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Нашою пропозицією щодо удосконалення розрахунків з пайови-
ками є зміна форми відомості внутрішньогосподарського призна-
чення і приведення її до більш прийнятної і зручнішої форми під
час розрахунків за видачею продукції власного виробництва на пай.
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ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ПАКУВАЛЬНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової
економіки потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали
правдиву та об’єктивну інформацію про майно, грошовий і фі-
нансовий стан підприємства.

Головною метою виробничої діяльності підприємства єодер-
жання прибутку. Облік виробництва та витрат є однією з най-
складніших і трудомістких ланок бухгалтерського обліку. Від
ефективності управління витратами залежить фінансовий резуль-
тат діяльності підприємств.

Економічний зміст обліку виробництва пакувальної продукції
полягає в накопиченні витрат виробництва протягом виробничого
циклу та відображенні виходу продукції. До складу витрат на вироб-
ництво пакувальної продукції належать: прямі матеріальні витрати,
прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновироб-
ничі витрати. Для обліку таких витрат у складі рахунку 23 «Вироб-
ництво» відкривають субрахунки. Витрати на виробництво пакува-
льної продукції формуються за центрами відповідальності та
об’єктами обліку.На організацію обліку виробництва пакувальної
продукції суттєвий вплив має організаційна структура підприємства.

Значний внесок у розробку проблеми обліку витрат зробили віт-
чизняні та зарубіжні вчені: Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, А. М. Гера-
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симович, С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк, Дж. А. Гобсон, Ч. Хорнг-
рен, А. Ф. Аксененко, П. С. Безрукий, К. Друрі та ін.

Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, ре-
єстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інфо-
рмації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім кори-
стувачам для прийняття рішень.

Щоб отримати інформацію про господарські засоби, джерела
їх утворення, зобов’язання, господарські процеси та інші об’єкти
обліку, необхідно все це згрупувати на бухгалтерських рахунках.

Синтетичний облік процесу виробництва здійснюють на раху-
нку 23 «Виробництво».За дебетом рахунку 23 «Виробництво» ві-
дображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а
також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції
(робіт, послуг), за кредитом — суми фактичної виробничої собі-
вартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунку
26), виконаних робіт і послуг (у дебет рахунку 90).

Аналітичний облік виробництва пакувальної подукції ведуть у
розрізі синтетичних рахунків за конкретними видами продукції,
виконаних робіт, наданих послуг і статтями витрат, перелік і
склад яких встановлюється підприємством.

Щодо вдосконалення обліку виробництва пакувальної проду-
кції, оскільки поліетиленова плівка виготовляється різних розмі-
рів і з різних видів поліетилену, то доцільно було б відкрити такі
додаткові субрахунки:

1) 2331 «Виробництва поліетиленової плівки 475×85см»;
2) 2332 «Виробництво поліетиленової плівки 1500×80см».
Впровадження даних субрахунків дасть змогу розмежувати

витрати на виробництво різних видів поліетиленової плівки, що
обліковуються на рахунку 23.

Також потрібно удосконалювати облік витрат за допомогою
автоматизації, що дасть нам більш достовірну, точну, своєчасну
інформацію про витрати на виробництво продукції як по підроз-
ділах, так і в цілому по підприємству.

Отже, за умов ринкових перетворень надзвичайно важливо
мати об’єктивну і стислу аналітичну інформацію про підприємс-
тво, яка б задовольнила всіх її користувачів — як зовнішніх, так і
внутрішніх.
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БЕЗГОТІВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:
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Актуальність. Кошти присутні на початковому і кінцевому
етапах облікового циклу, включає придбання товарів, виробниц-
тво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також продаж.
На сьогодні в Україні підприємства використовують дві форми
розрахунків: готівкові та безготівкові. Найпоширенішими у від-
носинах між підприємствами є безготівкові рахунки, які включа-
ють операції, що здійснюються через рахунки в банках.

Актуальність обраної теми є очевидною, адже кожне підпри-
ємство рано чи пізно стикається із проблемами пов’язаними із
безготівковими перерахуваннями, без поточного та інших рахун-
ках в банках жодне підприємство не здатне успішно проводити
свою діяльність.

Дослідження питання науковцями. Дане питання досліджу-
вали такі науковці, як Л.Г. Єфімова («Банковские сделки: право и
практика») [1], М.Ф. Рибченко (стаття «Оптимізація системи без-
готівкових розрахунків») [2], Д.В. Твердохлібова (наук. доп.
«Грошові потоки: методичні засади побудови і аналізу») [3],
Б.С.Івасів (підручник «Гроші та кредит») [4] та інші. Визначення
В.Ф. Кузьміна («Кредитные и расчетные правоотношения в про-
мышленности») [5] більше наближене до правової природи видів
безготівкових розрахунків. Він вбачав у формах розрахунків су-
купність норм, які визначають зовнішні ознаки і реквізити розра-
хункових документів, порядок і прийоми їх заповнення, опера-
ційної обробки, руху за встановленою схемою документообігу,




