеки, що забез

печують збут продукції; 

4.2 відрахування на соці
альні заходи; 

4.3 на матеріали, мило та 
мийні засоби, паливо й 

енергію, що використо

вується для забезпечення 

охорони праці; 

4.4 на придбання спеціа
льної літератури, на нав

чання та інструктаж з 

питань охорони праці; 

4.5 на проведення щеп

лень, придбання аптечок з 

набором медикаментів для 

надання медичної допомо

ги; 

4.6 витрати на проведення 
атестації робочих місць на 

відповідність їх норматив

ним актам з охорони 

праці; 

4.7 витрати на оплату 

послуг сторонніх організа

цій з охорони праці. 

5. Фактичні витрати на га
рантійний ремонт та га

рантійне обслуговування 

продукції або гарантійні 

зам1ни проданих товарів, 

якщо на підприємстві не 

створювалося забезпечен

ня для відшкодування 

гарантійних зобов'язань: 

4 
товлення 

дослідного 

зразка. 

1.2.8 витра

ти на виго

товлення 

установчої 

партії; 

1.3. витрати 
на освоєння 

нового ви

робництва, 

цехів та аг

регатів ( пус
ков1 витра

ти): 

1.3.1 витра

ти на пере

вірку готов

ност1 нового 

виробництв

ва, цехів та 

агрегатів до 

введення їх 

в експлуата

цію шляхом 

комплексно

го випробу

вання; 

1.3 .2 підви

щені витра

ти на вироб

ництво но

вих видів 

продукції в 

період їх ос

воєння, вит

рати, пов'я

зан1 з під

готовкою та 

освоєнням; 

1.3 .3 витра

ти на випро

бування ма

теріалів, на

півфабрика

тів, інстру

мент1в і 

пристосува

нь 
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б.4.2 відрахування 

на соціальні заходи; 

б.4.3 витрати на 

медичне страхуван

ня загальновироб

ничого персоналу. 

7. Витрати на утри
мання та експлуа

тацію, технічний ог

ляд і техн1чне обс

луговування основ

них засобів, 1нших 

необоротних мате

ріальних активів за

гальновиробничого 

призначення: 

7 .1 Витрати на утри
мання та експлуа

тацію основних за

собів; 

7.2 витрати на тех
нічний огляд і тех

ючне обслуговуван

ня основних засо

бів; 

7.3 витрати на утри
мання та експлуа

тацію інших необо

ротних матеріаль

них активів; 

7.4 витрати на тех
нічний огляд і тех

ючне обслуговуван

ня ІНШИХ необо-

ротних матеріаль-

них актив1в. 

8 . Витрати на праве-
дення кап1тальних 

ремонтів об' єктів за

гальновиробничого 

призначення. 

9. Витрати на охо

рону праці загально

виробничого приз

начення. 

10 . Витрати на по

жежну і сторожову 

охорону загальнови

робничого призна

чення. 

2 
2.10.1 витрати на оп-

вартості лату 

матеріалів 

та предметів 

сторожової охорони, 

обмундирування і 

чергового спецодягу, 

що видається робіт

никам вахтерської, 

пожежної і сторожо

вої охорони; 

2.10.2 витрати на 

оплату вартості спе

цодягу взуття, мила, 

миючих та знешко-

джуючих засобів; 

пального, мастиль

них та Інших мате

ріалів для утримання 

та експлуатації спе

ціального автотранс

порту, противопо

жежних механІзмІв І 

пристроїв; 

2.10.3 витрати на 

оплату праці персо

налу вахтерської, по

жежної і сторожової 

охорони ; 

2 .10.4 відрахування 

на соціальні заходи; 

2.10.5 амортизаційні 

відрахування; 

2 . 10 .б витрати на оп

лату послуг сторон

ніх підприємств що

до пожежної безпеки 

(охорони) і сторо

жової охорони; 

2 .10 .7 ІНШІ витрати 

на утримання проти

пожежних пристроїв 

та механізмів; 

2.11 витрати на за

безпечення нормаль

них умов праці та 

правил технІки без

пеки праці, охорони 

праці, санітарно-гі-
. . . 
ГlЄНІЧНИХ та ІНШИХ 

Продовження дод. Б 

з 

5 .1 Витрати на гарантійне 
обслуговування, яке забез

печує нормальну експлуа

тацію виробів у спожива

ЧІВ в межах встановлю

ного терміну служби ( ін
структажі, технічне обслу

говування, налагоджуван

ня, перевірка правильності 

використання виробу то

що); 

5 .2 на гарантійний ремонт 
(гарантійні заміни) прода

них товарів, якщо це пе

редбачено умовами реалі

зації продукції; 

5 .3 на утримання гарантій
них сервісних центрів. 

б . Витрати на проведення 

передпродажних і реклам

них заходів та на дослі

дження ринку (маркетинг) 

стосовно товарів ( робіт, 

послуг), що продаються 

підприємством: 

б.1 витрати на розробкуі 

видання рекламних виро

бів; 

б.2 витрати на розробку і 

виготовлення ескІзІв ети

кеток, зразків фірмових 

пакетів і упаковки; 

б .3 витрати на рекламу в 
засобах масової інформа

ції; 

б .4 витрати на придбання, 
виготовлення, 

копіювання, дублювання і 

демонстрацію реклам них 

кіно-, відео- і діафільмів; 

б.5 витрати на виготовле

ння стендів, муляжів, 

рекламних щитів тощо; 

б.б витрати на зберігання 

та експедирування рек

ламних матеріалів; 

б. 7 витрати на 

оформлення вітрин, 

кімнат-зразків, виставок

продажv тощо· 

4 

для вироб

ництва но

вих виробів; 

1.3 .4 переп

ланування, 

перестано

вку і налаго

дження ус

таткування. 

2. Сумнівні 

та безнадій

ні борги: 

2.1 сумнівні 

борги; 

2.2 безна-

дійні борги. 

З. Втрати 

від опера-

ційної кур

сової різни

ці. 

4. Втрати 

від знеціне

ння запасІв. 

5. Нестачі й 
втрати від 

псування 

цінностей: 

5.1 від при

родного 

убутку; 

5.2 з вини 

винуватців; 

5.3 З ІНШИХ 

обставин. 

б. Визнані 

штрафи, пе

ні, неустой

ки: 

б.1 від дер

жавних ор

ганів; 

б . 2 від кре

диторів; 

б.З від пос

тачальників; 

б.4 від за

мовників, 

покупців. 
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11. Витрати, пов'я

зані з використан

ням та обслугову

ванням засобів сиг

налізації, обчислю

вальної техніки, за 

надані для виробни

чих потреб телеко

мунікаційні послуги. 

12. Витрати на по

датки, збори та інші 

передбачені законо

давством платежі, 

безпосередньо 

пов'язані з 

виробничим 

процесом і кількістю 

продукції, що випус

кається. 

2 

спеціальних вимог 

загальногосподарсь

кого призначення 

2.12 витрати на 

сплату податків, збо

рів та інших обов'яз

обов'язкових пла

тежів, крім тих, що 

включаються до ви

робничої собівартос

ті продукції ( робіт, 

послуг): 

2.12.1 плата за зем-

лю; 

2.12.2 витрати на 

сплату податку з 

власників транспор

тних засобів та 

інших самохідних 

машин і механізмів 

загальногосподарсь-

кого призначення; 

2.12.3 витрати на 
ного призначення. сплату збору за спе-

14· Витрати на пере- ціальне використан
везення працівників ня водних ресурсів; 
виробничих підроз-

13. Витрати, пов'я

зані з утриманням та 

експлуатацією фон

дів природоохорон-

ділів до місця 2.12.4 витрати на 

роботи і назад У :~;~::::0~:в~~л:~~ 
напрямках, що не 

обслуговуються 

пасажирським 

транспортом загаль

ного користування. 

15. Платежі із стра-

хування цехового 

майна, що пов'язане 

з виробничою діяль

ністю. 

16. Витрати на опа-
лення, освітлення, 

водопостачання, во

довідведення та 

інше утримання 

виробничих 

приміщень. 

17. Інші загальнови
робничі витрати: 

нього середовища; 

2.12.5 витрати на 

оплату портових збо

рів; 

2.12.6 витрати на 

сплату збору за при-

паркування авт от-

ранспорту тощо; 

2.13 інші витрати 

загальногосподарсь

кого призначення, а 

саме інші виплати, 

що не належать до 

фонду оплати праці 

працівників загаль-

ногосподарського 

призначення: 

2.13.1 витрати на 

оплату перших п' яти 

днів тимчасової неп

рацездатності; 

К.В. Безверхий 

Продовження дод. Б 

3 

6.8 витрати на безоплатну 
роздачу зразків товарів 

або безоплатне надання 

послуг з рекламними 

цілями; 

6.9 витрати на професійну 
перепідготовку спеціа

лістів з реЮІами; 

6.10 витрати на оплату 

послут сторонніх органі

зацій з питань реЮІами. 

7. Витрати на зберігання, 
навантаження, розванта

ження та пакування го

тової продукції: 

7.1 Витрати на вішко

дування сЮІадських, ван

тажнорозвантажувальних 

витрат постачальника, що 

вЮІючається до ціни про

дукції згідно з базисом 

поставЮІ, передбаченим 

угодою сторін; 

7.2 витрати на пакувальні 
матеріали для 

затарювання готової 

продукції на скла-дах; 

7.3 витрати на ремонт 

тари та операції зі 

СЮІЯНОЮ тарою; 

7.4 витрати на вика рис
тання та обслуговування 

засобів сигналізації, на 

пожежну сторожову охо

рону; 

7.5 нестачі продукції на 

складах у межах норм 

природного убутку; 

7.6 витрати на оплату 

послут сторонніх органі

зацій. 

8. Витрати на оплату 

податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів 

встановлені законодавств

вом України: 

8.1 Витрати на сплату 

експортного мита та мит

них зборів; 

4 
7. Витрати 

на утрима

ння об' єктів 

соціально

культурного 

призначен-

ня: 

7.1 витрати 

житлово-ко

мунальних 

господ

дарств; 

7.2 витрати 

обслуговую

чих вироб

ництв; 

7.3 витрати 

дошкільних 

закладів; 

7.4 витрати 

будинків 

відпочинку; 

7.5 витрати 

на угриман

ня 

медичних 

закладів; 

7.6 витрати 

інших зак

ладів оздо

ровчого та 

культурного 

призначення 

8. Інші вит
рати опера

ційної 

діяль-ності: 

8.1 витрати 

на виплату 

виплату ма

теріальної 

допомоги; 

8.2 витрати 

на оплату 

перших п'я

ти днів тим

часової неп

рацездат

ності за ра

хунок кош

тів підпри-
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Продовження дод. Б 

2 3 4 
17.1 Витрати на 8.2 єдиний збір, що справ- ємства, ус-

внутрішн.ьозаводсь- 2.13 .2 витрати на 
ке перем1щення ван- оплату сум вихідної 
тажу: матеріалів, на-
півфабрикатів, шст- допомоги при при-

пиненю трудового 
рументів; 
17.2 витрати пов'я- договору; 

2.13.3 суми нарахо
заю з недостачами 

незавершеного 

виробництва; 

ваю працівникам за 

час затримки розра

хунку при звшьнен-

ю ; 

2.13.4 відшкодуван-

17.3 витрати пов'я

заю з недостачами 

та втратами від 
псування матеріаль- ня витрат 

Пенсійного фонду на 
них цінностей у 

виплату та доставку 

межах норм при- пенсії, 
родного убутку; призначених 

на пільгових умовах; 
17.4 витрати пов'я- 2.13.5 компенсації 
заю з оплатою моральної шкоди 
простроїв з вини 

працівникам за раху-
підприємства; 

ляється у пунктах пропус

ку через державний кор

дон України при вивезені 

або ввезені вантажу; 

8.3 портові збори; 
8.4 збір за спеціальне 

використання водних 

ресурсів підрозділами 

збуту в межах ліміту; 

8.5 збір за припаркування 
і стоянку вантажних авто

мобілів, пов'язаних з1 

збутом продукції; 

8.6 податок з реклами; 
8.7 податок з власниюв 

транспортних засобів та 

інших самохідних машин і 

механізмів, пов'язаних з1 

збутом продукції. 

9. Інші витрати на збут: 
17.5 витрати пов'я-

заю з виплатою 

компенсації праців

никам за викорис

тання для потреб 

виробництва влас-

нок КОШТІВ підпри-
9.1 транспортні витрати 

ємства, що виплачу- працівників, що викорис
ється за рішенням 

товують власний автот-

ного інструменту і 

особистого транс-

суду; ранспорт; 
2.13.6 вартість прид- . · б 
баних 9.2 ІНШІ витрати на з ут . 

підприємством 

проїзних квитків, які 

персонально не роз-

порту; поділяються 
17.6 витрати на оп-

МІЖ 

а працівниками, 
лату вартості прид-

видаються їм у міру 
баних підприємств-

потреби для вико
вом проїзних квит-

нання виробничих 
ків, які персонально 
не розподіляються завдань; 

2.13.7 інші виплати, 
між працівниками, а 

що не належать до 
видаються для фонду оплати праці 
виконання. 

працівників загаль-

но господарського 

призначення; 

2.13.8 інші загально
господарські 

витрати. 

танови, ор

ганізації; 

8.3 витрати 

на оплаrу 

сум вихідної 

ДОПОМОГИ 

при припи

ненні трудо

вого догово

ру; 

8.4 витрати 

на оплаrу 

сум, нарахо

ваю праців

никам за час 

затримки 

розрахунку 

при звільне

ню; 

8.5 витрати 

на оплаrу 

компенсацій 

моральної 

шкоди пра

цівникам за 

кошти підп

риємства, 

що виплачу

ється пра

цівникові за 

рішенням 

суду; 

8.6 витрати 

на оплаrу 

компенса

ційних вип.

лат при пе

реїзді в ш.

шу місце

шсть згідно 

законодавс

тва; 

8.7 інші опе
раційні вит

рати. 
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№ 

з/п 

2 

Види 

приладів 

2 

К.В. Безверхий 

Додаток В 

ВИДИ ПРИЛАДІВ ТА ЇХ СКЛАДОВІ 

Склад видів приладів (номенклаrура) 

3 

І. Електричні: 
1. ХолоДШІЬники, венпшятори та електроковдри. 
2. Машини посудомийні побутові. 
З. Машини пральні та суІШШьні побутові. 
4. Вентилятори побутові та вентиляційні або витяжні шафи. 
5. Пилососи, натирачі підлог, пристрої для перемелювання хар
чоп-родукпв та МІксери, соковижималки. 

б. Електробритви та машинки для підстригання волосся. 
7. Фени електротеплові та праски електричні . 
8. Кавоварки та електрочайники, тостери електричні, підігрівачі 
страв, фритюрниці. 
9 .Водонагрівачі електричні. 
10. Електроприлади для опалювання примпцень та обігрівання 
грунту. 

11. Печі мікрохвильові. 
12. Плити кухонні, електропечі. 

