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шторису. При підготовці проекту кошторису із фінансової звітності викорис-
товують дані фактичних видатків за попередні роки, здійснюючи при цьому і 
аналіз ефективного використання коштів. 

Висновки. Отже, видатки – це один із основних напрямів бухгалтерсь-
кого обліку бюджетних установ, що характеризує кінцевий результат діяль-
ності – виконання кошторису доходів та видатків. 

Виходячи з даних проведеного дослідження, можна визначити основні 
завдання обліку видатків бюджетної установи: 

- своєчасне та повне відображення господарських операцій в обліку; 
- ефективне та цільове використання доходів на забезпечення проведе-

них видатків; 
- цільове  проведення видатків; 
- контроль за виконанням кошторису бюджетної установи шляхом по-

рівняння касових і фактичних видатків з кошторисними призначеннями; 
- відображення видатків у звітності. 
Постійний контроль за відображенням видатків в обліку бюджетної 

установи сприяє якісному, цільовому виконанню кошторису доходів та вида-
тків установи, ефективному використанню бюджетних коштів загального та 
спеціального фонду.  
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У статті розглянуто особливості організації бухгалтерського обліку власного ка-
піталу на агропромислових підприємствах. Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми 
показав, що ефективність ведення бухгалтерського обліку власного капіталу залежить 
від вмілої його організації на підприємстві. Процес організації бухгалтерського обліку 
власного капіталу повинен включати ряд елементів, які, в свою чергу, сприятимуть своє-
часному, повному, правильному відображенню процесів формування та використання 
складових власного капіталу в обліку. Саме тому, для захищеності інтересів власника та 
прийняття ефективних управлінських рішень, запропоновано дотримуватись усіх етапів 
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організації обліку власного капіталу, що дасть можливість уникнути численних проблем 
під час ведення бухгалтерського обліку в цілому на агропромисловому підприємстві. 

In the article the features of organization of accounting of own capital on agroindustrial 
enterprises. The theoretical analysis of the investigated problem showed that efficiency of con-
duct of accounting of own capital depended on his able organization on enterprise. The process 
of organization of accounting of own capital must include the row of elements that, in turn, will 
assist the timely, complete, correct reflection of processes of forming and use of constituents of 
own capital in an accounting. For this reason, for security of interests of proprietor and accep-
tance of effective administrative decisions, it offers to adhere to all stages of organization of ac-
counting of own capital that will give an opportunity to avoid numerous problems during the 
conduct of accounting on the whole on an agroindustrial enterprise. 

 
Постановка проблеми. Організація бухгалтерського обліку власного 

капіталу знаходиться безпосередньо в компетенції власників підприємства. 
Тобто власник несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і 
забезпечення фіксації фактів здійснення всіх господарських операцій щодо 
формування та використання складових власного капіталу у первинних до-
кументах, зберігання документів, регістрів і звітності впродовж встановлено-
го терміну. Тому постає потреба у дослідженні усіх етапів організації бухгал-
терського обліку власного капіталу на підприємствах АПК. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження щодо 
обліку власного капіталу проводять такі вчені, як: Саблук П.Т., Бутинець Ф.Ф., 
Ткаченко Н.М., Голов С.Ф., та інші. Питання, пов’язані з організацією бухгал-
терського обліку власного капіталу, знайшли своє відображення у працях Со-
пко В.В., Завгороднього В.П., Ловінської Л.Г., Дерія В.А. тощо. 

Постановка завдання. В публікації поставлено завдання на основі 
аналізу наявних джерел зазначити основні особливості організації бухгалтер-
ського обліку власного капіталу на підприємствах АПК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Організацію бухгалтер-
ського обліку на агропромислових підприємствах слід розглядати як суку-
пність заходів, що реалізуються власником підприємства з метою здійснен-
ня й узагальнення фактів господарського життя для одержання потрібної 
інформації для формування звітності підприємства та управління під-
приємством, а також поліпшення системи бухгалтерського обліку, маючи на 
меті забезпечення достовірною інформацією як внутрішніх, так і зовнішніх 
користувачів. 

