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ОБЛІК ВИТРАТ ТА УПРАВЛІННЯ
В ОРГАНІЗАЦІЯХ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

АНОТАЦІЯ. Водне господарство — галузь, завданням якої є забезпечен-
ня потреб населення і народного господарства у водних ресурсах, збе-
реження, охорона та відтворення водного фонду, попередження шкідли-
вої дії вод і ліквідація її наслідків. Водне господарство України тісно
пов’язане з усіма галузями народного господарства і впливає на розви-
ток і розміщення продуктивних сил. Воно має вирішальне значення в за-
безпеченні необхідних соціальних і побутових умов життя населення.
На сучасному етапі розвитку економіки, без якісної інформації ефектив-
не управління підприємством неможливе. Таку інформацію нам надає бу-
хгалтерський облік, що виступає системою збору, обробки та передачі
інформації для користувачів (зовнішніх та внутрішніх). Основним показ-
ником ефективності підприємства є витрати.
Основна мета полягає у дослідженні ролі бухгалтерського обліку ви-
трат та їх впливу на ефективність управління в організаціях водного
господарства.
При здійсненні управлінського обліку відбувається адаптація інформації
щодо потреб обліку підприємства, зокрема формування витрат за міс-
цями виникнення і цільовим призначенням.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: бухгалтерський облік, витрати, водне господарство,
нормативно-правове забезпечення.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. На сьогоднішній день водне
господарство України забезпечую галузі економіки водними ре-
сурсами. А для відновлення водогосподарського комплексу по-
трібні кошти, які можна накопичувати за рахунок контролю облі-
ку витрат та управління водним господарством. Отже, основною
проблемою є контроль обліку витрат та управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку
витрат та управління підприємством в Україні досліджувалися у
працях Ф.Ф.Бутинця, Хвесика М.А., Голова С.Ф., Сопко В.В.,
Наподовської Л.В. та інших.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. На жаль, на сьогоднішній
день, проблемними є питання з оплати за використання водних
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ресурсів і надання послуг з їх подачі, та контролю витрат на під-
приємствах водного господарства. Підприємство має компенсу-
вати всі витрати на утримання, експлуатацію і амортизацію водо-
господарських систем і споруд і забезпечити накопичення коштів
для відновлення водогосподарського-меліоративного комплексу.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою дослі-
дження є визначення проблем обліку витрат та управління в ор-
ганізаціях водного господарства та надання конструктивних про-
позицій щодо шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Водне законо-
давство України спрямоване на охорону та раціональне викорис-
тання водних об’єктів, збереження водності річок і запасів
поверхневих і підземних вод.

Його метою є регулювання відносин між суб’єктами госпо-
дарської діяльності, а також між державою, юридичними та фізи-
чними особами у сфері використання водних ресурсів, пов’яза-
них з видобуванням, підготовкою і транспортуванням води.

Законодавство про воду спрямоване на посилення відповіда-
льності юридичних і фізичних осіб за збереження та підтримання
у належному стані водних об’єктів, а також на забезпечення заці-
кавленості підприємств, організацій і громадян у збереженні вод-
них ресурсів.

Основою водного законодавства є Водний кодекс України, за-
тверджений Постановою Верховної Ради України від 6 червня
1995 року №214/95-ВР [1].

Протягом останніх років Верховною Радою України прийнято
ряд нормативних актів, що мають певне стратегічне значення для
розвитку водного господарства України та охорони водних ре-
сурсів. Перш за все це Постанова Верховної Ради України «Про
концепцію розвитку водного господарства України» від 14 січня
2000 року № 1390-XIV, що має на меті: визначення стратегічних
цілей, щодо створення умов для підвищення збалансованого роз-
витку водогосподарського комплексу, поліпшення водозабезпе-
чення населення та галузей економіки водними ресурсами, змен-
шення збитків і соціального напруження внаслідок шкідливої дії
води [2].