П. Неелектричні: 
1. Плити кухонні, _печі газові: . . . 
- ПJ?ИЛади кухонн1 варилью, шд~гршач1 страв на газовому палию 

зал1зю чи сталею; 

- прилади кухонні варильні, підігрівачі страв на рідкому та/або 
твердому палию зал1зю чи сталею. 

2. Прилади нагрівальні неелектричні: 
- печі, обігрівачі, каміни для опалювання приміщень; 
- газові і нафтові радіатори _для опалювання приміщень; 
- спиртою печ1, пох1дн1 печ11 т. ш. , газою пальники; 

- баки для кип'ятіння води з топками чи іншими нагрівальними 
елементами. 

1. Прилади електровакуумні: 
- прилади електронно-променеві: трубки електронно-променеві з 
термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом приймальні, 
тобто такі, що перетворюють електричний сигнал у світловий си
гнал: для телевізорів та відеомоніторів (монохромного, чорнобі
лого чи кольорового зображення), для в ізуалізації фізичних 
явищ (осцилографічні, запам'ятовувальні, індикаторні, знакодру
кувальні), для проекційних апаратів (квантоскопи, світлоклапанні 
і т.ін.) 
- трубки електронно-променеві, які перетворюють електричний 
сиг-нал:запам'ятовувальні без видимого зображення, кодувальні, 
функціональні і т.ін. 
2. Прилади напівпровідникові: 
- дюди, транзистори та тиристори; 
- прилади оптоелектvонні та п' єзоелектvичні. 
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Продовження дод. В 

№ Види 
Склад видів приладів (номенклаrура) 

з/п приладів 

1 2 3 

1. У статковюrnя медичне, хірургічне та ортопедичне: 
1) У статковюrnя радіологічне: 
- апаратура, основана на дії рентгенівського випромінювання, 
призначену для медичного, х1рурпчного, стоматолопчного? 

ветеринарного та промислового використання: рентгеншсью 

апарати для діагностики, апарати для радіотерапії, рентгенів-
сью апарати для промислового використання, рентгеншське 

дифракційне та рентгенівське спектрометричне обладнання 

"( для вивчення будови кристалів, а також хімічного складу ма-
теріалів, апарати для рентгеноскопічних досліджень банківсь-

V ких білетів та інші документи; 
;::;: - апаратуру, основану на використюmі альфа-, бета- чи гамма-

~ випромінювань.: апарати для терапії, апарати для радіологічних 
досшджень, яю використовуються головним чином у промисло-

;::;: вості, апарати для контролю вмісту пакетів, які містять будь-який 
з ~ продукт; 

(.) - трубки рентгенівські, генератори рентгенівського випроміню-.::і 
('j вання, високовольтн1 генератори, включно детал1: пульти управ-
f-< ління, екрани та інші пристрої для обстеження та лікування. 

~ 2) Апаратура стоматологічна: інструменти та пристрої, які вика-

~ ристовуються в стоматології: пінцети всіх видів, ЩІПЩі всіх ви-

е дів, зубні фрези, інструменти для оброблення нервів, різні зонди, 
інструменти для пломбувюmя, зубні бори, диски, стоматологічні 
бормашини і т.ін., двигуни для стоматологічних бормашин, ком-
плектне стоматологічне обладнання на своїй основі; . . 
- плювальниц1 та полоскальниц1 рота; 
- стоматологічні крісла, які містять стоматологічне обладнюmя та 
будь-які інші стоматологічні пристосування. 
2. Прилади ультразвукові, .механотерапевтичні, масажні, та апа-
рати для психштр1ї, слухаю, озонної терашї, кисневої терап1ї, ае-
розольної терапії, штvчного дихюmя, кардіостимvлятори. 

·~ 
І .Прилади навігаційні, метеорологічні, гео.фізичні. Компаси всіх 

..Q типш, вщ простих? яю використовуються ПlШИМИ мандршниками, 

§ велосипедистами 1 т. ш. до спец1ал1зованих, призначених для ви-
~ 

користюmя .в гірничій справі, навігації і т.ін.:. магнітні компаси, ::;:: 
.9' і;1: проскошчн1 компаси, промагнпю компаси та 1нш1 компаси, при-

4 
~ ('j лади для визначення положення корабля: сектанти, октанти, ази-

~ ~ мути та інші прилади,. спеціальні морські чи річкові навігаційні 
о р., 

~ ~ прилади: автопшоти, пропшоти, апарати для запису курсу, шкл1-

о 
нометри, лаги, лоти, гідролокатори, спеціальні навігаційні П()ИЛа-

~ 
ди: висотом~ри, шдикатори швидкосn поютряного потоку, шди-

катари швидкості підіймання та зниження, штучні горизонти, 

~ вимірювачі числа Маха, акселерометри, автопілоти. 
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Продовження дод. В 

№ Види 
Склад видів приладів (номенклаrура) 

з/п приладів 

1 2 3 

2. Прилади геодезичні, океанографічні, гідрологічні, мегеорологічні. 
Прилади, які використовуюТhся в геодезії, топографії: оптичні чи оп-
тико-елекгршпn теодошти, ОПТИЧНl чи оптико-елекгршпn тахеометри, 

алідади, пантометри, фотограмметричні прилади та присчюї, гідрог-
рафічні прилади, океанографічні чи гідрологічні прилади: спеціальні 
самописm покажчики рrnня для запису коливань рrnня_озер та рж, са-

мозаписувач~ хвюповання чи приливщ мегеоролопЧlП прилади: ане-

мометри, вимірювачі пароутвореmщ нефоскопи, актинометри, геофі-
зичні прилади: сейсмометри, сейсмографи, магнітні чи гравіметричні 
геофізичні прилади, дальноміри. 
З . Прилади для визначення маси та вимірювання лінійних розмірів . 
4. Прилади для вимірювання елекгрИЧ1ШХ величин та іонізуючих ви-
промінювань. Лічильники Гейгера, дозиметри, дегектори, які містЯТh 
іонізаційні камери, апарати для вимірювання космічних та аналогіч-
них випромінювань, детектори неЙІронів на термоелементах та вимі-

~ рювальні прилади, детектори, які містЯТh неЙІронні детекторні труб~ 

~ 
ки, прилади для вИМІрювання та дегектирування випромпповання, яю 

МІСТЯТh р1диmn чи твердоnльm сцинцилятори. 
§' 5. Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин: 
-~ 5.1 Ареометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та 

..Q 

§ психрометри. 

~ 5.2 _Прилади_ для вимірювання _та контролю витрат, рівня, тиску 
::;:: 

4 .9' чи 1Н111ИХ ЗМІННИХ параметрrn р1дини та газу: витратом1ри, анемо-

~ мерти, шдикатори ршня, манометри, теплоМІри. 

~ 5.3 Пр_илади та апаратура _для фізичного та хімічного аналізу: 
о - анал1затори автоматичн1 чи напшавтоматичн1, яю використову-
~ 

~ ЮТhСЯ в хімії, біохімії, біології; 
о - газо- чи димоанал1затори; 
~ - хроматографи, спектрометри та спектрофотометри різних типів; 

~ - поляриметри, рефрактометри, прилади, які діють за принцшюм 
електрофорезу; 
- прилади для вимірювання та контролю_ в'язкості, пористості, 
розпшрення, поверхневого натягування 1 т.ш. 
б. Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні: 
6.1 Мікроскопи та апарати дифракційні: 
- елекгронm М!КрОСкопи, в т.ч. елекгронm МІКроскопи, що скануюТh; 

- протоню мжроскопи; 
- електронні дифракційні апарати. 
6.2 Мапшни та пристрої для випробування механічних властиво-
стей матеріалів: 
- машини та прилади для випро_бування на твердіСТh, міцнісТh, розтя-
гування та стиснення, еластичmсТh та 1Н1Ш механ~ЧlП властивосn ма-

теріалів (наприклад, мегалів, деревини, текстилю, паперу, пластмас). 
б.З Лічильники газові, рідинні та електроенергії: 
- лічильники подачі та виробництва газу; 
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№ 

з/п 

4 

Види 

приладів 

2 

Продовження дод. В 

Склад видів приладів (номенклаrура) 

3 

- лічильники подачі та виробmщ1Ва рідини (холодної чи горячої 
води, нафти, спирrу, молока і т.ін.); 
- лічильники подачі чи виробmщ1Ва електрики. 
6.4 Лічильники іmпі: 
- лічильні пристрої: лічильники числа обертів, лічильники проду
кції (в тому числі електронні лічильники продукції, електромагні
тні лічильники, які використовуються в автоматичних телефон
них стющіях для підрахунку телефонних викликів. які зробив 
абонент), таксометри, шагоміри і т.ін.; 
- сшдометри та тахометри; 
- стробоскопи всіх видів. 
6.5 Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні інші: 
- устаткування та машини балансувальні для механічних частин; 
- сrенди випробувальні для двигунів, електричних генераторів і т.ін.; 
- проектори профільні; 
- план1метри для вим~рювання плоских площин; 
- вим~рювач1 конrурш голови; 

- компаратори, обладнання мікрометричне, давачі і т.ін. для вимі-
рювання геометричних величин; 

- ватерпаси бульбашкові, клинометри, виски, сферометри та об
ладнан-ня вимірювальне багатомірне; 
- апарати для детекrування, вимірювання вібрацій; 
- машини для випробування передач; 
- прилади для безперервного вимірювання товщини металевих 
листш; 

- прилади спеціальні для контролю годинників чи їх деталей; 
- прилади для вимірювання напруження та деформацій; 
- інтерферометри для контролю плоских поверхонь; 
- прилади оптичні для випробування поверхонь; 
- лінійки оптичні для вимірювання відхилень від площини; 
- вимірювачі фокусної відстані; 
- прІШад;и, пристрої, маІІПППІ вимірювальні та контрольні ітпі . 
7. Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керу
вання: прилади та апарати для автоматично.го управшння витра

тами, ршнем, тиском та 1ншими змlННИми рщин та газш 1 для ав
томатичного регулювання температури. 

8. Прилади оптичні:біноклі призматичні та непризматичні, моноклі, 
візири, труби зорові, астрономічні лінзові телескопи, дзеркальні теле
скопи, астрономічні телескопи, які оснащені фотопомножувачами чи 
електронно-оПТИЧlШМИ переruорювачами, меридшmn шструменти, 

екваторшли, зеmт-rелескопи, альтазимути, целостати, спектрогел1-

ографи та спектрогеліоскопи, геліометри, коронографи та аналогічні 
прилади, м~кроскопи ОПТИЧНl складю. 

9. Годинники. 
10.Касові апарати. 
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ДодатокД 

СХЕМА УПРАRЛІННЯ ВЕЛИКОГО ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСГВА 

Директор І Адміністра-

11 І тивно-

11 
Головний економіст 

11 

господарсь-

кий відділ 

І І І 
Відділ Відділ Бухгал- Відділ ка- Юри-

Планово- праці та Економі-
техючного терія mтального дич-

економ1ч- заробіт- чналабо-
контролю будівницг- ний 

ний відділ ної rшати раторія 
ва відділ 

І 

11 

Заступник директора по матеріально-

техючним шпанням 

І 11 

Головний іmкенер 

11 

ПомічmІк директора по 

кадрам та побуту 

І 
Відділ мате- Відділ коа-

І І 
ріально тех. - Відділ перування та Відділ кадрів і Охорона 

НІЧНОГО за збуту комrшектації технічного обс- заводу 

безпечення луговування 

ЖЕК і дитячі 

11 

11 

Фінансовий: Транспорт- заклади 

відділ ний відділ 

І І І І 

Бюро Відділ Відділ 
Відділ Техно- нормаліза-

охо ро- голо в-
Відділ Відділ Лабо-

головного лоrічний ціїта 
ни ного 

головного надійнос- раторія 

конструктора відділ стандарти- праці меха-
енергетика Т1 

зації 
юка 
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ДодатокЕ 

СХЕМА УПРАRЛІННЯ СЕРЕДНЬОГО ПРИЛАДОБУДІВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

11 

Директор 

І І І І І 
Відділ 

Відділ Відділка- Адмініст- El кадрів і Юри-

техн:і1П10- Планово- праці та Бухгал- пітального ративногос-
дичний 

го обслу- еконо:міч- заробітної терія будівющт- подарсьЮ1й: відділ 

говуван-
юrйвідділ rшати ва відділ 

ня 

І І 

11 

Заступник директора по 

11 

матеріально-технічним шпанням Головний інженер 

І І 
І І І І 

Відділ 
Відділ 

Фінансово- Транспорт- Відділ головного 

кооперуваmrя 
збутовий юrйвідділ головного 

Відділ головного 
механіка та 

а ко:шшектаці 
відділ конструкт-

технолога 
енергетика 

тора 
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Додаток Ж 

СХЕМА УПРАRЛІННЯ МАЛОГО ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

11 

Директор І 

Відділ Адміністративно- Планово-

кадрів господарський та Головний виробни'ПІЙ 

постачальна- інженер відділ Бухгалтерія 

збутовий відділ 

І 
Технічний Ремонтно-

відділ інструментальний 

відділ 

Виробничі 

дільниці 
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ДодатокИ 

ЦЕХОВА СТРУКТУРА УПРАRЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 
ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Ш тампувально-

заmтівельний 

Гальванічний 

Механічний і 

термічний 

Ливарний 

Складальний 

Пластмасових 

виробів 

Цехи 

Допоміжні 
Обслуговуючі 

Інструментальний Енергетичний цех 

Експериментальний Санітарний 

Механізації і 

автоматизації 
Транспортний 

Будівельний 

Ремонтно-механічний 



Бригадир 11 п Майстер 11 11 
Прессо-штампувальна дільниця ~І І~ І;;1 

t'1 w 
11 

Гальвані ча дільниця ІЦ 11 Бригадир ----i Майстер ГІІ 
J:: 
t'1 
~ 

Бригадир 11 п 
Механічна і термічна дільниця ~ 11 

о 
Майстер 11 п 

~ 
t'1 

'< 
Бригадир 11 11 Майстер 11 11 

Ливарна дільниця ІЦ 11 

:::І 

~ 

Бригадир 11 п 
Складальна дільниця ІЦ 11 11 

s 
Майстер 11 11 -::І: 

"1 ::І: 

Дільниця пластмасових виробів н 
о :::І~ 

Бригадир 11 п Майстер 11 п 

~ 
" -~ о );;;;<:::::: 
"' ~ "' :::І~ ::;: ~о t;· ::О:< 

Бригадир 11 п Майстер 11 11 
Інструментальна дільниця ІН '" :;:· ::::::1;;1 

"' І"І)::Іі 
::;: ~ ~:::::: Е. (]) 

"' (j J:: 
Бригадир 11 п Експерементальна дільниця н 

(]) 

Майстер 11 11 "' 
....,...., 

~s 
Бригадир 11 п 11 

П Дільниця механізації автоматизації Н 
11 

І ~ 
Майстер :::І 

~ 

Бригадир г--1 Майстер Гl 
Будівельна дільниця н 11 

~ r; 
о 

Ремонтно-механічна дільниця н Бригадир г--1 Майстер Гl 11 
І;;1 

~ ?і 

в-а-
Енергетична, санітарна, u ~~ !J:J 

IJ1 

транспортна дільниця 
о~ (1) .., § w 

"' О а (1) 