Відповідальність за організацію бухгалтерського  обліку та забезпечен-
ня  реєстрації фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних 
документах, збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності про-
тягом установленого терміну, але не менше трьох років, несе власник або 
уповноважений орган (посадова особа), який керує підприємством відповідно 
до законодавства та установчих документів [2]. 

Вважаємо, що організація бухгалтерського обліку власного капіталу 
на підприємствах АПК повинна включати такі складові: 

- облікова політика підприємства; 
- організаційні форми ведення бухгалтерського обліку; 
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- документація та документообіг; 
- зберігання документів; 
- інвентаризація; 
- робочий план рахунків бухгалтерського обліку; 
- облікові регістри і форми бухгалтерського обліку; 
- облікові оцінки; 
- комерційна таємниця на підприємстві.  
Облікова політика підприємства визначає організацію бухгалтерського 

обліку. Від початку реформування системи обліку і звітності в Україні пи-
тання облікової політики стали предметом поглибленої уваги таких дослід-
ників, як: С. Ф. Голов, Ф. Ф. Бутинець, Г. Г. Кірейцев, В. С. Лень, В. М. Пар-
хоменко, М. С. Пушкар, В. В. Сопко та ін. Однак детального висвітлення по-
требує методичний та організаційний аспект формування облікової політики 
підприємств АПК. 

Відповідно до міжнародних стандартів, облікова політика відображає 
принципи, правила і процедури, що використовувались керівним персоналом 
підприємства підчас підготовки  та подання фінансової звітності [7, с. 523]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», облікова політика є сукупністю принципів, методів і 
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання 
фінансової звітності [2]. Однак, Закон і Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку не містять визначення «процедури бухгалтерського 
обліку». Під цими процедурами на практиці розуміють форми обліку, техно-
логію обробки бухгалтерської інформації, організацію документообігу, сис-
тему застосовуваних рахунків, перелік осіб, що мають право підписувати до-
кументи тощо [5, с. 394]. Отже, процедури обліку передусім варто розглядати 
як організацію обліку суб’єкта господарювання, а облікову політику – як ін-
струмент організації обліку, як вже наголошувалося, в сукупності методів, 
принципів і процедур відповідно до особливостей виробничої діяльності 
того чи іншого підприємства. За результатами аналізу міжнародних та віт-
чизняних нормативних актів ведення бухгалтерського обліку, облікову полі-
тику в загальному можна розглядати як управління бухгалтерським облі-
ком, а у більш звуженому варіанті – як сукупність конкретних методичних 
прийомів щодо ведення бухгалтерського обліку, які підприємство використо-
вує  для організації бухгалтерського обліку та формування і оприлюднення 
фінансової звітності. 

При визначенні облікової політики підприємства слід враховувати такі 
вагомі чинники, як: організаційно-правова структура підприємства; вид еко-
номічної діяльності, від якої залежать особливості облікової роботи; показни-
ки суб’єкта господарювання за об’ємами роботи, номенклатурою продукції, 
чисельністю працівників тощо; система оподаткування та наявність відповід-
них пільг; забезпеченість відповідними ресурсами; умови збуту готової проду-
кції; матеріально-технічне забезпечення обліково-аналітичного апарату під-
приємства; рівень забезпеченості кваліфікованим обліковим персоналом; умо-
ви організації праці й заохочення працівників та ін. [8, с. 290]. 
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Облікову політику господарюючого суб’єкта  визначають його керівник і 
головний бухгалтер у відповідному наказі або розпорядженні з обов'язковим 
висвітленням в окремих розділах методики побудови бухгалтерського обліку, 
технічних прийомів його ведення, складання фінансової звітності, організації 
роботи бухгалтерського апарату. 

