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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Підприємства комунальної власності є зазвичай
збитковими, але у той же час формують надзвичайно важливий сектор економіки
держави, маючи соціальний характер діяльності та надаючи послуги широким
верствам населення. В умовах нестабільності зовнішнього економічного середовища
розвиток підприємств комунальної власності стримується низьким рівнем
фінансування та відсутністю власних коштів. Це, у свою чергу, позначається на
рівні задоволення соціальних потреб населення та якості послуг, що надаються
підприємствами комунального сектору. З метою підвищення якості та забезпечення
соціально-економічної ефективності діяльності комунальних підприємств в Україні
проводиться реформування цього сектора економіки. Проте більшість комунальних
підприємств залишаються збитковими або низькорентабельними, а якість
обслуговування населення не завжди відповідає сучасним вимогам. Для підвищення
ефективності роботи, забезпечення раціонального використання наявних ресурсів,
пошуків нових джерел фінансування розвитку важливим є вдосконалення системи
обліку і внутрішнього контролю та управління доходами та витратами на
комунальних підприємствах. Серед вчених, які займалися вирішенням проблем
обліку і контролю на комунальних підприємствах у період їх реформування, варто
виділити: С. Дорогунцова, Б. Адамова, В. Петрук, В. Хорєва, Н. Чечетову та інших.
Отже, питання обліку та аналізу доходів та витрат на комунальних підприємствах є
надзвичайно актуальним у сучасних умовах господарювання, що й обумовило вибір
теми дослідження, визначення його мети та завдань.
Метою випускної кваліфікаційної роботи є дослідження теоретикометодичних та практичних основ організації обліку і аналізу доходів та витрат
комунального підприємства, а також визначення напрямів їх удосконалення.
Об’єктом дослідження є процес організації обліку доходів та витрат
комунального підприємства.
Предмет дослідження - система бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю доходів і витрат на комунальному підприємстві «Шкільне» Чернігівської
міської ради.
Для досягнення поставленої мети у роботі було вирішено наступні завдання:
1) узагальнити наукові підходи до визначення сутності поняття «доходи» та
«витрати» як економічних категорій та розглянути особливості їх ідентифікації як
об’єктів бухгалтерського обліку;
2) розкрити підходи до класифікації доходів та витрат;
3) здійснити огляд нормативно-правового регулювання обліку доходів та
витрат комунального підприємства;
4) виявити галузеві особливості комунального сектору;
5) навести
організаційно-економічну
характеристику
комунального
підприємства «Шкільне» Чернігівської міської ради та здійснити аналіз діяльності
підприємства за основними фінансово-економічними показниками;
6) дослідити систему бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю
підприємства;

7) визначити особливості організації
обліку доходів та витрат
КП
«Шкільне» ЧМР;
8) проаналізувати динаміку та структуру доходів та витрат підприємства;
9) окреслити напрями удосконалення управління доходами та витратами
підприємства;
10) визначити комплекс заходів із вдосконалення системи обліку та контролю
доходів та витрат КП «Шкільне» ЧМР;
11) визначити напрями підвищення ефективності діяльності підприємства та
стратегічні орієнтири його розвитку.
У процесі дослідження у випускній кваліфікаційній роботі використовувалися
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: діалектичний метод пізнання,
індукції та дедукції, системний аналіз, наукової абстракції, методи причиннонаслідкового зв’язку і порівняння, система показників та оціночний метод, статикоекономічний метод.