Для реалізації державної політики, щодо розв’язання водогос-
подарських економічних проблем, створення умов для переходу
до етапного та ефективного функціонування водогосподарських
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організацій, прийнятий 17.01.02 Закон України «Про загальноде-
ржавну програму розвитку водного господарства» [3].

Метою Програми є впровадження державної політики, спря-
мованої на забезпечення економічно безпечних умов життєдіяль-
ності населення та захисту водних ресурсів від забруднення та
виснаження, раціонального їх використання, запобігання шкідли-
вої дії води і ліквідації можливих наслідків.

Крім Законів України прийняті Постанови Кабінету Міністрів
України, якими регламентується:

• видача дозволів на спеціальне використання поверхневих,
підземних вод і використання водних об’єктів, віднесених до ка-
тегорії лікувальних;

• ведення державного водного кадастру, який забезпечує сис-
тематизацію даних державного обліку води та визначення наяв-
них для використання водних ресурсів;

• порядок встановлення нормативів збору за скиди забрудню-
ючих речовин підприємствами через систему комунальної кана-
лізації і стягнення цього збору;

• збір за спеціальне водокористування з метою стимулювання
раціонального використання і охорони вод і відтворення водних
ресурсів;

• перелік платних послуг, які надаються бюджетними устано-
вами, що належить до сфери управління Державного агентства
водних ресурсів.

У розвиток державних нормативно-правових актів затвердже-
но ряд відомчих підзаконних актів, які забезпечують здійснення
комплексу наукових, економічних, технологічних та інших захо-
дів, спрямованих на охорону та раціональне використання вод-
них об’єктів, збереження водності річок і запасів водних ресурсів
при їх раціональному використанні [4].

Система бухгалтерського обліку витрат у сучасних підприєм-
ствах не може повноцінно існувати без належного їхнього норма-
тивно-правового забезпечення. Таке забезпечення формувалось
протягом двох останніх десятиріч і воно перебуває в процесі по-
стійних змін, які супроводжуються політичними, економічними,
інтеграційними, соціальними та іншими чинниками [5].

Нормативно-правове забезпечення обліку — це, сукупність
нормативно-правових актів найвищих гілок влади у державі (за-
конодавчої, виконавчої та представницької), Міністерства фінан-
сів України, інших міністерств та відомств, і, власне, кожного
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підприємства зокрема, які забезпечують повноцінне функціону-
вання та динамічний розвиток бухгалтерського обліку, фінансо-
вої звітності й економічного контролю в нашій державі.

До основних видів нормативно-правового забезпечення обліку
і контролю витрат і доходів підприємств відносяться: Закони
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», «Про державну контрольно-ревізійну службу», «Про
аудиторську діяльність», «Про державну податкову службу
України»; Укази Президента України; постанови і рішення Кабі-
нету Міністрів України; накази, постанови, розпорядження, лис-
ти, роз’яснення міністерств та відомств; П(С)БО 9 «Запаси»
(в частині списання запасів на витрати виробництва), 15 «Дохід»,
16 «Витрати», 18 «Будівельні контракти», 30 «Біологічні активи
«; 31 «Фінансові витрати», 33 «Витрати на розвідку запасів кори-
сних копалин» (а для підприємств, що розмістили цінні папери на
фондовому ринку і повинні публічно представляти свою річну
фінансову звітність — М(С)ФЗ 2 «Запаси»; 9»Витрати на дослі-
дження і розробки», 18 «Дохід», 23 «Витрати позики»); Кодекси
України (Податковий, Бюджетний, Господарський, Цивільний,
про адміністративні правопорушення, законів про працю тощо);
методичні рекомендації з формування собівартості (за видами
економічної діяльності: у промисловості, в сільськогосподарсь-
ких підприємствах, будівельно-монтажних робіт, на транспорті, в
торговельній діяльності, житлово-комунального господарства,
проектних робіт тощо); вказівки, інструкції, положення; плани
рахунків бухгалтерського обліку (національний, галузеві, спро-
щений, робочі); наказ про облікову політику підприємства; гра-
фіки документообігу, графіки виконання обліково-звітних і конт-
рольно-ревізійних робіт і т.д.