'О 
;>: 

~ 
~ ~( 



Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств 227 

Додаток Л 

СХЕМА УПРАRЛІННЯ ВЕЛИКИМ ЦЕХОМ ПРИЛАДОБУДІВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

Економіст ,______ Начальник цеху Табельник 

Заступник 
- Механік 

начальника 

цеху 

Планово-диспе1Черське І 
бюро Бюро 

Технологічне організації 
бюро праці та 

заробітної 

плати 

Виробничі дільниці 

ДодатокМ 

СХЕМА УПРАRЛІННЯ СЕРЕДНІМ ЦЕХОМ ПРИЛАДОБУДІВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

Економіст Начальник цеху 

І І 
Планово-диспетчерське Бюро оперативно-технічної 

бюро підготовки виробництва 

Виробничі дільниці 
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№ 

з/п 

1 

ДодатокН 

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ СУБРАХУНКІВ 
З ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ДО РАХУНКУ 91 

«ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ» 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Дт Кт 

2 3 4 

Кореспонде~щія рахунків до запропонованого субрахунку 911 «Загальновиробтrчі 
витрати складальної дільниці» 

Списано . матеріальні витра-
9111 «Матеріа-

20 «Виробтrчі запаси» 
ти, що ВІДНОСЯТЬСЯ ДО зага-

льновиробнwшх витрат лью витрати» 22 «Малоцінні та ІІІВИДКОЗ-
складальної дільниці: ношуван1 предме1И» тощо 

. . . 
201 «Сировина й матеріаrпш сировини 1 матер1алш 

купівельних напівфабрикатів 202 «Купівельні напівфабри-
та комплектуючих виробів кати та комплектуючі вироби» 

палива та енергії 203 «Паливо» 

1 
тари та тарних матер1алш 204 «Тара й тарні матеріаmш 

будівельних матеріалів 
9111 «Матеріа-

205 «Будівельні матеріали» 

запасних частин лью витрати» 207 «Запасні час1ИНИ» 

матер1алш сшьськогоспо- 208 «Матеріали сільського-
дарського призначення сподарського призначення» 

. . 
209 «Інші матеріали» 1нпшх матершльних витрат 

малоцшних та швидкозно- 22 «Малоцінні та ІІІВИДКОЗ-
шуваних предме1И ношуван1 предме1И» 

товарш 281 «Товари на складі» 

Нараховано заробітну плату 9112 «Витра1И 
661 «Розрахунки за заробі-

2 працшникам апарату управ- тною платою» 

ління складальної дільниці 
на оплату працш 

Нараховано єдиний соцш- 9113 «Відраху-
651 «За розрахунками із за-

з 
льний внесок на . заробітну гальнообов'язкового дер-

плату працшникш управ-
вання на соцш-

жавного соц1ального стра-

ЛlННЯ складальної дільниц1 
лью заходи» 

хування» 

Нараховано амор1Изацоо 13 «Знос ( амор1Изація) не-
необоропшх активш, що 9114 «Аморти- оборотних активів» 

4 юдноситься до загальнови- заційні відра-
робнwшх витрат складаль- хування» 

ної дшьниц1: 
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№ 

з/п 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Зміст господарської операції 

2 

основних засобів 

іІШШХ необоротних матері
альних аюивrn 

. . 
нематершльних аюивrn 

Включено до складу зага
льновиробничих витрат 
складальної дільниці витра
ти, що виконаю сторонюми 

організаціями (наприклад, 
витрати на охорону праці) 

Нараховано загальновироб
ничі витрати на службові 
вщрядження апарату управ

ління складальної дільниці 

Нараховано загальновироб
ничі витрати на забезпе
чення виплат вщпускних 

персоналу апарату управ

ЛlННЯ складальної дшьниц1 

Нараховано податки, збори 
та обов'язкові платежі, що 
шдлягають вщнесення до 

складу загальновиробничих 
витрат складальної дільниці 

Розподілено загальновиро
бничі витрати складальної 
дільниці між об'єктами ви
робництва 

Продовження дод. Н 

Кореспонденція рахунків 

Дт Кт 

3 4 

9114 <<Аморти
заційні відра
хування» 

9115 «Витрати 
на охорону 

працш 

9116 «Витрати 
на службові ві
дрядження» 

911 7 «Витрати 
на забезпечен
ня вщпустою> 

9118 «Податки, 
збори та обо
в'язкові плате
жш 

23 «Виробниц-
ТВО» 

131 «Знос основних засобів» 

132 «Знос. іІШШХ необорот
них матер1альних активrn » 

133 «Накопичена аморшзація 
нематершльних активrn » 

631 «Розрахунки з впчиз
няними постачальниками» 

372 «Розрахунки з шдзвп
ними особами» 

471 «Забезпечення виплат 
вщпустою> 

64 «Розрахунки за податка
ми й платежами» 

911 «Загальновиробничі ви
трати складальної дільниці» 

Списано нерозподілені загальновиробничі витрати складальної дільниці, 
пов'язані з: 

виробництвом продукції 

виконанням робіт, надан
ням послуг 

901 «Собівар
nсть реаmзова

ної готової про
дукції» 

903 «Собівар
nсть реаmзова

них робіт і пос
луг» 

911 «Загальновиробничі ви
трати складальної дільниці» 
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Продовження дод. Н 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

Кореспонде~щія рахунків до запропонованого субрахунку 912 «Загальновиробтrчі 
витрати дшьниц1 покрютя» 

Списано . матеріальні витра- 20 «Виробтrчі запаси» 
ти, що ВІДНОСЯТЬСЯ ДО зага- 9121 «Матері-
льновиробнwшх витрат ді- алью витрати» 22 «Малоцінні та швидкоз-
льниц1 покриття: ношуван1 предмети» тощо 

. . . 
201 «Сировина й матеріали» сировини 1 матер1алш 

купівельних напівфабрикатів 202 «Купівельні напівфабри-
такомплеКІ)'Ючихвиробів кати та комплеКІ)'Ючі виробю> 

палива та енергії 203 «Паливо» 

11 тари та тарних матер1алш 204 «Тара й тарні матеріалю> 

будівельних матеріалів 
9121 «Матері-

205 «Будівельні матеріали» 

запасних частин алью витрати» 207 «Запасні частини» 

матер1алш сшьськогоспо- 208 «Матеріали сільського-
дарського призначення сподарського призначення» 

. . 
209 «Інші матеріали» 1нпшх матершльних витрат 

малоцшних та швидкозно- 22 «Малоцінні та швидкоз-
шуваних предмети ношуван1 предмети» 

товарш 281 «Товари на складі» 

Нараховано заробітну плату 9122 «Витра- 661 «Розрахунки за заробіт-
12 працшникам апарату управ- ти на оплату ною платою» 

ЛlННЯ дшьниц1 покриття прац~» 

Нараховано єдиний соцш- 9123 «Відра- 651 «За розрахунками із за-

13 льний внесок на . заробітну хування на со- гальнообов:язкового держа-
плату . працшникш управ- ц1алью захо- вного соц1ального страху-

ЛlННЯ дшьниц1 покриття ДИ» вання» 

Нараховано амортизацію не- 9124 «Аморти- 13 «Знос (амортизація) не-
оборотних активів, що відно-

заційні відра-
оборотних активів» 

СИ1ЬСЯ до загальновиробни-
хування» 

чих витрат дшьНИЦl покриття: 

14 основних засобів 131 «Знос основних засобів» 

інпшх необоротних матер~- 9124 «Амор- 132 «Знос інпшх необорот-
альних активш тизаційні від- них матер1альних активш » 

. . рахування» 
133 «Накопичена амортиза-

нематершльних активш 
цш нематер1альних активш » 
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№ 

з/п 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Зміст господарської операції 

2 

Включено до складу зага
льновиробНИ'ШХ витрат ді
льниц1 покриття витрати, 

що виконаю сторонюми 

оргаюзац~ями (наприклад, 
витрати на охорону праці) 

Нараховано загальновироб
ничі витрати на службові 
вщрядження апарату управ

ЛlННЯ дшьниц1 покриття 

Нараховано загальновироб
ничі витрати на забезпе
чення виплат вщпускних 

персоналу апарату управ

ЛlННЯ дшьниц1 покриття 

Нараховано податки, збори 
та обов'язкові платежі, що . . 
шдлягають вщнесення до 

складу загальновиробНИ'ШХ 
витрат дшьниц1 покриття 

Розподілено загальновиро
бничі витрати дільниці по
криття між об'єктами виро
бництва 

Продовження дод. Н 

Кореспонденція рахунків 

Дт Кт 

3 4 

9125 «Витрати 
на охорону 

працш 

9126 «Витрати 
на службові ві
дрядження» 

9127 «Витрати 
на забезпечен
ня вщпустою> 

9128 «Податки, 
збори та 
обов'язкові 
платежш 

23 «Виробниц-
ТВО» 

631 «Розрахунки з впчиз
няними постачальниками» 

372 «Розрахунки з шдзвп
ними особами» 

471 «Забезпечення виплат 
вщпустою> 

64 «Розрахунки за податка
ми й платежами» 

912 «Загальновиробничі ви
трати д1яльниц1 покриття» 

Списано нерозподілені загальновиробничі витрати дільниці покриття, 
пов'язані з: 

виробництвом продукції 

виконанням робіт, надан
ням послуг 

901 
ТlСТЬ 

«Собівар
реашзо-

ваної готової 
продукції» 

903 «Собівар
псть реашзо

ваних робіт і 
послуг» 

912 «Загальновиробничі ви
трати д1яльниц1 покриття» 
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№ 

з/п 

1 

Додаток П 

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ СУБРАХУНКІВ 
З ОБЛІКУ АМІНІСГРАТИВНИХ ВИТРАТ ДО РАХУНКУ 92 

<<АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ» 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Дт Кт 

2 3 4 

Кореспонде~щія рахунків до запропонованого субрахунку 921 «Загальногоспо-
дарсью витра1И» 

Списано матершлью витрати, 20 «Виробничі запаси» 
що вщносяться до загальногос- 9211 «Матері- 22 «Малоцінні та швид-
подарських витрат: алью витра1И» козношуван1 предме1И» 

тощо 

. . . 201 «Сировина й мате-
сировини 1 матер1алш 

р1али» 

купівельних напівфабрикатів та 
202 «Купівельні напів-

комплектую'ШХ виробів 
фабрика1И та комплек-
туючі вироби» 

палива та енергії 203 «Паливо» 

1 тари та тарних матер1алш 
204 «Тара й тарні мате-
р1али» 

будівельних матеріалів 9211 «Матері- 205 «Будівельні 

алью витра1И» матер~ али» 

запасних частин 207 «Запасні час1ИНИ» 

матер1алш сшьськогосподарсь-
208 «Матеріали сільсь-

кого призначення 
когосподарського приз-

на чення» 

. . 
209 «Інші матеріали» 1нших матершльних витрат 

МалОЦlННИХ та швидко зношу- 22 «Малоцінні та швид-
ваних предме1И козношуван1 предме1И» 

товарш 281 «Товари на складі» 

Нараховано заробішу плату 9212 «Витра1И 661 «Розрахунки за за-

2 працшникам, що вщноситься 
на оплату пра-

робітною платою» 
до складу загальногосподарсь-

ких витрат 
Цl» 

Нараховано єдиний соціальний 9213 «Відра-
651 «За розрахунками із 

внесок_ на заJюбітну плату пра- загальнообов'язкового 
з ЦlВНИКlВ, ЯКl вщносяться ДО 

хування на со-
державного соцшльного 

ЦlалЬНl захо-
складу загальногосподарських 

ДИ» 
страхування» 

витрат 
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Продовження дод. П 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

Нараховано .аморrnзацпо необо- 9214 <<Аморти- 13 «Знос (амортизація) 
ро1НИХ акmвщ що ВІ,ДНОСИІЬСЯ ДО заційні відра- необоропшх активів» 
загальногосподарських витрат: хування» 

основних засобів 
131 «Знос основних за-
собів» 

4 132 «Знос іІШШХ необо-
іІШШХ необоротних матершль- 9214 <<Аморти-

ротних матершльних 
нихактивrn заційні відра-

активrn » 
хування» 

133 «Накопичена амор-. . 
нематершльних активrn тизацш нематершльних 

активrn » 

Включено до складу загально- 631 «Розрахунки з віт-
господарських витрат. витрати, 9215 «Витрати чизняними постачаль-

5 що виконан~ сторонюми орга- на сторожову ник а ми» 

нізаціями (наприклад, витрати охорону» 

на сторожову охорону) 

Нараховано загальногосподар- 9216 «Витрати 372 «Розрахунки з підз-
6 ські витрати на службові відря- на службові вітними особами» 

дження вщряцження» 

Нараховано загально господар- 921 7 «Витрати 471 «Забезпечення ви-

7 сью витрати на забезпечення на забезпечен- плат вщпустою> 

виплат вщпускних персоналу ня вщпустою> 

Нараховано податки, збори та 9218 «По дат- 64 «Розрахунки за пода-

8 обов'язкові платежі, що піцля- ки, збори та тками й платежами» 
гають вщнесення до складу за- обов 'язкові 
гальногосподарських витрат платежш 

Щомісячна сума загально гос- 791 «Результат 921 «Загально господар-

9 подарських витрат списується 
операційної 

сью витрати» 

на фінансові результати опера-
ційної діяльності підприємства 

ДlЯЛЬНОСТШ 

Кореспонденція рахунків до запропонованого субрахунку 922 «Адміністративні 
витрати» 

Списано матершлью виграти, 20 «Виробничі запаси» 
ЩО ВlЦНОСЯТЬСЯ до адмш1стра- 9221 «Матері- 22 «Малоцінні та швид-9 тивних витрат: 

алью витрати» 
козношуван1 предмети» 

тощо 
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Продовження дод. П 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

. . . 201 «СировІШа й мате-
сировІШИ 1 матершшв 

ршли» 

купівельних напівфабрикатів та 
202 «Купівельні напів-

комплектую'ШХ виробів 
фабрикати та комплек-
туючі вироби» 

палива та енергії 203 «Паливо» 

тари та тарних матершшв 
204 «Тара й тарні мате-
ршли» 

будівельних матеріалів 9221 «Матері- 205 «Будівшьні маrеріаmш 
алью витрати» 

207 «Запасні частини» запасних частин 

матер1алrn 
208 «Матеріали сільсь-
когосподарського приз-

СlЛЬСЬКОГОСПОдарського 
на чення» 

пnизначення 
. . 