Важлива роль в організації бухгалтерського обліку власного капіталу від-
ведена документації та документообігу. Підставою для бухгалтерського обліку 
господарських операцій зі складовими власного капіталу є первинні документи, 
які фіксують факти здійснення господарських операцій. Порядок документаль-
ного оформлення господарських операцій та вимоги щодо складання докумен-
тів регламентуються Положенням про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 
№ 88 від 24.05.1995 р. та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні». Первинні документи повинні бути складені під час 
здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо піс-
ля її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі 
первинних документів можуть складатися зведені облікові документи [2]. 

Первинні та зведені документи з обліку власного капіталу можуть бути 
складені на паперових або машинних носіях і повинні мати усі необхідні рекві-
зити. Документи, які створені за допомогою комп’ютерної техніки, використо-
вуються під час ведення обліку власного капіталу за умови надання їм юридич-
ної сили і доказовості [8, с. 291].  

Якщо документ, який підтверджує операції, проведені із складовими вла-
сного капіталу, не має будь-якого з обов'язкових реквізитів, він втрачає юриди-
чну силу і не може бути підставою для записів у бухгалтерському обліку. 

Документ може бути підписаний особисто, із застосуванням факсиміле, 
штампа, символу або іншим механічним чи електронним способом посвідчення 
[8, с. 291]. Підписи осіб, відповідальних за складання первинних документів з 
обліку власного капіталу на обчислювальних машинах та інших засобах органі-
заційної техніки, виконуються у вигляді паролю або іншим способом авториза-
ції, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську 
операцію. 

Первинні документи повинні складатися українською мовою. Поряд з 
українською може застосовуватися інша мова, що визначена законодавством, 
адже внески до статутного капіталу можуть бути здійснені нерезидентами на-
шої держави. Документи, складені іноземною мовою, повинні мати автентич-
ний переклад на зазначену мову. 

З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання первинних до-
кументів з обліку власного капіталу, керівник підприємства встановлює графік 
документообігу, який розробляється головним бухгалтером. Як правило, графік 
документообігу оформляється додатком до Наказу про облікову політику під-
приємства. 

Графік документообігу на підприємстві має забезпечити оптимальну кі-
лькість підрозділів і виконавців, через які проходить кожний первинний доку-
мент з обліку власного капіталу, визначати мінімальний термін його перебуван-
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ня у підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню кон-
трольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації 
та автоматизації. 

Графік документообігу оформляється у вигляді схеми або переліку робіт 
зі складання, перевірки й опрацювання документів з обліку власного капіталу, 
які виконуються певним підрозділом підприємства, а також усіма виконавцями, 
з визначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт [6, с. 33].  

Особливої уваги заслуговує зберігання документів на підприємстві, в 
яких відображаються операції з формування та використання складових власно-
го капіталу. Первинні документи, що пройшли опрацювання, а також форми 
звітності підлягають обов'язковій передачі до архіву. Архів має бути організо-
ваний таким чином, щоб було забезпечено збереження документів і можливість 
швидкого їх знаходження з метою отримання необхідної інформації для потреб 
засновників, акціонерів тощо. Для цього первинні документи з обліку власного 
капіталу звітного місяця, що пройшли обробку, комплектують в окремі папки, 
переплітають і супроводжують відповідною довідкою для архіву. 

Справи з обліку власного капіталу видають з архіву тільки за рішенням 
головного бухгалтера, а в окремих випадках — за постановою судово-слідчих, 
ревізійних, податкових органів і з дозволу керівника підприємства. Вилучення 
документів оформляється протоколом (актом), копія якого вручається під роз-
писку посадовій особі, яка відповідає за архів, а в архівній книзі роблять відпо-
відні помітки. Посадова особа підприємства має право в присутності представ-
ників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилуча-
ються [6, с. 35]. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються. 

У діяльності підприємств АПК відбувається ряд процесів, що призводять 
до втрати товарно-матеріальних цінностей з різних причин. Ці втрати призво-
дять до невідповідності даних поточного бухгалтерського обліку фактичній на-
явності майна. Для того, щоб ліквідувати таку невідповідність і впевнитись у 
забезпеченні належного зберігання майна, яке є внесками засновників підпри-
ємства до статутного капіталу, необхідно періодично проводити інвентариза-
цію. 