Інформаційною базою дослідження є закони України; нормативно-правові
акти Верховної Ради України; Кабінету міністрів України; дані Міністерства
промислової політики України; постанови; рішення уряду, регіональних органів
влади; матеріали Державної служби статистики України, розпорядження обласної
державної адміністрації, бібліографічні джерела, дані мережі Інтернет. Фактичною
основою проведеного дослідження є наукові статті та монографії вітчизняних і
зарубіжних учених з проблем бухгалтерського обліку і аналізу доходів та витрат
комунальних підприємств, а також матеріали досліджуваного підприємства.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в
обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення системи бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю доходів і витрат КП «Шкільне» ЧМР та управління
підприємством, зокрема: на підставі детального аналізу системи бухгалтерського
обліку та внутрішнього контролю розроблено графік документообігу підприємства;
з метою вдосконалення управління доходами та витратами розроблені внутрішні
форми звітності «Звіт про отримання доходу» та «Меню-вимога»; обґрунтовані
стратегічні напрями розвитку підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості
впровадження запропонованих у роботі заходів із вдосконалення системи обліку
доходів та витрат КП «Шкільне» ЧМР, а також імплементації пропозицій з
вдосконалення управління доходами та витратами підприємства.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження були
представлені та апробовані у вигляді доповіді під час участі Міжнародній науковопрактичній конференції «Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні
аспекти розвитку суспільства» (м. Чернігів, 11-12 квіт. 2018 р.).
Структура роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст
роботи викладено на 113 сторінках друкованого тексту. Робота містить 24 таблиці,
16 рисунків, 10 додатків. Список використаних джерел налічує 88 найменувань,
поданих на 9 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі наведена актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи,
визначено мету та завдання, об’єкт та предмет, висвітлено інформаційну базу,
наукову новизну одержаних результатів та їх практичну цінність, наведена
структура роботи.
У першому розділі роботи «Теоретичні основи обліку і аналізу доходів і
витрат комунального підприємства» досліджена економічна сутність доходів та
витрат та наведена їх кваліфікація, розглянуло особливості організації обліку і
аналізу доходів та витрат на комунальному підприємстві, а також здійснено огляд
нормативно-правових актів, які регулюють облік доходів та витрат комунальних
підприємств.
За результатами огляду наукових підходів до трактування термінів «дохід» та
«витрати», узагальнено економічну сутність даних категорій: доходи є збільшенням
економічних вигод за результатами надходжень підприємства від реалізації
покупцям та замовникам продукції, товарів, робіт, послуг підприємства за певний
період часу, витрати відображають у грошовому вираженні розмір витрачених у
процесі господарської діяльності ресурсів підприємства з метою отримання доходу,
витрати є зменшеннями економічних вигод.
Дослідження різних підходів до класифікації доходів та витрат підприємства
для цілей бухгалтерського обліку свідчать про те, що вони класифікуються за
різними ознаками. Зокрема, доходи класифікують за способом, формою, джерелом
отримання та методом визнання, витрати – за видом діяльності, місцем виникнення,
періодом визнання тощо.
На комунальних підприємствах облік доходів та витрат може відбуватися за
видами діяльності, у розрізі структурних підрозділів, за видами продукції (товарів,
робіт, послуг). Для відображення доходів у обліку використовуються рахунки класу
7 «Доходи і результати діяльності», для обліку витрат використовується 8-ий класу
рахунків «Витрати за елементами» та (або) 9-ий класу рахунків «Витрати
діяльності».
Основними нормативно-правовими документами, які регулюють облік доходів
і витрат вітчизняних комунальних підприємств є: Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV,
Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 15 «Доходи» від 29.11.1999 № 290, Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 31 грудня 1999 р. № 318 та інші.
У другому розділі роботи «Облік і аналіз доходів та витрат комунального
підприємства «Шкільне» Чернігівської міської ради» проведено аналіз галузевих
особливостей комунального сектору, наведено загальну фінансово-економічну
характеристику підприємства та представлені результати дослідження системи
бухгалтерського обліку підприємства, а також проведено аналіз доходів та витрат
комунального підприємства «Шкільне».
Послугами комунальних підприємств користуються широкі верстви
населення, але оплата за такі послуги не завжди є повною та своєчасною.

Враховуючи проблеми комунальних підприємств із фінансовими ресурсами, таким
підприємствам передбачаються тимчасові пільги зі сплати ПДВ. За даними
офіційної сторінки Чернігівської міської ради у м. Чернігів зареєстровано та
функціонує понад 15 комунальних підприємств, серед яких КП «Шкільне» ЧМР
займає 3 місце за обсягом отриманого чистого доходу. Діяльність підприємства є
збитковою. Має місце зростання чистого доходу, але через досить значні операційні
витрати збиток підприємства зріс у 2017 році порівняно із 2016 роком.
Ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерію КП «Шкільне»
ЧМР на чолі з головним бухгалтером підприємства. Організація облікової служби є
централізованою, оскільки бухгалтери підпорядковані головному бухгалтеру.
Діяльність бухгалтерії регламентована Положенням про бухгалтерію, що визначає
завдання і функції, права і відповідальність бухгалтерії, її місце в організаційній
структурі підприємства, а також внутрішню структуру підрозділу, порядок взаємодії
з іншими підрозділами КП «Шкільне» ЧМР та сторонніми організаціями. На
підприємстві застосовується журнально-ордерна форма обліку та машинна обробка
документів з використанням комп'ютерної техніки на основі програми «1 С:
Підприємство 7.7».
Підприємство в ході своєї діяльності не використовує рахунки 8 класу
«Витрати за елементами». Для обліку витрат на підприємстві використовується
тільки рахунки 9 класу «Витрати діяльності». Економічний аналіз доходів та витрат
здійснюється всіма службами підприємства з метою отримання інформації,
необхідної для планування, контролю, прийняття раціональних управлінських
рішень, розробки стратегії з питань фінансової політики.
Дослідження структури доходів підприємства показало, що вони формуються
наступним чином: бюджетна оплата сніданків для учнів 1-4 класів (питома вага
50%), батьківська доплата сніданків для учнів 1-4 класів (питома вага 50%),
бюджетна складова харчування пільгових учнів, батьківська доплата в ГПД, дохід
від комерційної діяльності. Дохід від реалізації готової продукції становить 90%
усіх доходів підприємства.
Основною характерною рисою витрат діяльності КП «Шкільне» ЧМР є їх
соціальна спрямованість. Їх формують витрати на ремонт обладнання, придбання
малоцінного інвентарю (чашки, виделки, ложки, тарілки, уніформа і т. д.),
придбання миючих та дезінфікуючих засобів, витрати на медогляд працівників,
оплата фактично спожитої електроенергії, оплата праці робітників, оновлення
основних засобів. Станом на 2017 році найбільшу питому вагу у структурі
операційних витрат займали витрати на оплату праці (42%).
У третьому розділі роботи «Напрями вдосконалення системи обліку
доходів і витрат комунального підприємства «Шкільне» Чернігівської міської
ради» визначено комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення обліку і
контролю, а також управління доходами та витратами підприємства. Крім того,
визначені шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства та стратегічні
напрями його розвитку на довгострокову перспективу.
До основних заходів вдосконалення системи обліку та внутрішнього контролю
КП «Шкільне» ЧМР належать:
- впровадження розробленого графіка документообігу на підприємстві;

- розкриття в наказі про облікову політику порядку відображення у
бухгалтерському обліку доходів підприємства та їх склад за основними джерелами
надходження;
- деталізація рахунків у робочому плані рахунків підприємства;
- створення постійно діючої комісії для проведення інвентаризації та
затвердження її складу наказом;
- використання розроблених внутрішніх форм звітності «Звіт про отримання
доходу» та «Меню-вимога»;
- перехід до більш нової версії програми 1С Підприємство (з 7.7 до 8.3).
Ключовими стратегічними напрямами діяльності КП «Шкільне» ЧМР є:
впровадження електронної системи сплати за харчування, перехід з паперових
квитанцій до електронних, розширення асортименту власного виробництва,
встановлення касових апаратів, встановлення молокомативів у їдальнях, технікотехнологічна модернізація.
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження системи бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю доходів та витрат КП «Шкільне» ЧМР, а також здійснений аналіз
динаміки та структури доходів та витрат підприємства дозволяють сформувати такі
висновки:
1. Доходи підприємства є збільшенням економічних вигод внаслідок
надходжень від реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг
споживачам та замовникам за певний період часу. Дохід підприємства формується
за двома статтями: чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) та інші
операційні доходи. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення
зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Для отримання доходу у
процесі своєї діяльності підприємство несе витрати, які є зменшенням економічних
вигод. Формування витрат завжди пов’язано із зменшенням активів, або збільшення
зобов’язань, що зумовлює зменшення власного капіталу. Статтями операційних
витрат комунального підприємства є: собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт послуг), адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
2. Огляд наукових підходів до класифікації доходів та витрат свідчить про те,
що доходи та витрати класифікуються за різними ознаками. Зокрема, доходи
класифікують за способом, формою, джерелом отримання та методом визнання,
витрати – за видом діяльності, місцем виникнення, періодом визнання тощо. Для
цілей бухгалтерського обліку розрізняють доходи від операційної діяльності, інші
операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. Для визначення собівартості
продукції велике значення має класифікація витрат за зв’язком із виробничим
процесом, обсягом виробництва, способом віднесення на собівартість продукції,
доцільністю та релевантністю тощо.
