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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Основною проблемою обліку витрат підприємства в Україні є проблема 

повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця проблема досить 

багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього нашого суспільного ладу, 

особливо системи влади, способу життя, системи оподаткування й тіньового 

сегмента української економіки.  

Облік витрат підприємства постійно розвивається й поліпшується у зв’язку із 

удосконаленням комп’ютерної техніки і комунікаційного середовища, методології 

й організації бухгалтерського обліку як основного інформаційного джерела про 

витрати підприємства. 

Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств гнучкої політики 

діяльності та швидкого реагування на будь-які її зміни. Одним з важливих питань 

ефективного управління підприємства є система обліку й контролю витрат. 

Величина витрат представляє собою головний резерв підвищення прибутку 

підприємства. У залежності від системи обліку і калькулювання, витрати можуть 

мати доцільний характер та навпаки. Тому, питання удосконалення обліку й 

контролю витрат не зменшує своєї актуальності.  

Основною проблемою обліку витрат підприємства в Україні є проблема 

повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця проблема досить 

багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього нашого суспільного ладу, 

особливо системи влади, способу життя, системи оподаткування. Для вирішення 

даної проблеми необхідне насамперед удосконалення та створення дієвої 

нормативно-правової бази та посилення контролю з боку контролюючих органів. 

Однією з основних проблем для управління підприємством є також 

забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності вихідної 

інформації про витрати підприємства. Якщо інформація щодо витрат, яка повинна 

слугувати для прийняття управлінських рішень є несвоєчасною, недостовірною або 

відсутньою, це спричиняє виникнення проблем, як внутрішнім так і зовнішнім її 

користувачам. Створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і 

нормативів для обліку та контролю за витратами підприємства є сьогодні вкрай 

необхідною для вітчизняних підприємств. Створення єдиної інформаційної 

загальнодержавної бази норм і нормативів сприятиме ефективному контролю 

витрат, а також розвитку галузевих й відомчих норм та нормативи, які на сьогодні 

є застарілими або відсутніми взагалі. Важливою проблемою організації обліку 

витрат підприємства є встановлення оптимального співвідношення обсягів 

автоматизованих і неавтоматизованих обліково-контрольних робіт і визначення 

їхньої ролі у скороченні необґрунтованих витрат підприємства. Нині комп’ютерна 



й організаційна техніка є в абсолютній більшості діючих вітчизняних підприємств. 

Кожному підприємству доцільно на початку року провести оцінку власних потреб і 

фінансово-кредитних можливостей щодо придбання або оренди комп'ютерної, 

організаційної техніки або відмовитися від неї, віддавши перевагу у веденні обліку 

залученому на договірній основі приватному професійному бухгалтеру 

спеціалізованої приватної фірми за гідну оплату виконаних ним обліково-звітних 

робіт. Тому для забезпечення достатньої аналітичності інформації її необхідно 

завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: порівнянності, 

достовірності, дохідливості й доречності.  

Проблемою обліку витрат підприємства є проблема створення єдиної 

інформаційної загальнодержавної (міжгалузевої) бази норм і нормативів для обліку 

та контролю за витратами підприємства. Така інформаційна база вкрай необхідна 

Україні, адже, як свідчать статистичні дані, матеріаломісткість вітчизняної 

продукції у два-три рази вища, ніж у країнах Заходу. Це може, попри всі інші 

чинники, означати, що в нашій державі вагома частка списаних на витрати 

виробництва матеріальних цінностей розкрадається чи насправді використовується 

на виробництво тіньової продукції, яку підприємство не обліковує і за яку не 

платить ніяких податків, зборів, платежів. 

Нормативна база, створена в нашій державі у 80-90-х роках 20 ст., безнадійно 

застаріла. Тільки окремі підприємства не відмовилися від створеної у них 

нормативної бази, розвинули та поліпшили її, щоб і нині використовувати для 

потреб внутрішньогосподарського контролю. 

Розробка та запровадження норм і нормативів сприяють наведенню 

елементарного порядку та дисципліни в підприємстві, тому наша законодавча і 

виконавча влада зобов’язані приділяти цьому питанню більше уваги з метою 

скорочення сум непродуктивних витрат (втрат) підприємства. 

Під витратною політикою підприємства слід розуміти політику, спрямовану на 

мінімізацію своїх витрат за умови дотримання основних постулатів розвитку 

національної економіки, реалістичного прогнозу глобальних тенденцій та 

врахування низки базових суспільних вимог. 

Метою витратної політики підприємства є його цілеспрямованість, що має 

забезпечити йому мінімально можливі (за відповідних умов) витрати. Об’єктами 

витратної політики підприємства виступають місця й точки витрат. Суб’єктами цієї 

політики є посадові, матеріально відповідальні, підзвітні й залучені особи, 

працівники підприємства, причетні до формування витрат. 

Проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення полягає в 

тому, наскільки достатньо підприємство забезпечене сучасними матеріально-

технічними засобами і який рівень організації та ефективності ведення первинного 

та зведеного обліку, внутрішньогосподарського контролю, формування звітної 

інформації. На вирішення цього питання має бути спрямована послідовна стратегія 

розвитку підприємства, яка б передбачала оновлення, закупівлю, облаштування, 

використання й фінансування матеріально-технічних засобів, проведення 



організаційних заходів, спрямованих на виведення підприємства на новітні 

простори інформаційної економіки. 

Серед основних проблем обліку витрат підприємства в Україні є такі 

проблеми: повноти та своєчасності відображення в системі обліку витрат 

підприємства; забезпечення максимальної оперативності та достатньої 

аналітичності вихідної інформації про витрати й доходи підприємства; створення 

єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку й  

контролю за витратами та доходами підприємства; встановлення оптимального 

співвідношення обсягів автоматизованих і неавтоматизованих обліково-

контрольних робіт та визначення їхньої ролі у скороченні витрат і  зростанні 

доходів підприємства; рівня відповідності обліково-контрольної системи 

підприємства щодо його витрат і доходів чинним нормативно-правовим актам 

України з обліку та контролю; матеріально-технічного та організаційного 

забезпечення ведення обліку витрат і доходів підприємства. 

Перспективи подальших досліджень проблеми обліку витрат і доходів 

підприємства дуже широкі і впродовж багатьох років викликатимуть жвавий 

інтерес у вчених-економістів із урахуванням розмірів і форм власності 

підприємств, видів економічної діяльності, системи оподаткування, організаційно-

правових форм. 
 