Порядок проведення інвентаризації й оформлення її результатів визначає 
Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвер-
джена наказом Міністерства фінансів України від № 69 11.08.1994 р. зі змінами 
та доповненнями. 

Інвентаризація — це перевірка і документальне підтвердження наявності 
та стану активів і зобов'язань (внесків до статутного капіталу підприємства то-
що). Вона є одним із елементів бухгалтерського обліку і виступає як обов'язкове 
доповнення до поточної документації господарських операцій з обліку власного 
капіталу. 

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Підприємства зобов'язані про-
водити інвентаризацію активів і зобов'язань, а також документально підтвер-
джувати їх наявність, стан та оцінку [6, с. 37]. 
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Важливим моментом організації бухгалтерського обліку власного капіта-
лу підприємств АПК є використання системи рахунків бухгалтерського обліку, 
яка представлена Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій та Інструкцію про його застосування. 

Головною метою Плану рахунків є забезпечення інформацією, необхід-
ною для контролю за діяльністю підприємства, прийняття ефективних управ-
лінських рішень та складання звітності. Разом із тим, План рахунків закріплює 
загальний концептуальний підхід до побудови нової системи бухгалтерського 
обліку. 

На рахунках класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов'язань» відо-
бражається стан і рух коштів різновидностей власного капіталу — статутного, 
пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нероз-
поділених прибутків (непокритих збитків).  

Організовуючи облік власного капіталу на підприємстві, не можна зали-
шити осторонь питання щодо облікових регістрів і форм бухгалтерського облі-
ку. Інформація з первинних документів формується на рахунках бухгалтерсько-
го обліку. Облікові регістри — це носії інформації спеціального формату і бу-
дови (паперові, машинні), призначені для реєстрації, групування й узагальнення 
господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами. 

Записи господарських операцій з обліку власного капіталу в облікових 
регістрах називаються обліковою реєстрацією. Показники, що містяться в регіс-
трах бухгалтерського обліку, використовуються для оперативного керівництва, 
контролю й аналізу господарської діяльності структурних підрозділів та під-
приємства в цілому, а також для складання звітності. Правильне і своєчасне ве-
дення записів в облікових регістрах є важливим етапом бухгалтерської роботи, 
оскільки від цього залежить якість і оперативність обліку власного капіталу, 
своєчасність складання й подання звітності. 

В нинішніх умовах господарювання основними формами бухгалтерсько-
го обліку, які використовуються підприємствами є: меморіально-ордерна, жур-
нал-головна, журнально-ордерна, спрощена, проста, автоматизована. 

Журнально-ордерна форма обліку є найбільш прогресивною серед інших 
форм, заснованих на ручному опрацюванні облікової інформації. Вона ґрунту-
ється на застосуванні системи накопичувальних облікових регістрів — журна-
лів-ордерів і допоміжних відомостей до них.  

Збільшення обсягу економічної інформації, підвищення вимог до обліку, 
розвиток інформаційних технологій погребує вдосконалення методологічних 
засад бухгалтерського обліку. Поліпшенню якості економічної інформації й 
управління сприяє використання засобів обчислювальної техніки для обліку, 
аналізу господарської діяльності та планування. 

Умовою ефективного формування інформаційної системи щодо власного 
капіталу є створення надійних комп'ютеризованих систем для обробки інфор-
мації про утворення і зміни складових власного капіталу агропромислових під-
приємств. Програмні продукти, що використовуються підприємством при ком-
п'ютеризації бухгалтерського обліку передбачають автоматизацію цього проце-
су, тобто спрощують технологічний процес обліку. Дані з облікових документів 
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програма автоматично переносить на рахунки бухгалтерського обліку, отже в 
будь-який момент можна визначити суму власного капіталу господарюючого 
суб’єкта. Введена і систематизована інформація зберігається в пам'яті комп'ю-
тера, що дає змогу швидко знайти потрібну інформацію [1, с. 29]. 