209 «Інші матеріали» 1нпшх матершльних витрат 

малоцшних та швидко зношу- 22 «Малоцінні та швид-
ваних предмети козношуваю предмети» 

товарrn 281 «Товари на складі» 

Нараховано заробітну плату 661 «Розрахунки за за-

10 працrnникам адмш1стративного 9222 «Витрати робішою платою» 
апарату (наприклад, директору, на оплату працш 

головному бухгалтеру) 

Нараховано єдиний соціальний 9223 «Відра- 651 «За розрахунками із 

11 внесок_ на заробітну плату пра- хування на со- загальнообов'язкового 
цrnникrn адмш1стративного пе- ц1алью захо- державного соцшльного 

рсоналу ДИ» страхування» 

Нараховано амортизацію не- 9224 «Аморти- 13 «Знос (амортизація) 
оборотних активів, що відно-

заційні відра-
необороших активів» 

ситься до адмш1стративних ви-
хування» 

трат: 

12 
основних засобів 

131 «Знос основних за-

9224 «Аморти- собів» 

інпшх необоротних 
заційні відра- 132 «Знос інпшх необо-

матер1аль- хування» 
ротних матершльних 

нихактивrn 
активrn » 



Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств 235 

Продовження дод. П 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

133 «Накошrчена амор-. . 
нематершльних аюивrn тизацш нематершльних 

аюивrn » 

Включено до складу адмініст-
раПІВних витрат витрати, що 9225 «Вюрати 631 «Розрахунки з ВlТ-

13 виконаю сторонюми оргаюза- на оргаюзацпо чизняними постачаль-

ціями (наприклад, витрати на прийомів» ник а ми» 

організацію прийомів, свят) 

Нараховано адмш1страПІВні 9226 «Витрати 
14 витрати на службові. відря-

на службові 
372 «Розрахунки з підз-

дження апарату управшння ш- вітними особами» 
дприємством 

вщрядження» 

Нараховано адмш1страПІВю 9227 «Витрати 
15 витрати на забезпечення виплат 

на забезпечен-
471 «Забезпечення ви-

вщпусюшх персоналу апарату 
ня вщпустою> 

плат вщпустою> 

управшння шдприємством 

9228 «Плата за 

Нараховано плату за розрахун-
розрахунково-

касове обслуго- 685 «Розрахунки з lН-16 ково-касове обслуговування 
банківської установи 

вування та ш- пшми кредиторами» 

ші. послуги ба-
НК1В» 

Нараховано податки, збори та 9229 «По дат-

17 обов'язкові платежі, що підля- ки, збори та 64 «Розрахунки за пода-
гаю.ть вщнесення до складу ад- обов 'язкові тками й платежами» 
мш1страПІВних витрат платежш 

Щомісячна сума адміністрати- 791 «Результат 
18 вних витрат списується на фі-

операційної 
922 «Адміністративні 

нансові результати операційної витрати» 

д1яльносп шдприємства 
ДlЯЛЬНОСТШ 



236 К.В. Безверхий 

ДодатокР 

ЗАПРОПОНОВАНИЙ СКЛАД ТА ПЕРЕЛІК ВИТРАТ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ 
НА РАХУНКУ 93 «ВИТРАТИ НА ЗБУТ, РЕКЛАМУ ТА МАРКЕТИНГ» 

Склад витрат 
Запропоновано автором назва та склад рахунку 93 

на рахунку 93 
«Витрати на збут, рекламу та маркетинг» 

«Витрати на Запропоновані субрахунки: 
збут» відпо-
відно до 931 932 933 
П(С)БО 16 

«Маркетингові «Витрати» «Витрати на збут» «Витрати на рекламу» 
витрати» 

1 2 3 4 

1. Витрати 1. Витрати на утримання 1. Витрати на утри- 1. Витрати на 
пакувальних підрозділів підприємства, що мання підрозділів пі- утримання підроз-
матеріалів пов'язані зі збутом продукпії: дприємства, що ділів підприємст-
для затарю- 1.1 витрати на оплату праці пов'язані зі рекламою ва, що пов'язані з 
вання готової та комісійні винагороди продукції: маркетинговою 
продукції на працівникам підрозділів, 1.1 витрати на оплату ПОЛІТИКОЮ (діяль-
складах гота- продавцям та торговим праці та премії пра- ністю) підприємс-
вої продукції. агентам, що забезпечують цівникам підрозділів, тва: 

збут продукції; рекламним агентам, 1.1 витрати на 

2. Витрати на 1.2 відрахування на соціа- що забезпечують рек- оплату праці та 
ремонт тари. льні заходи; ламу продукції; премії працівни-

1.3 витрати на оплату слу- 1.2 відрахування на 
кам підрозділів, 

3. Оплата жбових відряджень пра-
соціальні заходи; 

маркетологам, ЩО 

праці цівників, зайнятих збутом 1.3 витрати на оплату за безпечують ма-та ко-
службових відряджень 

місійні вина- продукції у межах норм, 
працівникків, зайнятих 

ркетингову діяль-
городи про- встановлюваних законо-

продукції 
ність підприємст-

давцям, давством; 
рекламою у 

ва; 

торговим 1.4 витрати на оплату теле-
межах норм, встаноRІПО-

1.2 відрахування 
ванихзаконодавством; 

агентам та комунікаційних послуг: 1.4 витрати на оплату на сощалью захо-

працівникам 1.4.1 витрати на телефон телекомунікаційних ди; 

підрозділів, (мобільний, стаціонарний, 
послуг: 

1.3 витрати на 

ЩО забезпе- CDMA); 1.4.1 витрати на те-
оплату службових 

чують збут. 1.4.2 витрати на оплату по- лефон (мобільний, відряджень пра-
слуги з доступу до мережі стаціонарний, CDMA); цівників, зайнятих 

4. Витрати на штерн ет; 1.4.2 витрати на оплату маркетингом у 

рекламу та 1.4.3 витрати на підтримку та послуг з доступу до ме- межах норм, вета-

дослщження абонентське обслуговування режі інтернет, новлюваних за ко-

ринку (мар- домену wеЬсайту підприємс- 1.4.3 витрати на підт- нодавством; 

кетинг). тва в мережі інтернет; римку та абонентське 1.4 витрати на 

1.4.4 витрати на підтримку обслуговування елек- оплату телекому-

5. Витрати на та абонентське обслугову- тронної пошти пра- нікаційних послуг: 
вання ефеКГjJОННОЇ пошти цівників підприємст- 1.4.1 витрати на 

перед прода-
працшниюв шдприємства в ва в мережі інтернет; телефон (мобіль-жну підгото-

вку товарів. 
мережі інтернет; 1.5 витрати на оплату ний, стаціонарний, 
1.5 витрати на оплату ін- інформаційноконсу- CDMA); 

6. Витрати на 
формаційноконсультацій- льтаційних послуг; 1.4.2 витрати на 

них послуг; 1.6 витрати на оплату оплату послуг з 
відрядження 1.6 витрати на оплату юри- юридичних послуг; доступу до мережі 
працівників, 

дичних послуг; 1. 7 витрати на мате- штерн ет; 
зайнятих збу- 1.7 витрати на матеріали, ріали, канцелярські 
том. канцелярські товари тощо. товари тощо. 
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Продовження дод. Р 

Склад витрат 
на рахунку 93 
«Витрати на 
збут» відпо-

Запропоновано автором назва та склад рахунку 93 
«Витрати на збут, рекламу та маркетинг» 

Запропоновані субрахунки: 

відно до 
П(С)БО 16 
«Витрати» 

7. Витрати на 
утримання ос

новних засобів, . . 
ІНШИХ матерш

льних необоjJО
тних акгивш, 

пов'язаних зі 

931 

«Витрати на збут» 

2 

2. Витрати на утримання, ре
монт та ексrmуатащю основ

них засобів, інших необорот
них матеріальних активів та 
нематеріальних акгивів, 
пов'язаних зі збутом продук
ції. 

збутом продук-г--~~~~~~~~~~~---1 

ції, товарів, ро- 3. Витрати, пов'язані з тран
біт, послуг спортуванням, перевалкою та 

(операційна страхуванням mтової проду
оренда, страху- кції (товарів). 
вання, аморти-

зація, ремонт, 
опалення, осві-
тлення, охоро-

на) 

8. Витрати на 
транспорту

вання, пере

валку і стра
хування го

тової продук
ції (товарів), 
транспортно

експедиційні 
та ІНШІ пос

луги, пов'я

заю з транс

портуванням 

продукції 
(товарів) від
повідно до 
умов догово

ру (базису) 
поставки. 

9. Витрати на 
гарантійний 
ремонт і га
рантійне об
слуговування. 

4. Витрати, пов'язані з забез
печенням правил техніки 
безпеки та охорони праці. 

5. Факгичні витрати на гара
нтійний ремонт та гарантійне 
обслуmвування продукції 
або гарантійні заміни прода
них товарів, якшо на підпри
ємстш не створювалося за-

безпечення для 
вішкодування майбутніх 
операційних витрат на вико
нання гарантійних зо
бов'язань. 

6. Витрати на навчання, про
фесійну перепідготовку та 
підвищення кваліфікації 
працівників відділу збуту. 

7. Витрати на оплату послуг 
сторонніх організацій: 
7.1 по розміщенню продукції 
(товарів) в місцяхпродажv; 

932 

«Витрати на рекламу» 

3 

2. Витрати на прове
дення передпродюкних 

і рекламних заходів 
стосовно товарів (робіт, 
послуг), що продають
ся шдприємством: 

2.1 витрати на розроб
ку і видання рекламних 
виробів; 
2.2 витрати на розроб
ку і виготовлення ескі
зів етикеток, зразків 
фірмових пакепв і 
упаковки; 

2.3 витрати на рекламу 
в засобах масової інфо
рмації; 
2.4 витрати на прид
бання, виmтовлення, 
кошювання, дублю
вання 1 демонстращю 
рекламних кіно, відео і 
діафільмів; 
2.5 витрати на виmтов
лення стендів, муляжів, 
рекламних щитів тощо; 
2.6 витрати на збері
гання та експедируван

ня рекламних матеріа
лш 

2.7' ВИТjJаТИ на оформ
лення штрин, юмнатз

разків, виставокпрода
жу тощо; 

2.8 витрати на безопла
тну роздачу зразків то
варів або безоплатне 
надання послуг з рек

ламними цілями; 

2.9 витрати на профе
сійну перепідготовку 
спеціалістів з реклами; 

933 

«Маркетингові 
витрати» 

4 

1.4.3 витрати на 
підтримку та або
нентське обслуm
вування електрон

ної пошти праців
никків підприєм
ства в мережі 
інтернет; 
1.5 витрати на 
оплату інформа
ційноконсульта
ційних послуг; 
1.6 витрати на 
оплату юридичних 

послуг; 

1.7 витрати на ма
теріали, канцеляр
ські товари тощо. 

2. Витрати на 
дослідження 
кон'юнкгури рин

ку збуту продукції 
(товарів, робіт, 
послуг): 
2.1 анал1з поста
чальниюв товарів 
(робіт, послуг); 
2.2 аналіз цін на 
товари (роботи, 
послуги); 
2.3 анал1з конку
рентних товарів. 

3. Витрати на дос
лідження життєво
го циклу продукції 
(товарів). 

4. Витрати на сиг
ментацію ринків 
збуту продукції 
(товарів, робіт, 
послуг). 
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Продовження дод. Р 

Запропоновано автором назва та склад рахунку 93 
Склад витрат «Витрати на збут, рекламу та маркетинг» 
на рахунку 93 

Запропоновані субрахунки: «Витрати на 
збут» відпо-
відно до 931 932 933 
П(С)БО 16 

«Витрати на рекламу» 
«Маркетингові «Витрати» «Витрати на збут» 

витрати» 

1 2 3 4 

7.2 з очищення продукції 
2.1 О витрати на orma-

5. Витрати на ви-10. Витрати 
ту рекламних послуг" 

вчення попиту та на страху- (товарів); 
продукції 

сторонніх оргаюзацш: 
пропозиції на про-вання приз- 7.3 з фасування 2.10.1 за демонстра-
дукцію (товари, наченої для (товарів); 

цію продукції (това-
роботи, послуги). подальшої 7.4 з оперативного попов-

рів) споживачам; 
реалізації го- нення обсягів товарів на 2.10.2 за розм1щення 
то вої про ду- стелажах; ... інформації про про- 6. Витрати на ана-кції (товарів), 7.5 розміщення інформацн 

дукцію (товари) на ліз динаміки по-що зберіга- про товар; 
обладнанні виконав- питу та пропозиції ється на 7.6 інші витрати. 
ця; на продукцію (то-складі підп- 2.10.3 за розповсю- вари, роботи, пос-риємства. 
дження інформацій- луги) . 11. Витрати 
них листівок; 

на транспор- 2.10.4 інші витрати. 
тування гота: 

7. Витрати на роз-вої продукцн 
робку цінової по-(товарів) між 
літики підприємс-

складами пі-
дрозділів тва 

8. Витрати на на-(філій, пред-

вчання, професій-ставництв) 

ну перепідготовку підприємс1Ва. 

та шдвищення 

кваліфікації пра-
цівників відділу 
маркетингу. 

9. Витрати на 
8. Інші витрати на збут. 3. Витрати на утри- утримання, ремонт 

мання, ремонт та екс- та експлуатащю 12. Інші ви-
плуатацію основних основних засобів, трати, 
засобів, інших . не інших необорот-пов'язані ЗІ 
оборотних_ матер1аль- них матеріальних збутом про-
них активш та нема- акгивів та немате-дукції, това-
теріальних акгивів, ріальних акгивш, рів, робіт, 
пов'язаних із рекла- пов'язаних з1 мар-послуг. 
мою продукції. кетинговою діяль-

ністю підприємста. 