3. Основними нормативно-правовими документами, які регулюють облік
доходів і витрат вітчизняних комунальних підприємств є: Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV,
Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, Положення (стандарт)

бухгалтерського обліку 15 «Доходи» від 29.11.1999 № 290, Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 31 грудня 1999 р. № 318, План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від
30.11.1999 р. № 291 та інші.
4. Комунальне підприємство є суб’єктом господарювання, заснованим на
власності відповідної громади, який надає різні види соціально важливих послуг
широким верствам населення та отримує прибуток. Враховуючи соціальний
характер послуг та динамічне зростання витрат операційної діяльності, більшість
комунальних підприємств в Україні є низькорентабельними або збитковими.
5. Комунальне підприємство «Шкільне» ЧМР засновано 16 липня 2003 року,
головною метою його діяльності є надання послуг з харчування учнів в
загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих дошкільних закладах, коледжах,
ліцеях. Підприємство здійснює свою господарську діяльність на комерційній основі
з метою отримання прибутку, задовольняє економічні та соціальні інтереси
трудового колективу. Організаційна структура підприємства визначається
внутрішніми документами, відповідно до яких організація структури управління
належить до лінійного типу. Результати аналізу динаміки фінансово-економічних
показників діяльності підприємства свідчать про те, що відбулося зростання чистого
доходу від реалізації продукції та інших операційних доходів. Проте, витрати
зростають більш швидкими темпами, що спричиняє збільшення збитків
підприємства. Позитивною тенденцією є зростання рівня ділової активності
підприємства, про що свідчить прискорення оборотності оборотних засобів
підприємства.
6. Ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерію КП «Шкільне»
ЧМР на чолі з головним бухгалтером підприємства. Облікова служба є
централізованою, бухгалтери підпорядковані головному бухгалтеру. Діяльність
бухгалтерії регламентована «Положенням про бухгалтерію», що визначає завдання і
функції, права і відповідальність бухгалтерії, її місце в організаційній структурі
підприємства, а також внутрішню структуру підрозділу, порядок взаємодії з іншими
підрозділами КП «Шкільне» ЧМР та сторонніми організаціями. Для автоматизації
обліку підприємство використовує наступні програмні продукти: «M.E.Doc» та «1С
Підприємство, версія 7.7». На підприємстві розроблений та використовується
робочий план рахунків на основі «Плану рахунків бухгалтерського обліку, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій», затвердженого МФУ від 30.11.99 № 291.
Певні рахунки деталізовано із урахуванням специфіки діяльності КП «Шкільне»
ЧМР.
7. Порядок відображення в обліку доходів та витрат підприємства розкрито у
Наказі «Про облікову політику підприємства» від 09.01.2007 № 1. Інформація про
доходи підприємства відображається за допомогою рахунків 7 класу «Доходи і
результати діяльності». Для узагальнення інформації про витрати підприємства
використовують лише рахунки класу 9 «Витрати діяльності».
8. Дохід від реалізації готової продукції КП «Шкільне» ЧМР формує більше
90% усіх доходів операційної діяльності підприємства. Має місце тенденція
зростання чистого доходу підприємства за 2015-2017 рр. за рахунок зростання

доходу від реалізації готової продукції, а також інших операційних доходів,
зокрема, від операційної оренди активів та реалізації інших оборотних активів.