У наукових працях, щодо регулювання бухгалтерським облі-
ком, вчені розглядають чотири рівні такого регулювання: перший
(Закони України, Укази Президента України, постанови КМУ),
другий (нормативні документи Мінфіну України, Держкомстату
України, Держказначейства, ДПА, НБУ України та інших відом-
ств, котрі реєструються у Мінюсті України), третій (нормативні
акти, інструкції, методичні рекомендації, вказівки, листи мініс-
терств і відомств), четвертий (робочі документи, що формують
облікову політику на підприємстві ).

Кожна галузь господарства має свої особливості щодо відо-
браження тих чи тих операцій у бухгалтерському обліку. Це мо-
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жуть бути не значні відмінності, але в них потрібно орієнтувати-
ся і знати як правильно відобразити кожну господарську опера-
цію на підприємстві. В іншому випадку суб’єкт господарювання
може нести відповідальність перед податковими органами, інвес-
торами та акціонерами, клієнтами та іншими суб’єктами, що так
чи так пов’язані з підприємством.

Водне господарство не є виключенням. І для того, щоб знизи-
ти автономність у прийнятті необґрунтованих рішень організаці-
ями і підприємствами з приводу проблемних питань (визначення
доходів, складу витрат; рахунків, порядку оподаткування тощо) і
розробляються галузеві нормативно-правові акти, що стосуються
виключно підвідомчих організацій та підприємств. Основні до-
кументи, що регулюють бухгалтерський облік витрат у водному
господарстві, наведено у табл. 1.

Таблиця 1
РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ

№ Нормативно-правовий
документ Питання, що регулюються

1 2 3

1 Податковий Кодекс
України

— порядок визнання доходів і витрат в цілях
оподаткування;
— можливість надання і отримання пільг при
здійсненні діяльності у сфері будівництва;
— порядок оподаткування діяльності з на-
дання будівельно-монтажних робіт;
— склад витрат операційної діяльності (собі-
вартість) та інших витрат (загальновиробни-
чі, адміністративні, на збут тощо)

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

— основні принципи ведення бухгалтерсько-
го обліку витрат;
— порядок організації та ведення бухгалтер-
ського обліку на підприємстві;
— умови застосування міжнародних стандартів

3 Національне положен-
ня (стандарт) бухгал-
терського обліку в дер-
жавному секторі 135
«Витрати» [6]

— порядок визнання витрат;
— класифікація витрат;
— порядок розподілу загальновиробничих
витрат

4 Типове положення про
бухгалтерську службу
бюджетної установи [7]

— застосування національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в держа-
вному секторі
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Закінчення табл. 1

№ Нормативно-правовий
документ Питання, що регулюються

1 2 3
5 Галузеве положення

про бухгалтерську
службу бюджетної
установи, організації,
яка належить до сфери
управління Державно-
го агентства водних
ресурсів України

— здійснює методичне керівництво та конт-
роль за дотриманням вимог законодавства з
питань ведення бухгалтерського обліку, скла-
дення фінансової та бюджетної звітності галузі;
(Підстава п.6 Типового положення про бухгал-
терську службу бюджетної установи, затвердже-
ного постановою КМУ від 26.01.2011 № 59)
— забезпечує складання та консолідацію на
підставі даних бухгалтерського обліку фінан-
сової та бюджетної звітності галузі, а також
державної статистичної, зведеної та іншої звіт-
ності в порядку, встановленому законодавством;
— аналізує обсяги дебіторської та кредиторсь-
кої заборгованостей, причини їх виникнення
та готує пропозиції щодо їх погашення;
проводить аналіз:
— стану взаєморозрахунків у сфері господар-
ської діяльності та їх впливу на розвиток еко-
номіки, розробляє заходи щодо вдосконалення
взаєморозрахунків між суб’єктами господарю-
вання та підвищення платіжної дисципліни