На вітчизняному ринку програмних продуктів з бухгалтерського обліку 
розробники пропонують велику їх кількість. В Україні найбільшою мірою за-
стосовуються такі комп’ютерні програми: «1С-Бухгалтерія», «FinExpert», «Па-
рус», «БЭСТ-3», «RS-Balance», «Універсал», «Фінанси без проблем» та ін. Одна з 
важливих їх характеристик — це діалогово-автоматизована форма узагальнення 
та передачі облікової інформації з урахуванням вимог користувачів облікової ін-
формації. У цих програмних продуктах передбачено виконання таких функцій: 
нарахування дивідендів; обліковування оплати цінних паперів; видача касових 
ордерів, платіжних доручень та іншої аналітичної документації тощо [3]. 

Як свідчать результати дослідження, у процесі автоматизації системи 
управління власним капіталом доцільно поєднувати нові програмні комплекси з 
використовуваними підприємством у розрізі бухгалтерського обліку, 
об’єднувати сформовані облікові бази даних про стан власного капіталу підпри-
ємства в єдиний інформаційний банк даних. Для цього найкращим чином слу-
гують пропоновані пакети прикладних програм, що можуть виконувати завдан-
ня з обліку операцій руху цінних паперів та їх оцінки, формування статутного 
капіталу в процесі підписки і фактичної оплати зобов’язань акціонерів, зміни 
статутного капіталу, розрахунків за дивідендними виплатами, формування до-
даткового та резервного капіталу, розподілу та використання чистого прибутку, 
а також ведення реєстру власників [4, с. 185]. 

Однією із складових організації бухгалтерського обліку власного капіталу 
на підприємстві є облікова оцінка. Об'єктивність і точність розкриття інформа-
ції у фінансовій звітності залежать від того, які облікові оцінки обрані підпри-
ємством. Внаслідок невизначеності підприємницької діяльності не всі статті фі-
нансової звітності можуть бути точно виміряні, а тільки попередньо (прогнозно) 
оцінені. Облікова оцінка — попередня оцінка, яка використовується підприємс-
твом з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами 
[6, с. 74]. 

Комерційна таємниця – складова організації бухгалтерського обліку вла-
сного капіталу на підприємствах АПК. Закон України «Про інформацію» від 2 
жовтня 1992 року № 2657-ХII визначає, що інформація може бути відкритою 
або з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом поділяється на 
конфіденційну і таємну. 

Конфіденційна інформація - це відомості, що перебувають у володінні, 
користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб (власни-
ків, акціонерів) і поширюються за їхнім бажанням. 

До таємної належить інформація, що містить відомості, які становлять 
державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає 
шкоди особі, суспільству і державі. 

Отже, вважаємо, що обов’язковими є дотримання та застосування на під-
приємствах АПК усіх вищезазначених складових організації бухгалтерського 
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обліку власного капіталу. 
Висновки. Організація обліку власного капіталу має велике значення для 

агропромислових підприємств. Значною мірою від уміло організованого обліку 
буде залежати ефективність управління поточною господарською діяльністю 
підприємства і, що надзвичайно важливо, – стратегія його розвитку на перспек-
тиву. Саме тому, питання щодо організації обліку власного капіталу на підпри-
ємствах АПК є досить актуальним. 
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В статті досліджено основні проблеми функціонування підприємств житлово-

комунального сектору, обгрунтовано необхідність реформування системи житлово-
комунального господарства.  

This paper investigates the main problems in the functioning of housing and utilities 
sector, the necessity of reforming housing and communal services. 

 

Постановка проблеми. Особливе місце серед галузей, що складають 
господарюючі комплекси територій, займає житлово-комунальне господарс-
тво. У нових соціально-економічних умовах воно не може залишатися не-
змінним. Під час реформування економіки та урізноманітнення форм власно-
сті держава втрачає монополію на надання комунальних послуг. Одночасно 
зменшується обсяг контрольованих державою засобів виробництва, що зме-
ншує фінансові можливості держави. 