4. Інші витрати, 10. Інші витрати, 
пов'язані із рекламою пов'язані із марке-
продукції, товарів, тинговою діяльні-
робіт, послуг. стю підприємства. 
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ДодатокС 

КОРЕСПОНДЕНЦІЮ РАХУНКІВ ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ СУБРАХУНКІВ 
З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ, РЕКЛАМУ ТА МАРКЕТИНГ ДО РАХУНКУ 93 

«ВИТРАТИ НА ЗБУТ, РЕКЛАМУ ТА МАРКЕТИНГ» 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

Кореспонде~щія рахунків до запропонованого субрахунку 931 «Витрати на збут» 

Списано_ матеріальні витра-
9311 «Матеріа-

20 «Виробничі запаси» 
ти, що ВІДНОСЯТЬСЯ ДО витрат 

на збут: лью витрати» 22 «Малоцінні та швидко-
зношуваю предмегm> тощо 

. . . 
201 «Сировина й маrеріаmш сировини 1 матершшв 

купівельних напівфабрикатів 
202 «Купівельні напівфа-

та комплектую'ШХ виробів 
брикати та комплектуючі 
вироби» 

палива та енергії 203 «Паливо» 

1 
тари та тарних матер1алrn 204 «Тара й тарні маrеріаmш 

будівельних матеріалів 
9311 «Матеріа-

205 «Будівельні матеріаmш 

запасних частин лью витрати» 207 «Запасні частини» 

208 «Матеріали сшьсько-
матер1алrn сшьськогосподар-

господарського призна-
ського призначення 

чення» 

. . 
209 «Інші матеріали» 1нших матершльних витрат 

малоцшних та швидкозно- 22 «Малоцінні та швидко-
шуваних предмети зношуваю предмети» 

товарrn 281 «Товари на складі» 

Нараховано заробішу плату 661 «Розрахунки за заро-
працrnникам, що вІДносить- 9312 «Витрати 

бітною платою» 

2 ся до складу витрат на збут 
на оплату пра-

(наприклад, заробітна плата 
менеджера, торгового аген-

цш 

та, комірника, вантажника) 

Нараховано єдиний соціаль- 651 «За розрахунками із 
ний внесок на за_\)обітну 9313 «Відраху- загальнообов'язкового 

3 плату працrnникrn, яю юдно- вання на соцш- державного соцшльного 

сяться до складу витрат на лью заходи» страхування» 

збут 
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п д 'РО овження д д с о. 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

Нараховано амортизацію 9314 «Аморти- 13 «Знос (амортизація) 
необоропшх активів, що ві- заційні відра- необоропшх активів» 
дносиТhся до витрат на збут: хування» 

основних засобів 
131 «Знос основних засо-
бів» 

4 

іІШШХ необоротних матеріа-
9314 «Аморти- 132 «Знос іІШШХ необоро-
заційні відра- 11ІИХ матершльних акти-

льних активш 
хування» ВlВ » 

. . 133 <іlіакоrшчена амортиза-
нематершльних активш 

цш немаrершльних активrn » 

Включено до витрат на збут 9315 « Витрати, 631 «Розрахунки з вітчиз-
витрати, що виконаю сто- пов'язані з тра- няними постачальниками» 

ронюми оргаюзацшми (на- нспортуванням, 

5 приклад, . витрати на експе- перевалкою та 

диторськ1 послуги, витрати страхуванням 

на страхування готової про- готової про ду-

дукці (товарів), тощо) кції (товарів)» 

Нараховано витрати на збут 9316 «Витрати 372 «Розрахунки з підзві-
6 на службові відрядження на службові ві- ПІИМИ особами» 

працівників відділу збуту дрядження» 

Нараховано витрати на збут на 9317 «Витрати 471 «Забезпечення виплат 
7 забезпечення виплат відпуск- на забезпечен- вщпустою> 

них персоналу відділу збуту ня вщпустою> 

Нараховано податки, збори 9318 «Податки, 64 «Розрахунки за подат-

8 
та обов'язкові платежі, що збори та обо- ками й платежами» . . 

в'язкові шдлягаюТh юднесення ДО пл а те-

складу витрат на збут Жl» 

Щомісячна сума витрат на 791 «Результат 
931 «Витрати на збут» 

9 збут списується на фінансові 
операційної ді-

результати операційної дія-
ЯЛЬНОСТl» 

льносп шдприємства 

Кореспонденція рахунків до запропонованого субрахунку 932 «Витрати на 
рекламу» 

Списано матершлью витра- 20 «Виробничі запаси» 

10 ти, що ВlДНОСЯТЬСЯ ДО витрат 9321 «Матеріа-
на рекламу: лью витрати» 22 «Малоцінні та швидко-

зношуваю предмети» тощо 
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п д 'РО овження д д с о. 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 
. . . 

201 «СировІШа й маrеріаmш сировини 1 матершшв 

купівельних напівфабрикатів 
202 «Купівельні напівфа-

та комплектую'ШХ виробів 
брикати та комплектуючі 
вироби» 

палива та енергії 203 «Паливо» 

тари та тарних матер1алrn 204 «Тара й тарні маrеріаrпш 

будівельних матеріалів 
205 «Будівельні матерш-

9321 «Матеріа- ЛИ» 

запасних часТІШ 
лью витрати» 207 «Запасні частини» 

208 «Матеріали сшьсько-
матер1алrn сшьськогосподар-

господарського призна-
ського призначення 

чення» 

. . 
209 «Інші матеріали» 1нпшх матершльних витрат 

малоцшних та швидкозно- 22 «Малоцінні та швидко-
шуваних предмети зношуваю предмети» 

товарrn 281 «Товари на складі» 

Нараховано заробітну плату 661 «Розрахунки за заро-
працrnникам рекламного 9322 «Витрати 

бітною платою» 

11 відділу (наприклад, заробіт-
на оплату пра-

на плата начальника юддшу 
Цl» 

реклами, менеджера з рек-

лами, тощо) 

Нараховано єдиний соціаль- 9323 «Відраrу- 651 «За розрахунками із 

12 ний внесок на заробітну пла- загальнообов'язкового 
вання на соцш-

ту працrnникrn юддшу рек-
лью заходи» 

державного соцшльного 

лами страхування» 

Нараховано амортизацію не- 9324 «Аморти- 13 «Знос (амортизація) 
оборотних активів, що від- заційні відра- необоротних активів» 
носиться до юддшу реклами: хування» 

основних засобів 131 «Знос основних засобів» 
13 

інпшх необоротних матеріа- 9324 «Аморти- 132 «Знос інших необорот-
льних активrn заційні відра- них маrер1альних aкrnвrn » 

хування» 

133 «Накопичена аморrnза-. . 
нематершльних активrn 

цш немаrер1альних aкrnвrn » 



242 К.В. Безверхий 

п д 'РО овження д д с о. 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

Вкmочено до складу втрат на 9325 «Витрати 
631 «Розрахунки з вітчиз-

рекламу втрати, що виконат няними постачальниками» 

14 сторонніми організаціями (на-
на оргаюзац1ю 

рекламних за-
приклад, втрати на оргатза-

цію рекламних заходів) 
ХОДlВ» 

Нараховано втрати на рекла- 9326 «Витрати 372 «Розрахунки з підзві-
15 му --:-- службові відрядження на службові ві- тними особами» 

працrnникm вщд~лу реклами дрядження» 

Нараховано витрати на рек- 9327 «Витрати 
471 «Забезпечення вшmат 

16 ламу на забезпечення ви-
на забезпечення 

вщпустою> 

плат вщпускних персоналу 
вщпустою> 

вщдшу реклами 

Нараховано податки, збори та 9328 «Податки, 
64 «Розрахунки за подат-

17 обов'язкові платежі, що під-
збо1JИ та обов'яз-

ками й платежами» 
лягають ВЩНесення ДО складу 

кош платежш 
аДМlНlстративних втрат 

Щомісячна сума втрат на ре- 791 «Результат 
932 «Витрати на рекламу» 

18 кламу списуєгься на фінансові 
операційної ді-

результати операційної діяль-
яльностш 

носn mдприємства 

Кореспонденція рахунків до запропонованого субрахунку 933 «Маркетингові ви-
трати» 

Списано _матеріальні витра-
9331 «Матеріа-

20 «Виробничі запаси» 
ТИ, ЩО ВlДНОСЯТЬСЯ до мар-

кетингових витрат: лью витрати» 22 «Малоцінні та швидко-
зношуват предмети» тощо 

. . . 
201 «Сировина й маrеріаmш сировини 1 матершшв 

купівельних напівфабрика- 202 «Купівельні напівфа-
тm та комплектуючих виро- брикати та комплектуючі 
бів вироби» 

19 
палива та енергії 203 «Паливо» 

9331 «Матеріа-
204 «Тара й тарні маrеріаmш тари та тарних матер1алm 

лью витрати» 

будівельних матеріалів 205 «Будівельні маrеріашш 

запасних частин 207 «Запасні частини» 

208 «Матеріали сшьсько-
матер1алm сшьськогоспо-

дарського призначення 
господарського призна-

чення» 
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№ 

з/п 

20 

21 

22 

23 

24 

Зміст господарської операції 

2 
. . 
пшшх матершльних витрат 

малоцшних та швидкозно

шуваних предмети 

товарrn 

Нараховано за.Fоб.ітну плату 
працrnникам шддшу марке

тингу (наприклад, заробітна 
плата начальника шддшу 

маргетингу, маркетолопв, 

тощо) 

Нараховано єдиний соціаль
ний внесок на заробітну 
плату працrnникrn шддшу 

маркетингу 

Нараховано амортизацію 
необоротних активів, що ві
дноситься до шддшу марке

тингу: 

основних засобів 

інпшх необоротних матеріа
льних активrn 

. . 
нематершльних активrn 

Включено до складу марке
тингош витрати витрати, що 

виконаю сторонюми оргаю

заціями (наприклад, витрати 
на дослідження ринків збу
ту, витрати на досшдження 

життєвого циклу продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

Нараховано маркетингові 
витрюи - службові від.Fя
дження працrnниюв шддшу 

реклами 

Продовження дод. С 

Кореспонденція рахунків 

Дт Кт 

3 4 

9332 «Витрати 
на оплату пра

цш 

9333 «Відраrу
вання на соцш

лью заходи» 

9334 <<Аморти
заційні відраху
вання» 

9334 <<Аморти
заційні відраху
вання» 

9335 «Витрати 
на досшдження 

ринків збуту» 

9336 «Витрати 
на службові ві
дрядження» 

209 «Іmпі матеріали» 

22 «Малоцінні та швидко
зношуваю предмети» 

281 «Товари на складі» 

661 «Розрахунки за заро
бітною платою» 

651 «За розрахунками із 
загальнообов'язкового 
державного соцшльного 

страхування» 

13 «Знос (амортизація) 
необоротних активів» 

131 «Знос основних засобів» 

132 «Знос іmпих необоро
тних матершльних акти

вrn » 

133. «Накопичена аморти
зацш нематер1альних ак

тивrn » 

631 «Розрахунки з вітчиз
няними постачальниками» 

372 «Розрахунки з підзві
тними особами» 
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п д 'РО овження д д с о. 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

Нараховано маркетингош 9337 «Витрати 
471 «Забезпечення вшmат 

25 витрати на забезпечення ви-
на забезпечен-

ВlдпуСТОЮ> 

IUiaT ВlдпуСКНИХ персоналу 

шддшу реклами 
НЯ ВlдпуСТОЮ> 

Нараховано податки, збори 9338 «Податки, 64 «Розрахунки за подат-
та обов'язкові_ ІUІатежі, що ками й ІUІатежами» 

26 збори та обо-
шдлягають вщнесення ДО 

в'язкові ІUІате-
складу маркетингових ви-

жш 
трат 

Щомісячна сума маркетинга- 791 «Результат 
933 «Маркетингові витрапш 

27 вих витраг списуєгься на фі-
операційної ді-

нансові результати операцій-
ної діяльності підприємства 

яльностш 
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Етап 

2 

з 

4 

Додаток Т 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ НДР ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСГИКА 

Назва 

Вибір 
напрямку 

досш

дження 

Теоре1ИЧ
ю та екс

перемен

талью до

сшдження 

Узагаль-
нення і 
оцппован-

ня резуль-

тапв дое-

шджень, 

складання 

звітної до-
кументації 

Прийман-
ня НДР 

Характеристика 

1. Добір, вивчення та узагальнення науково-технічної і 
патентної документації . 
2. Розглядання можливих напрямів досліджень та їх оці
нювання. 

З. Вибір напряму дослідження. 
4. Обгрунтування прийнятого напряму досліджень. 
5. Розроблення, погодження та затвердження технічного за
вдання (далі ТЗ) на складові частини НДР (за необхідністю). 
б. Розробка і погодження методики та програми робіт щодо 
проведення досшджень. 

7. Складання та оформлення проміжного звіту за етапом. 
8. Розгляд результатів на приймання етапу, якщо це перед
бачено ТЗ. 

1. Теоретичний пошук, виконання розрахунків і досліджень 
принципових питань. 

2. Розроблення документації, виготовлення і налагодження 
макетів, моделей або експе-риментальних зразків майбутніх 
виробів, програм і алгоритмів. 
З. Проведення експериментальних робіт та досліджень. 
4. Оброблення і коригування результатів теоретичних і екс
периментальних досшджень. 

5. Складання висновків за результатами досліджень. 
б. Складання та оформлення проміжного звіту за етапом. 
7. Розглядання результатів та приймання етапу, якщо це пе
редбачено ТЗ. 

1. Узагальнення резуль татів теоретичних досліджень і екс
периментальних робіт. 
2. Оцінювання повноти і якості вирішення поставлених за
вдань. 

З. Розроблення проеюу ТЗ на наступну НДР у разі необхід
носп подальших досшджень. 

4. Підготовка комплекту звітної документації. 
5. Формулювання висновків за результатами досліджень і 
розроблення рекомендацій щодо застосування НДР. 
б. Розгляд результатів НДР на науково-технічній раді. 
7. Подання роботи до приймання. 

1. Заходи щодо підготовки НДР до приймання. 
2. Приймання НДР. 
З. Висновки про втілення результатів дослідження у розробки. 
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Етап 

2А 

-

2Б 

К.В. Безверхий 

Додаток У 

ЕТАПИ РОЗРОБКИ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСГИКА 

Назва 

2 

Розробка 
техючного 

завдання 

Характеристика 

3 

Технічне завдання (далі ТЗ) є основним вихідним докумен
том для розробки продукції і має міс1Ити техніко-економічні 
вимоги до продукції, що визначають її споживчі властивості 
і ефек1ИВність використаmщ перелік документів, що вима
гають спільного розгляду, порядок здачі і приймання резуль
татів розробки. При необхідності ТЗ може міс1И1И також ви
моги до підготовки і освоєння виробmщтва. Конкретний 
зміст ТЗ визначають замовник і розробник, а при ініціатив
ній розробці - розробник. Не допускається включати в ТЗ 
вимоги, що суперечать вимогам стандарпв 1 нормативних 
документів органів, які здійснюють нагляд за безпекою, охо
роною здоров'я і природи. ТЗ розробляють і стверджують в 
порядку, встановленому замовником і розробником. 

Розробку конструкторською і технологічної, а також, при 
необхідності, програмної документації на вироби проводять 
по правилах, встановлених відповідно стандартами ЄСКД, 
ЄСТД, ЄСПД. На розсуд розробника допускається поєднува-
1И або не проводити окремі види робіт різних стадій, перед
бачених стандартами вказаних систем .. Правила розробки те
хн1чної докуменгац1ї для матер1алш 1 речовин встановлює 
розробник з врахуванням специфіки продукції та організації 
її виробmщтва. В процесі розробки документації вибір і пе
ревірка нових технічних рішень, що забезпечують досягнен
ня основних споживчих власJИВостей продукції, повинні 
здійснюва1Ися при лабораторних, стендових і інших дослід
ницьких випробуваннях моделей, макетів, натурних складо
вих частин виробів і експериментальних зразків _продукції в 
цшому в умовах, як правило, що 1мпують реалью умови екс

плуатації. 