Питання нормативного регулювання бухгалтерського обліку
витрат у водному господарстві актуалізується у зв’язку з постій-
ним вдосконаленням та введенням нових норм до законодавчих
актів.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. У процесі дослідження:

1) виділено 5-рівневу структуру нормативної бази щодо регу-
лювання бухгалтерського обліку витрат водного господарства,
що дозволяє уявити значимість та впливовість кожного правово-
го акту та виділити його сферу використання, а також показує їх
взаємозалежність і взаємоузгодженість;

2) проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регу-
люють бухгалтерський облік витрат водного господарства, що
допоможе у вирішенні питань щодо законодавчого регулювання
обліку витрат водного господарства, а саме складу собівартості
реалізації робіт, послуг, порядку визначення витрат, оцінки фі-
нансового результату;
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3) здійснено порівняння положень національного та міжнаро-
дного стандартів, що сприятиме уявленню тих чи інших відмін-
ностей та прийняття певних мір щодо їх вирішення і, тим самим,
уніфікації бухгалтерського обліку. Крім того, суб’єкти господа-
рювання у разі необхідності можуть вести облік і складати фі-
нансову звітність за міжнародними стандартами, що потребує чі-
ткого уявлення відмінностей від стереотипів, сформованих за
національними стандартами.
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УЧЕТ РАСХОДОВ И УПРАВЛЕНИЕ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

АННОТАЦИЯ. Водное хозяйство — отрасль, задачей которой является
обеспечение потребностей населения и народного хозяйства в водных
ресурсах, сохранение, охрана и воспроизводство водного фонда, предуп-
реждение вредного воздействия вод и ликвидация его последствий. Во-
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дное хозяйство Украины тесно связано со всеми отраслями народного
хозяйства и влияет на развитие и размещение производительных сил.
Оно имеет решающее значение в обеспечении необходимых социальных
и бытовых условий жизни населения.
На современном этапе развития экономики, без качественной инфор-
мации эффективное управление предприятием невозможно. Такую ин-
формацию нам предоставляет бухгалтерский учет, что выступает
системой сбора, обработки и передачи информации для пользователей
(внешних и внутренних). Основным показателем эффективности пред-
приятия являются расходы.
Основная цель заключается в исследовании роли бухгалтерского учета
затрат и их влияния на эффективность управления в организациях во-
дного хозяйства.
При осуществлении управленческого учета происходит адаптация инфор-
мации относительно потребностей учета предприятия, в частности фо-
рмирование затрат по местам возникновения и целевому назначению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бухгалтерский учет, расходы, водное хозяйство,
нормативно-правовое обеспечение.
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COST ACCOUNTING AND MANAGEMENT
IN WATER MANAGEMENT ORGANIZATIONS

ABSTRACT. Water management is a sector which is designed to satisfy the
demands of citizens and economics in water resources, preservation,
protection and reproduction of water fund, prevention of water adverse effect
and elimination of its consequences. Water management in Ukraine is closely
connected with all the industry sectors and influences development and
allocation of productive resources. It has crucial role in providing the necessary
social and household living conditions.
Effective enterprise management is impossible without the qualitative
information at the current stage of economic development. Such an information
is provided by accounting. Accounting is a system of gathering, processing and
transferring information to users (internal and external). The main indicator of
enterprise effectiveness is expenses.
The main purpose is to investigate the role of cost accounting and its impact on
effectiveness of management in water resource organizations.
In the process of accomplishing cost accounting the information on the
accounting needs of an enterprise is being adapted, in particular forming
expenses by points of occurrence and purposes.

KEY WORDS: accounting, expenses, water management, regulatory support.