Більш стрімкими темпами зростали витрати підприємства протягом досліджуваного
періоду. Збільшення витрат діяльності відбулося переважно через значне зростання
інших операційних витрат. У той же час знизились адміністративні витрати та
витрати на збут. Результати дослідження структури витрат підприємства свідчить
про то, що собівартість реалізованої продукції займає найбільшу питому вагу у
загальному обсязі витрат (більше 55 %). Вона включає: прямі матеріальні витрати
(вартість сировини та основних матеріалів, що є основою продукції; купівельні
напівфабрикати, допоміжні та інші матеріали), прями витрати на оплату праці
(заробітна плата та інші виплати робітникам), відрахування на соціальні заходи,
інші прямі витрати (виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до
конкретного об’єкта витрат (оренда, амортизація виробничих основних засобів)),
загальновиробничі витрати (витрати на управління виробництвом (оплата праці
апарату управління цехами; відрахування на соціальні заходи; медичне
страхування), амортизацію основних засобів та нематеріальних активів
загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології та
організації виробництва тощо.
9. Основними напрямами вдосконалення управління доходами та витратами
КП «Шкільне» ЧМР є: створення внутрішньої форми звітності «Меню-вимога», у
якій буде відображатись залишок в кількісному та вартісному вигляді;
впровадження внутрішньої форми звітності «Звіт про отримання доходу».
10. Ключовими заходами із вдосконалення системи бухгалтерського обліку і
внутрішнього КП «Шкільне» ЧМР є: впровадження розробленого графіку
документообігу руху первинних документів; розкриття в наказів про облікову
політику порядку відображення у бухгалтерському обліку доходів підприємства та
їх складу за основними джерелами надходження; деталізація рахунків у робочому
плані рахунків, зокрема субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт та послуг»
доцільно деталізувати за видами наданих послуг: 7031 «Постачання готових страв»,
7032 «Послуги їдалень»; створення постійно діючої комісії для проведення
інвентаризації та затвердження її складу наказом; перехід до програми 1С
Підприємство 8.3.
11. До основних напрямів підвищення ефективності та стратегічних орієнтирів
розвитку комунального підприємства «Шкільне» ЧМР належать: проведення
роботи, спрямованої на погашення дебіторської заборгованості споживачами,
впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у процес сплати послуг
харчування, розширення асортименту власного виробництва, встановлення касових
апаратів та молокомативів у їдальнях, модернізація обладнання.
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Метою випускної кваліфікаційної роботи є дослідження теоретикометодичних та практичних основ організації обліку і аналізу доходів та витрат
комунального підприємства, а також визначення напрямів їх удосконалення.
Об’єктом дослідження є процес організації обліку доходів та витрат
комунального підприємства.
Предмет дослідження - система бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю доходів і витрат на комунальному підприємстві «Шкільне» Чернігівської
міської ради.
У першому розділі роботи «Теоретичні основи обліку і аналізу доходів і
витрат комунального підприємства» розкрита економічна сутність поняття
«доходи» та «витрати» та наведена їх кваліфікація, розглянуло особливості
організації обліку і аналізу доходів та витрат комунального підприємства, а також
здійснено огляд нормативно-правових актів, які регулюють діяльність вітчизняних
комунальних підприємств та регламентують порядок відображення в обліку їх
доходів та витрат.
У другому розділі роботи «Облік і аналіз доходів та витрат КП «Шкільне»
ЧМР» проаналізовано сучасний стан та висвітлено галузеві особливості
підприємств комунального сектору. Наведено фінансово-економічна характеристика
КП «Шкільне» ЧМР. Досліджена система бухгалтерського підприємства в цілому та
система обліку доходів та витрат зокрема. Проведений економічний аналіз доходів
та витрат підприємства.
У третьому розділі роботи «Напрями вдосконалення системи обліку
доходів і витрат КП «Шкільне» ЧМР» визначено напрями удосконалення
управління доходами та витратами підприємства, розроблено комплекс заходів з
удосконалення системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю,
окреслено шляхи підвищення ефективності діяльності та стратегічні напрями
розвитку комунального підприємства «Шкільне» ЧМР на довгострокову
перспективу.
За результатами дослідження сформульовані висновки, які відповідають
поставленим у роботі меті та завданням.
Ключові слова: доходи, витрати, облік, аналіз, контроль, комунальне
підприємство.