Для підтвердження відповідності розробленій технічній до
кументації вихідним вимогам і вибору кращого зразка (за на
явності варіантів) виготовляють дослідні зразки (дослідні 
партії). Дослідні зразки допускається не виготовля1И для 
дрібносерійної продукції, при модернізації або модифіку
ванні серійної (масової) продукції, а також при здобутті кін
цевих виробів агрегатуванням з відпрацьованих деталей, вуз
лів, блоків і модулів за умови, що результатів попередніх 
випробувань і експлуатації вистачає для оцінки властивостей 
продукції. Необхідність виготовлення дослідних зразків 
(партій) і їх кількість (об'єм) вказують в ТЗ. Дослідні зразки, 
як правило, не виготовляють при створенні одиничної про
дукції. 
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Етап 

2В 

з 

Назва 

2 

Прийом 
результаnв 

розробки 
продукції 

Продовження дод. У 

Характеристика 

3 

Дослідні зразки (дослідну партію) або одиничну продукцію 
(головний зразок) піддають приймальним ВІшробувюrnям ві
дповідно до стандартів, що діють, або nшових програм і 
методик вrшробувань, що відноситься до даного виду (групи) 
продукції. За згодою замовника на приймальні вrшробування 
замість дослідних можуть бути представлені експеримента
льні зразки. У приймальних вrшробуваннях, незалежно від 
місця їх проведення, має право взяти участь виробник і орга
ни, що здійснюють нагляд за безпекою, охороною здоров'я і 
природи, які мають бути завчасно інформовані про майбутні 
вrшробування. Розробник на основі вимог ТЗ і стандартів, 
що стосуються даного виду продукції, з врахуванням резуль
татів вrшробувань у .встановлених вrшадках розробляє про
ект нормативно-техючного документа на конкретну продук

цію (технічні умови або стандарт) або відображає всі вимоги 
до якості продукції в технічній документації. 

Оцінку виконаної розробки і ухвалення рішення про вироб
ництво та (або) вживання продукції (для одиничної продук
ції) проводить приймальна комісія, до складу якої входять 
представники замовника (основного споживача), розробника, 
виробника, представники Держспоживстандарту України. 
При необхідності до роботи комісії можуть бути залучені ек
сперти сторонніх організацій, а також органи, що здійсню
ють нагляд за безпекою, охороною здоров'я і природи. На 
приймальну комісію розробник представляє ТЗ, проект тех
нічних умов або стандарту технічних умов (якщо їх розробка 
передбачена), конструкторські та (або) технологічні докуме
нти, що вимагають спільного розгляду, результати вrшробу
вань 1 1нш1 матершли, що шдтверджують шдпошдн1сть роз
робленої продукції цим документам і засвідчуюТh її 
технічний рівень і конкурентоспроможність. Приймальній 
комісії, як правило, представляють також дослідні або експе
риментальні зразки продукції, а якщо їх виготовлення не було 
передбачене, - головний зразок або одиничну продукцію. 

Акт приймальної комісії затверджує її голова. Затвердження 
акту приймальної комісії означає закінчення розробки, при
пинення дії ТЗ (якщо воно не поширюється на подальші ро
боти), узгодження представлених нормативно-технічних і 
експлуатаційних документів, а також дозвіл на виробництво 
або використання продукції. За негативної оцінки результа
тів розробки в цілому в акті вказують напрями подальших 
робіт і умови повторного представлення результатів або не
доцільність продовження робіт. 
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Додаток Ф 

КОРЕСПОНДЕНЦІЮ РАХУНКІВ ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ СУБРАХУНКІВ 
ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ 

ДО СУБРАХУНКУ 941 «ВИТРАТИ НА ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ» 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

Кореспонде~щія рахунків до запропонованого субрахунку 9411 
«Витрати на дослідження» 

Списано матершлью витрати, 20 «Виробничі запаси» 
що ВІДНОСЯТЬСЯ ДО витрат на до- 9411 «Мате-
сшдження: р1алью ви- 22 «Малоцінні та швид-

трати» козношуван1 предмети» 

тощо 

. . . 201 «Сировина й матеріа-
сировини 1 матершшв 

ЛИ» 

купівельних напівфабрикатів та 
202 «Купівельні напівфа-

комплектую'ШХ виробів 
брикати та комплектуючі 
вироби» 

1 
палива та енергії 203 «Паливо» 

тари та тарних матер1алrn 204 «Тара й тарні маrеріаmш 

будівельних матеріалів 
9411 «Мате-

205 «Будівельні матеріали» 
р1алью ви-

запасних частин 
трати» 207 «Запасні частини» 

матер1алrn сшьськогосподарсь- 208 «Матеріали сільського-
кого призначення сподарського призначення» 

. . 
209 «Інші матеріали» 1нших матершльних витрат 

малоцшних та швидкозношува- 22 «Малоцінні та швид-
них предмети козношуван1 предмети» 

товарrn 281 «Товари на складі» 

Нараховано заробітну плату 661 «Розрахунки за заро-
працrnникам, що ВІДНОСИТЬСЯ ДО 9412 «Витра- бішою платою» 

2 складу витрат на досшдження ти на оплату 

(наприклад, заробітна плата працш 

працівників лабораторій) 

Нараховано єдиний соціальний 9413 651 «За розрахунками із 

з 
внесок_ на заробітну плату пра- «Відраху- загальнообов 'язкового 
Ц1ВНИК1В, ЯКl ВІДНОСЯТЬСЯ ДО вання на державного соцшльного 

складу витрат на досшдження СОЦШЛЬНl за- страхування» 

ЛVAfl!J 
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Продовження дод. Ф 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

Нараховано амор1Изацію необо- 9414 «Амор- 13 «Знос (амортизація) 
ротних активrn, що юдносиТhся тизаційні від- необоротних активів» 
до витрат на досшдження: рахування» 

основних засобів 131 «Знос основних засобів» 

4 необоротних 
132 «Знос ітrшх необо-

пшшх матершль- 9414 «Амор-
нихактивrn 

тизаційні від-
ротних матер1альних ак-

ТИВ1В » 
рахування» 

133. «Накопичена амор1И-. . 
нематершльних активrn зац~я нематершльних ак-

ТИВ1В » 

Включено до витрат на дослі~ 9415 (( Ви-
631 «Розрахунки з вітчиз-

дження витра1И, що виконаю НЯ1ШМИ постачальниками» 

5 сторонніми організаціями (на-
11'ати на дое-

шдження те-
приклад, витрати на досшджен-

хнологій» 
ня технологій, тощо) 

Нараховано витрати на досш- 9416 «Витра- 372 «Розрахунки з підзві-

6 дження на службові відряджен- ти на служ- тними особами» 
ня працівників, що здійснююТh бові 
досшдження вщрядження» 

Нараховано витрати на досш- 9417 «Витра- 471 «Забезпечення виплат 

7 дження на забезпечення виплат ти на забез- вщпустою> 

вщпускних персоналу, що за- печення 

йняпrй проведення досліджень вщпустою> 

Нараховано податки, збори та 9418 «Подат- 64 «Розрахунки за подат-

8 обов'язкові платежі, що підля- ки, збори та ками й платежами» 
гають юднесення до складу ви- обов'язкові 
трат на досшдження платежш 

Щомісячна сума витрат на дое- 791 «Резуль- 9411 «Витра1И на збут» 

9 лідження списується на фінан- тат операцій-
сові ре.зультати операційної дія- ної ДІЯЛЬНОС-

льносп шдприємства тш 

Кореспонденція рахунків до запропонованого субрахунку 9412 «Витра1И на розробки» 

Списано матер1алью витра1И, 20 «Виробничі запаси» 
що ВlДНОСЯТЬСЯ ДО витрат на 9421 «Матері-10 розробки: 22 «Малоцінні та швид-

алью витрати» 
козношуваю предме1И» 

тощо 
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Продовження дод. Ф 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 
. . . 

201 «Сировинаймаrеріаmш сировини 1 матершшв 

купівельних напівфабрикатів та 
202 «Купівельні напівфа-

коМШІектую'ШХ виробів 
брикати та коМШІектуючі 
вироби» 

палива та енергії 203 «Паливо» 

тари та тарних матершшв 204 «Тара й тарні маrеріаrпш 

будівельних матеріаr~ів 9421 «Мате- 205 «Будівельні матеріаmш 

запасних частин 
р1Ш1ЬН1 ви- 207 «Запасні частини» 
трати» 

мaтep1arirn сшьськогосподарсь-
208 «Матеріаr~и сільська-

кого призначення 
господарського призна-

чення» 

. . 
209 «Інші матеріали» 1нпшх матершльних витрат 

маr~оцlННИХ та швидкозношува- 22 «Маr~оцінні та швид-
них предмети козношуваю предмети» 

товарm 281 «Товари на складі» 

Нараховано заробітну ІUІату 9422 «Витра- 661 «Розрахунки за заро-
працівникам, що зайняті розро- бітною ІUІатою» 11 
б ками (наприклад, заробітна 

ти на оІUІату 

ІUІата інженера, тощо) 
працш 

Нараховано єдиний соціальний 9423 «Відра- 651 «За розрахунками із 

12 внесок на заробітну ІUІату пра- хування. на загальнообов'язкового 
цівників, що зайняті розробками СОЦШЛЬНl за- державного соцшльного 

ХОДИ» страхування» 

Нараховано амортизацію необо- 9424 «Амор- 13 «Знос (амортизація) 
ротних активm, що використо- тизаційні необоротних активів» 
вуюТhся для побудови розробок: вщра-

основних засобів 
л;~ш~~"' 

131 «Знос основних засобів» 

13 необоротних 
132 «Знос інпrnх необо-

lНІІШХ матер1аr~ь- 9424 «Амор-
нихактивm 

тизаційні 
ротних матер1аr~ьних ак-

ТИВlВ » 
вщра-

133_ «Накопичена аморти-. . хування» 
нематершльних активm зац~я нематершльних ак-

ТИВlВ » 
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Продовження дод. Ф 

№ Кореспонденція рахунків 

з/п 
Зміст господарської операції 

Дт Кт 

1 2 3 4 

Включено до складу витрат на 9425 «Витра-
631 «Розрахунки з вітчиз-

розробки витрати,. що. виконані няними постачальника-

14 ти на вик о-
сторонюми оргаюзацшми (на- МИ» 

нання 
приклад, витрати на виконання 

НДДКР» 
НДДКР) 

Нараховано витрати на розроб- 9426 «Витра- 372 «Розрахунки з підзві-

15 ки - службові відрядження ти на служба- тними особами» 
працівників, що займаються ро- ю вщряджен-

зробками НЯ» 

Нараховано витрати на розроб- 9427 «Витра- 471 «Забезпечення виплат 

16 ки на забезпечення виплат від- ти на забез- вщпустою> 

пускних персоналу, що займа- печення ВlД-

ється розробками пустою> 

Нараховано податки, збори та 9428 «Подат- 64 «Розрахунки за подат-

17 обов'язкові платежі, що підля- ки, збори та ками й платежами» 
гають юднесення до складу ви- обов'язкові 
трат на розробки платежш 

Щомісячна сума витрат на роз- 791 «Результат 9421 «Витрати на розроб-

18 робки списується на фінансові 
операційної 

КИ» 

результати операційної діяльно-
cn шдприємства ДlЯЛЬНОСТШ 
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ДодатокЦ 

№ Шифр 

з/п витрат 

1 9101 

2 9102 

3 9103 

4 9104 

5 9105 

6 9106 

7 9107 

8 9108 

9 9109 

10 9110 

11 9111 

12 9112 

13 9113 

14 9114 

15 9115 

16 9116 

АНАЛІЗ БЮДЖЕТУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 
ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД <<АНАЛІТПРИЛАД» ЗА 2011 Р. 

Показник, грн. 
Найменуваня статей витрат 

План Факт 

Амортизація основних 

виробнwшх фондів (уста- 190000,00 194833,64 
ткування, інструментів) 

Ексrшуатація устаткування 450000,00 462087,41 

Ремонт устаткування і 220000,00 229416,46 
транспортних засобів 

Зношення . швидкозношую- 72000,00 71936,57 
ЧИХ МЮІОЦІННИХ ІНСІрумеІmВ 

Внутрішні заводські пе- 150000,00 226481,29 
реМІщення вантажу 

Витрати інших організа-
цій з підвищення надійно- 50000,00 4989,28 
сті металоконструкцій 

Ormaтa праці А УП цехів з 
вщрахуванням на соц1аль- 180000,00 171257,09 
ю заходи 

Службові відрядження 3000,00 45,50 

Амортизація основних ви-
робнwшх фондів (будівлі, 5000,00 239,13 
спорудження) 

Зношення нематеріальних 120000,00 282729,9 
активrn 

Організація виробництва 125000,00 128236,31 

Обслуговування виробни- 90000,00 90594,41 
чого процесу 

Ремонт основних вироб- 50000,00 32104,11 
нwшх фондів 

Охорона праці 12000,00 11754,80 

Спецодяг, взуття 20000,00 15685,77 

Спецхарчування 9000,00 6148,32 

Відхилення, 

грн. 

+4833,64 

+12087,41 

+9416,46 

-63,43 

+76481,29 

-45010,72 

-8742,91 

-2954,50 

-4760,87 

+162729,90 

+3236,31 

+594,41 

-17895,89 

-245,20 

-4314,23 

-2851,58 
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Продовження дод. Ц 

№ Шифр Показник, грн. Відхилення, 

з/п витрат 
Найменуваня статей витрат 

грн. 
План Факг 

ЗношеІПІЯ малоцінних не-
17 9117 оборо_nшх матершльних 3000,00 2569,58 -430,42 

аюивrn 

18 9118 
Обов'язкове страхуваІПІЯ 4000,00 3359,80 -640,20 
майна 

19 9119 Інші витрати 1000,00 - -1000,00 

20 9120 Цехові канцелярсью ви- 1000,00 607,58 -392,42 
трати 

21 9121 Податок на земmо 110000,00 109054,00 -946,00 

Разом: 1865000.00 2044130,95 179130,95 

ФОП основних виробнwшх працівників 850000,00 849275,16 

% накладних витрат 219,4 240,7 
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№ 

з/п 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

4 

№ 

з/п 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

4 

ДодатокШ 

Шифр 
Найменування статей витрат 

Сума без Сума з 

витрат ІЩВ, грн. ІЩВ, грн. 

9111 Розподілені загальнозаводські витрати: 12012,60 -

912 Загальноцеховівитрати: 5041,00 1080,00 

9121 ФОП працівників апарату управлпrnя 3507,00 -
дшьницею 

9122 Витрати на охорону праці 500,00 600,00 

9123 Податки, збори та ПШІl обов'язкові 634,00 -
платеж1 

9124 Інші витрати 400,00 480,00 

Всього: 17051,60 1080,00 

Всього, у т.ч. ПДВ: 17231,60 

Рис. А Бюджет загальновиробничих витрат ПАТ Київський завод 
«Аналітприлад» за видом продукції «Цукрометр» на лютий 2011 року 

Шифр 
Найменування статей витрат 

Сума без Сума з 

витрат ІЩВ, грн. ІЩВ, грн. 

9111 Розподілені загальнозаводські витрати: 28029,40 -

913 Загальноцеховівитрати: 10407,67 -

9131 ФОП працівників апарату управшння 7651,00 -
дшьницею 

9132 Витрати на охорону праці 666,67 800,0 

9133 Податки, збори та ПШІl обов'язкові 
1340,00 -

платеж1 

9134 Інші витрати 750,00 900,00 

Всього: 38437,Q? 1700,00 

Всього, у т.ч. ПДВ: 38720,40 

Рис. Б. Бюджет загальновиробничих витрат ПАТ Київський завод 
«Аналітприлад» за видом продукції «Газоаналізатор» на лютий 2011 року 



ДодатокЩ 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЛЮТИЙ 
2011 Р. ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД <<АНАЛІТПРИЛАД» 

Стаття Поточний період З початку року 
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І 2 з 4 5 6(5-4) 
7 

(5/4)*100 
8 9 10 (9-8) 

11 

(9/8)*100 
12 ІЗ 14 
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Стаття Поточний період 

Від-
Відхи № 

соток 
з/п План, Факт, 

Шифр Назва 
лення, 

вик о-
грн. грн. грн. 

нання 

плану 

І 2 з 4 5 6(5-4) 
7 

(5/4)*100 

Податки, збори та 
о о '<І?. 

9 9133 пшп обов'язкові о о о ,...., 
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о о о ,...., 
о· о· о· r--· 
о V) V) о 
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З початку року 
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о о о 
о о о 
о· о· о· 
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°' о ,...., 
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Продовження дод. Щ 

~ ~ с 
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ДодатокЮ 

МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Бюджет 

загальновиробничих 

витрат 

У досконалення 

діяльності з метою 

виконання бюджету 

Так 

Складання бюджету непрямих витрат підприємства 

Виконання бюджетів 

непрямих витрат 

Бюджет Бюджет збугових Бюджет інших 

операційних 

витрат 

адмш1стративних витрат 

витрат 

Бюджет непрямих витрат 

досконалий 

Коригування бюджету 

непрямих витрат 

Ні 

Ні 
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№ 
з/п 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

К.В. Безверхий 

Додаток Я 

ВИЗНА ЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

Вчені-науковці 

2 

Алєксєєва В . В. 

Акєнтьєва О.Б. 

Андерсон Х.Р. 

Андрєєв В.Д. 

Андрущак В.М. 

Аренс Е.А. 

Ахмєтова Г.В. 

БаланО.С. 

Бардаш С.В. 

Бєлік В.Д. 

Бєлобжецький І.А. 

БілухаМ.Т. 

БолухА.А. 

Бондар В.П. 

БондарМ.І. 

Борисенко М.В . 

БулкотГ.В. 

Бурляй ГЛ 

Бурцев В.В. 

У ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ-НАУКОВЦІВ 

Визначення, які пропонують вчені у теорії та практиці здійснення 
контролю на рівні підприємств, установ, організацій, міністерств. 

з 4 5 б 7 8 9 10 11 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х х 

х 

х 

х 

х х 

х 

х х 

х х 

х 

х 

х 
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№ 
з/п 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Вчені-науковці 

2 

Бутинець Ф.Ф. 

Бутинець Т.А. 

Вільчинська А.В. 

Вітвицька Н.С. 

Виговська Н.Г. 

Вознюк ГЛ. 

Воляник Г.М. 

Гаджиєв М.Г. 

Гавриленко І.О. 

Гавришко І.К. 

Гаргола Ю.Г. 

Гончарук РЛ. 

Гордополов В.Ю. 

Городянська Л.В. 

Горшинський 

В.М. 

Грачєва Н.А. 

Давидов Ю.Г. 

Дерій В.А. 

Дікань Л.В. 

Дмитренко І.М. 

Продовження дод. Я 

Визначення, які пропонують вчені у теорії та практиці здійснення 
контролю на рівні підприємств, установ, організацій, міністерств. 

з 4 5 б 7 8 9 10 11 

х 

х х х 

х 

х 

х х 

х х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х х 

х 

х 

х 

х 

х х 

х 
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№ 
з/п 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Вчені-науковці 

2 

ДорошН.І. 

Дорошенко О.О. 

Дрозд І.К. 

Євдокимов В.В. 

ЖилаВ.Г. 

Загородній А.Г. 

Звєздін А.Л. 

Івахненков С.В. 

КалюгаЄ.В. 

Каменська Т.О. 

Камінська Т.Г. 

Канурна З.Ф. 

Кобичева О.С. 

Колдуелл Д.С. 

Колесніков Г.О. 

Корінько М.Д. 

Костирко Р.О. 

Коцупаrрий М.М. 

Кочерін Є.А. 

Крамаровський 

Л.М. 

К.В. Безверхий 

Продовження дод. Я 

Визначення, які пропонують вчені у теорії та практиці здійснення 
контролю на рівні підприємств, установ, організацій, міністерств. 

з 4 5 б 7 8 9 10 11 

х 

х 

х 

х 

х 

х х 

х 

х х 

х 

х х 

х 

х 

х 

х 

х 

х х 

х 

х х 

х 

х 
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№ 
з/п 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Вчені-науковці 

2 

Криницький Р.І . 

Кужельний М.В. 

КузикН.П. 

Кузьмін ДЛ 

Ларіков В.Ю. 

Лаптєв В.В. 

Ластовецький 

В.О. 

Лообек Дж.К. 

Любенко А.М. 

Майданевич 

ю.п. 

Максімова В.Ф . 

МалюгаН.М. 

Марєнков МЛ. 

Мельник М.В. 

Микитенко Т.В. 

Михалевич С.Г. 

Міщенко Т.М. 

Морозова Н.Б. 

Мурашко В.Н. 

Мурашко О.В . 

Продовження дод. Я 

Визначення, які пропонують вчені у теорії та практиці здійснення 
контролю на рівні підприємств, установ, організацій, міністерств. 

з 4 5 б 7 8 9 10 11 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х х х х 

х 

х х 

х 

х х 

х 

х 

х 

х 

х 
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№ 
з/п 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

Вчені-науковці 

2 

Нападовська Л.В. 

Наринский А.С. 

Немченко В.В. 

Нікончук В.В. 

Нідлз Б.Е. 

Осмятченко В.О. 

Павлов П.В. 

Пантєлєєв А.С. 

Пантелеєв В.П. 

Партін Г.О. 

Петренко Н.І. 

Петренко С.М. 

ПетрукО.М. 

Пилипенко О.І. 

Пінькас Г.І. 

Погребна Т.М. 

Подолянчук О.А. 

Приступа КЛ. 

Прівєзєнцев В.А. 

Пронь Н.О. 

100 Пугачьов В.В. 

К.В. Безверхий 

Продовження дод. Я 

Визначення, які пропонують вчені у теорії та практиці здійснення 
контролю на рівні підприємств, установ, організацій, міністерств. 

з 4 5 б 7 8 9 10 11 

х 

х 

х х 

х х 

х 

х 

х 

х 

х х х х 

х х 

х 

х 

х 

х х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
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№ 
з/п 

Вчені-науковці 

2 

101 Редько О.Ю. 

102 Рибалко Л.В. 

103 Романчук А.Л. 

104 Рудницький В.С. 

105 Рукін В.В. 

106 Рябчук О.В. 

107 Савченко С.І. 

108 Сайко О.В. 

109 Сагайдак Р.А. 

11 О Семчук І.В. 

111 Сокін А.А. 

112 Соколов Б.М. 

113 Солодов А.К. 

114 Стефанюк І.Б. 

115 Сторожук Т.М. 

116 Суйц В.П. 

117 Супрунова І.В . 

118 Сухарєва Л.О. 

119 Терехов О.О. 

120 Ткачук І.М. 

121 У сач Б.Ф. 

Продовження дод. Я 

Визначення, які пропонують вчені у теорії та практиці здійснення 
контролю на рівні підприємств, установ, організацій, міністерств. 

з 4 5 б 7 8 9 10 11 

х х 

х 

х х 

х 

х х 

х 

х 

х 

х 

х х х 

х 

х х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х х 
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№ 
з/п 

Вчені-науковці 

2 

122 Філіпова С.В. 

123 Філозоп О.В. 

124 Фоміна Т.В. 

125 Фостер Дж. 

126 Фрідман П. 

127 
Фугорангська 

Ю.М . 

128 Хомугенко В.П. 

129 Хорнгрен Ч.Т. 

130 Шашкевич О.Л. 

131 ШевчукВ.О. 

132 Шигун М.М. 

133 Шиманська К.В. 

134 Шпиг О.О. 

135 Штейнман М.Я. 

136 Шульга Н.В. 

137 ЮщакЖ.М. 

138 Ярошенко СЛ. 

139 Яценко В.М. 

І Всього: 

К.В. Безверхий 

Продовження дод. Я 

Визначення, які пропонують вчені у теорії та практиці здійснення 
контролю на рівні підприємств, установ, організацій, міністерств. 
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№ 

ДодатокАJ 

НАСЛІДКИ ДОПУЩЕННЯ ПОМИЛОК ТА ПОРУШЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
АУДИТУ КОМПАНІЯМИ «ВЕЛИКОЇ ЧЕТВІРКИ» [99, С. 15] 

Назва аудиторської Виявлені помилки чи 
Рік Наслідки 

з/п компанії порушення 

Непрашшьно про- Штраф, накладений 

1 Pricewaterhouse- 2002 ведені 16 перевірок американською владою, 

Coopers протягом 1996- в розмірі 5 млн. доларів 
2001 рр. США 

Порушення при 
Штраф, накладений ко-
м1с1єю з ЦlНlШХ паперш 

2 Pricewaterhouse- 2002 проведеню аудиту 
і бірж США (далі SEC), Coopers компанії SmarTalk 
в розмірі 1 млн. доларів Teleservices 
США 

Помилка при про-
При досудовому врегу-
люваню суперечки ау-

з КРМG 2003 веденю аудиту 
диторська фірма випла-

компанії Rite Aid і 
Oxford Health тила 200 млн. доларш 

США 

Штраф накладений SE-
Помилки при про- С, в розм1р1 1,7 млн. 

4 Emst& Young 2004 веденю аудиту доларів США та забо-
компанії PeopleSoft рана протягом 6 місяців 

проводити аудит 

Deloitte & Touche Помилки при про- Штраф накладений SE-
5 Tohmatsu 2006 веденю аудиту ко- С, в розмірі 200 млн. 

рпорації Adelphia доларів США 
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№ 

з/п 

2 

з 

4 

5 

Додаток Б] 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 
«ВНУТРІІШІЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» ВІТЧИЗНЯНИМИ 

Автори 

2 

О. Акєнтьєва 

В. Андрєєв 

А Аренс та 
Дж. Лоббек 

Е. Аткінсон, 
Р. Банкер, 
Р. Karmaн та 
М.Янг 

Г. Ахмєтова 

ТА ЗАРУБІЖНИМИ ВЧЕНИМИ 

Визначення внугрішньогосподарського контролю 

в науково-практичній літературі 

3 

Внутрішній контроль є одним із важелів управління підпри
ємствами. Це поясmоється тим, що внутрішній контроль гну
чко трансформувався у сучасних умовах в ефективний ін
струмент управління, тому що, по-перше, його складовими є 
контрольне середовище, контроль облікової системи, контро
льні процедури; по-друге, виявлення ризиків і робота у на
прямку їх зниження, виявлення причин і умов, які сприяють 
виникненmо нестач, надлишків, суттєвих викривлень фінан
сової звітності та здійсненmо зловживань, шахрайства, ста
ють факторами удосконалення управління; по-третє, він за
безпечує коригування управлінських рішень відповідно до 
визначених орієнтирів і загальної стратегії [1, с. 8]. 

Під внутршппм контролем розум1є систему контрольних 
процедур, rmaн організації і методи управління об'єктом з 
метою ефективного проведення бізнесу, захисту активів, за
побігання помилок, акуратності облікових перевірок і своєча
сного представлення фінансової інформації [2, с. 221]. 

Будь-яка компанія створює систему внутрішньогосподарсь
кого контролю, щоб вона допомогла їй у досягненні постав
лених перед нею цілей. Така система складається з великої 
кількості конкретних методик і процедур, розроблених для 
того, щоб адміністрація компанії була до певної міри впевне
на, що визначені нею цілі компанії будуть успішно досягнуті. 
Ці методики та процедури часто називають контрольними 
моментами. Всі разом вони утворюють структуру внутріш
ньогосподарського контролю компанії [4, с. 258]. 

Контроль, що відноситься до сукупності процедур, інструме
нтів (технічних прийомів), показників оцінки виконання та 
систем, які організація використовує для того, щоб направля
ти та мотивувати всіх працівників в досягненні організацій
них цілей [ 60, с. 546]. 

Внутрішньогосподарський (бухгалтерський і суспільний) ко
нтроль захищає інтереси підприємства і його колективу від 
зловживань, розкрадань і безгосподарності, а також забезпе
чує підвищення ефективності господарської діяльності підп
риємства [6, с .9]. 
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№ 

з/п 

б 

7 

8 

9 

10 

Автори 

2 

С. Бардаш 

В. Бєлік 

І. Бєлобжець
кий 

М. Білуха та 
Т. Микитенко 

М. Бондар 

11 М. Борисенко 

Продовження дод. Бl 

Визначення внугрішньогосподарського контролю 

в науково-практичній літературі 

3 

Під внутрішнім контролем слід розуміти перевірку всієї або 
складових господарської системи/системи господарчого за
безпечення, яка ініціюється та проводиться суб'єктом, повно
важення та юдповщальюсть якого не виходять за меж1 пов

новажень з управління такою системою [7, с. 381]. 

Внутрішній контроль як функція управління охоплює всі 
сфери діяльності: виробничу, комерційну, інвестиційну, фі
нансову таш., 1 представляє систему спостереження та пере
вірки не тільки процесу функціонування і фактичного стану 
управлінського об'єкта, а й забезпечує максимальний його 
розвиток у конкуренmому середовищі ринкових відносин [ 49]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це безупинне спосте
реження за економічною ефективністю виробничої, постача
льницько-збутової і фінансової діяльності, забезпечення збе
реження грошових і матеріальних засобів, усунення причин і 
умов, що породжують безгосподарність і втрати [45, с . 59]. 

Розглядають внутрішньогосподарський контроль, як форму 
активного впливу на збереження суспільної власності та її 
раціонального використання в інтересах членах суб ' єктів го
сподарювання [50, с. 854]. 

Сукупність організаційної структури, методик і процедур ко
нтролю, що приймаються керівництвом підприємства як за
соби для здійснення ефективної господарської діяльності, ви
значається як система внутрlШНЬого контролю шдприємства 

[51, С. 195]. 

Сутність внутр1шнього контролю діяльності шдприємства 
полягає в можливосn реал~зац1ї ваш власникrn стосовно ре
сурсів підприємства шляхом оцінки їх фактичного стану і ха
рактеру використання з метою уникнення вщхилень вщ зада

них параметрів [180, с . б]. З організаційної точки зору 
внутрішній контроль розглядається як сукупність підрозділів 
винятково контрольного характеру і підрозділів, до чиїх 
обов'язків (в тому числі) входить реалізація функцій внутрі
шнього контролю. Із цього погляду внутрішній контроль є 
сукупністю двох підсистем: внутрішнього аудиту (ВНТА) і 
внутрішньогосподарського контролю (ВГК). За цих обставин 
шдсистема внутр1шньогосподарського контролю є складною 

і, у свою чергу, складається з внутрішньогосподарського бух
галтерського контролю (ВГБК) і контролю, реалізованого по
садовими особами - керівниками структурних підрозділів, 
відділів і їхніх заступників [52, с. б]. 
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№ 

з/п 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Автори 

2 

Г. Бурляй 

В. Бурцев 

Т. Бутинець 

О. Войнало
вичта 

І. Томашев
ська 

Г. Воляник 

Ю. Давидов 

К.В. Безверхий 

Продовження дод. Бl 

Визначення внугрішньогосподарського контролю 

в науково-практичній літературі 

3 

Внутрішньогосподарський контроль - це засіб двохсторон
нього зв'язку між об'єктами управління та органом управлін
ня, інформую'Ш про дійсний стан об' єкта і фактичне вико
нання управлінських рішень [53, с. 115]. 

Внутрішній контроль організації - це здійснення суб' єктами 
організації, наділеними відповідними повноваженнями 
(суб' єктами внутрішнього контролю), або в автоматичному 
режимі, заданому зазначеними суб' єктами і під їхнім керу
ванням, наступних дій: а) визначення фактичного стану 'Ш дії 
керованої ланки системи керування організацією (об'єкта ко
нтролю); б) порівняння фактичних даних з необхідними, тоб
то з базою порівняння, прийнятої в організації, заданої ззов
ні, або заснованої на раціональності; в) оцінка відхилень, що 
перевищують гранично допус1Имий рівень, і ступеня їхнього 
впливу на аспек1И функціонування організації; г) виявлення 
причин відхилень [54, с. 15]. 

Внутрішній контроль - це постійна, щоденна робота персо
налу підприємства, організації та установи, яка унеможлив
лює будь-які зловживання та відхилення від діючих внутріш
ніх правил та надає можливість ефективно і економно 
використовувати ресурси шдприємства, включаю'Ш людсь

кий капітал, на його користь у відповідності до поставлених 
завдань (прИЙНЯ1ИХ програм), а також захисту інтересів пра
цюючих у шдпошдносп до 'ШННого колективного договору 

[56, С. 15]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це систематична дія
льність працівників підприємства або його власника, спрямо
вана на виявлення відхилень фактичного стану суб'єкта гос
подарювання від його заданих параметрів, усунення і 
попередження появи їх в майбутньому [57, с. 247]. 

Внутрішньогосподарський контроль виступає засобом еко
номічної безпеки підприємства, тобто здійснюється контроль 
за станом сукупних ресурсів (капіталу, персоналу, інформації 
і технологій, техніки і устаткування, прав) і підприємницьких 
можливостей, за яких гарантується найефективніше їх ви
користання з метою стабільного використання з метою 
стабільного функціонування і науково-технічного розвит
ку, запобігання внутрішніх і зовнішніх загроз для підпри
ємства [69, с. 2]. 

Внутрішньогосподарський контроль є основою всього фінан
сово-економічного контролю [83, с. 102]. 
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Продовження дод. Бl 

№ 
Автори 

Визначення внугрішньогосподарського контролю 

з/п в науково-практичній літературі 

1 2 3 

Система внутрішнього контролю розглядається як політика 

18 Н. Дорош 
та процедури шдприємства, спрямоваю на попередження, ви-

явлення 1 виправлення суттєвих помилок та ВlДХІШень вщ 

норм, які можуть з'явитися у фінансових звітах [85, с. 218]. 

Внутрішньогосподарський контроль за діяльністю внутріш-

19 В.Жила 
ньовиробничих формувань здійснюється на підприємствах, в 
організаціях і фірмах їх керівниками і фахівцями, а також 
штатними контролерами-ревізорами [97, с. 5]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це система оператив-
20 С. Зубчик них перевірок за виконанням господарських операцій та їх 

ефективністю безпосередньо на підприємстві [105, с. 109]. 

Під внутрішнім контролем розуміють процес перевірки вика-
А Загородній, нання всіх управлінських рішень у сфері фінансової діяльно-

21 Г. Вознюк та сті з метою реалізації фінансової стратегії та запобігання кри-
Г. Партін зовим ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства цього 

підприємства [84, с. 132]. 

Під внутрішнім контролем слід розуміти такі заходи з органі-
зації та ведення бізнесу і такі методи та процедури, які засто-

22 С. Івахненков 
совують на підприємстві з метою: 1) забезпечення збереже-
ності активів; 2) перевірки точності і вірогідності облікової 
інформації; 3) підвищення ефективності діяльності; 4) забез-
печення вимог керівництва [111, с. 132]. 

Внутрішньогосподарський контроль являє собою систему бе-
зупинного спостереження за ефективністю використання 

23 Є. Калюга майна підприємства, законністю і доцільністю господарських 
операцій і процесів, збереженням грошових коштів і матеріа-
льних цінностей [115, с. 141 ]. 

Внутрішній контроль - це механізм, за допомогою якого 
власники, наглядова рада, виконавче кершництво шдприємс-

24 Т. Каменська тва отримують розумну ступlНЬ впевненосn в тому, що шдп-

риємство досягне поставлених цілей у найбільш ефективний 
спосіб [116, с . 43]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це система заходів 
визначених управлінським персоналом підприємства та здій-
снюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного ви-

25 М. Корінько конання усіма працівниками своїх обов'язків по забезпечен-
ню та здійсненню господарських операцій. Внутрішній 
контроль визначає законність цих операцій і їх економічну 
доцільність для даного підприємства [125, с. 11]. 
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Продовження дод. Бl 

№ 
Автори 

Визначення внугрішньогосподарського контролю 

з/п в науково-практичній літературі 

1 2 3 

Внутрішній контроль є інструментом координування дій, 
спрямованих на забезпечення збереження активів, дотриман-

26 Р. Костирко 
ня законності господарських операцій та попередження ризи-
ків бізнесу. Він дає змогу визначити, наскільки управлінські 
рішення щодо формування цілей, ресурсів і процесів сприя-
тимуть зростатпо економічного потенціалу [127, с. 68]. 

Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійсmоєть-
М. Коцупат-27 ся власник_ами, апаратом управшння шдприємницьких струк~ 

рий тур ВlДПОВlДНО ДО ДІЮЧОГО законодавства стосовно ДlЯЛЬНОСТl 

цехів, бригад, дільниць, інпшх підрозділів підприємств [81, с. 9]. 

ІІід внутрішньогосподарським контролем розуміють контроль, 

28 Л. Крамаров- здійсmований первинними ланками галузі за економічною та со-
ський ціальною діяльністю своїх виробничих одиниць, цехів, служб та 

інпшхвнутрішніхструктурнихпідрозділів [129, с. 36]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це контроль, який 
29 Р. Криницький здійсmоється службами конкретного об' єднання, організації, 

підприємства [130, с. 11]. 

Внутрішній контроль представляє собою структуру та відпо-
відну сукупність методів і прийомів, що використовуються 

30 Н. Кузик особами, які виражають інтереси даного підприємства. Внут-
рішній контроль слід розглядати як складову структуру всіх 
функцій у загальній системі управління [133, с. 7]. 

Внутрішньогосподарський контроль є багатоаспектним яви-
щем, під яким необхідно розуміти систему, що включає в се-
бе об'єкт, суб'єкт, сукупність методів і процедур, які викори-

31 Ю. Майдане- стовують суб'єкти контролю для постійного спостереження 
вич за ефективністю здійснення господарської діяльності підпри-

ємства шляхом своєчасного виявлення недошюв 1 помилок у 

господарюванні та прийняття рішень щодо усунення причин 
їх виникнення [140, с. 11]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це система заходів, 
організованих керівництвом підприємства і здійсmованих на 

32 М. Марєнков 
підприємстві з метою найбільш ефективного виконання всіма 
працівниками своїх обов'язків при здійсненні господарських 
операцій. Внутрішній контроль визначає законність цих опе-
рацій і їх економічну доцільність для підприємства [145, с. 185]. 

В. Мельник, 
Внутрішній контроль - форма зворотнього зв'язку, за допо-

33 А Пантєлєєв могою якого орган управління організації отримує необхідну 

та А Звєздін 
інформацію про дійсний стан керованого об'єкту та реалізує 
управлінські рішення [148, с. 45]. 
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Система внутрішньогосподарського контролю повинна вклю-
34 Н. Морозова чати три основю складош: середовІПЦе контролю, систему 

бухгалтерського обліку і засоби контролю [157, с. 17]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це система пас-
В. Мурашко, тійного спостереження за ефективністю діяльності підп-

35 О. Мурашко риємств, збереженням і ефективністю використання цін-
та Т. Сторожук ностей і коштів, доцільністю та вірогідністю операцій та 

процесів [124, с. 8]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це як процес, який 

36 Л. Нападов- забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей, 
сь ка накреслених організацією, шляхом реалізації прийнятих рі-

шень [159, с. 47]. 

Внутрішньогосподарський контроль (бухгалтерський і суспі-

А Наринский 
льний) захшцає інтереси підприємства і його колективу від 

37 зловживань, розкрадань, безгосподарності, а також забезпе-
та Н. Гаджиев 

чує підвІПЦення ефективності його господарської діяльності 
[161, с. 11]. 

В. Немченко, 
Внутрішній контроль - це контроль внутрішньогосподарсь-

В. Хомутенко 
кий, на противагу зовнішнім видам контролю, таким як зако-

38 
та А Хомуте-

нодавче регулювання, увага з боку контролюючих органів, 
органів влади та місцевого самоврядування, незалежний зав-

нко 
нішньо аудиторський контроль [162, с. 30]. 

Ефективна працююча система внутрішньогосподарського ко-
нтролю дозволяє досягнути поставлених цілей як в бухгал-
терському обліку, так і в загальному управлінні фірмой. Не-

Б. Нідлз, випадково існують два виду цього контролю: внутрішній 

39 Х. Андерсон бухгалтерський контроль і внутрішній адміністративний кон-
та троль. Перший використовується для захисту коштів та для 
Д. Колдуелл забезпечення бухгалтерських даних .... Другий має відношен-

ня до ефективності господарської діяльності. Він зв 'язаних з 
бухгалтерським контролем, оскільки має відношення до про-
цесу прийняття рішень [163, с. 107]. 

Внутрішньогосподарський контроль розглядається як важли-
ва складова СВК (система внутрішнього контролю - примі-
тка автора), виокремлюється внутрішній контроль, внутрі-

40 В. Пантелеєв 
шній аудит, заходи щодо контролю, які здійснюються 
бухгалтерією, адміністративний контроль; внутрішньогоспо-
дарський контроль вивчається як складова науки про кант-
роль; при досшдженн1 внутр1шньогосподарського контролю 

використовуються знання з інших наук [168, с. 90]. 
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Внутрішній контроль - це система контрольних та експерт-
них дій суб'єктів підприємс1Ва залежних від власника капіта-
лу та незалежних від виконавчої дирекції з ціллю сприяння 

41 С. Петренко раціональному використанню засобів, предметів праці і підп-
риємницькій діяльності, яка повинна приносити максималь-
ний прибуток в межах законодавства й прийнятої облікова-
економічної політики [174, с. 26]. 

У сучасних умовах внутрішній контроль компанії має бути 
присутнім на всіх рівнях управління. Практично ефективна 

Т. Погребна, 
система внутрішнього контролю - це гарантія успішної дія-

42 С. Філіпова та 
льності компанії. Основою системи внутрішнього контролю є 

О. Балан 
інформаційне забезпечення контрольної діяльності, що 
включає оперативну, планову, нормативно-довідкову інфор-
мацію, класифікатори техніко-економічної інформації, сис-
теми документації (уніфіковані і спеціальні) [176, с. 61 - 62] . 

Внутрішній контроль залежно від конкретного змісту може 

43 В. Прівєзєн- здійснюватися у вигляді адміністративного, технічного, еко-
цев логічного, економічного, фінансового та ітrшх спеціалізова-

них видів контролю [186, с. 25]. 

Внутрішній контроль - це форма зворотнього зв'язку, засо-

44 В. Пугачьов 
бами якої орган управління організації отримує необхідну 
інформацію про дійсний стан управляючого об'єкта та реалі-
зації управлінських рішень [189, с. 13]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це безперервний на-
гляд за економічною ефективністю всієї діяльності господа-
рюючого суб' єкта? забезпечення збереженості грошових і ма-
тер1альних pecypcrn, усунення причин 1 умов, що породжують 

45 А Романчук безгосподарність та втрати. За способом свого проведення 
внутрішньогосподарський контроль - . це децентралізований 
вид контролю за д1яльюстю окремих шдроздшrn шдприємст-

ва - сфер відповідальності. Даний вид контролю нерозривно 
пов'язаний та доповнює облік витрат і доходів за сферами ві-
дповідальності [193, с . 2]. 

Внутрішній контроль являє собою організаційну структуру і 
сукупність методів, способів та прийомів, що використову-

46 Р. Сагайдак 1.9ть суб 'єкти, які виражають інтереси держави і власника. 
Иого необхідно розглядати як складову всіх функцій у зага-
льній системі управління [196, с. 7]. 
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Загалом під внутрішнім контролем необхідно розуміти певну 

47 І. Семчук 
систему контролю, яка оргаюзована самим шдщшємством з 

мегою захисту ппересш власникш та кершникш шдприємства 

для перевірки фінансового-господарської діяльності [199, с. 117] . 

Під внутрішнім контролем розуміють вид контролю, який 
48 А Солодов здійснюється службами, які створюються всередині окремих 

організаційних структур [207, с. 14]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це взаємозв'язок уча-
сників виробництва щодо перевірки фактів і подій виробни-
чої діяльності для забезпечення: достовірних даних у процесі 
обліку; правильності (законності) і доцільності господарсь-

49 В.Суйц ких операцій, а також повноти та своєчасності їх відображен-
ня в обліку; виявлення відхилень у процесі виробництва від 
норм, нормативш, стандартш, правил, планш 1 т.п.; виявлення 

причин відхилень, що виникли і доказу провини (ініціативи) 
за їх наслідки [213, с. 5] . 

Л. Сухарева, 
Внутрішньогосподарський контроль - це контроль в діяль-

І. Дмитренко 
ності управлінського персоналу, особливо бухгалтерського, 

50 структура якого складається з трьох елементів: умова (сере-
та М. Борисе-

довище) контролю, система бухгалтерського обліку, проце-
нко 

дури контролю [215, с. 85]. 

Внутрішньогосподарський контроль - це контроль адмініст-
51 О. Терехов ративний та економічний (в тому числі і бухгалтерський) 

[218, с. 51]. 

Під внутрішнім контролем слід розуміти систему діяльності 
52 О. Філозоп окремих працівників підприємства, спрямовану на забезпе-

чення збереженості його активів та майна [226, с. 182]. 

Внутрішньогосподарський контроль розглядається як функ-
ція управління, що являє собою процес постійного впливу на 

53 Т. Фоміна 
об' єкти через відстеження відхилень та корекції управлінсь-
ких рішень задля приведення фактичного стану об' єктів до 
бажаного, що є головною ціллю внутрішньогосподарського 
контролю [227, с. б]. 

Внутрішній контроль - це комплекс бухгалтерського та 

54 Ч. Хорнгрен управлінського контролю, який допомогає забезпечить відпо-
та Дж. Фостер відність рішень, прийнятих в організації, з реалізацією їх на 

практиці [228, с. 398]. 
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