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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В Україні у сучасних умовах перебування на шляху
до побудови ринкових економічних відносин, вступу нашої держави до
Європейського союзу постає необхідність до впровадження нетрадиційних
систем

одержання інформації про витрати та доходи, застосовувати нові

підходи до калькулювання собівартості, підрахунку фінансових результатів,
методів аналізу витрат та доходів і прийняття на цій основі раціональних
управлінських рішень, адекватних цій економічній ситуації. На цьому шляху
становлення ринкової економіки в Україні діяльність підприємств

досі

здійснюється в умовах нестабільного як зовнішнього середовища, так
мінливості внутрішнього правового поля. У такій ситуації для забезпечення
умов беззбиткової діяльності та підвищення рентабельності від підприємства
вимагається перегляд існуючої системи управління. Найбільшим чином, це
стосується операційної діяльності, яка забезпечує основну частину доходів
підприємства.

Водночас,

ефективність

управління

визначається

рівнем

обліково-аналітичного забезпечення системи витрат і доходів від операційної
діяльності.
Метою дослідження є узагальнення теоретичних положень, розробка
та обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення методики обліку та
аналізу витрат і доходів від операційної діяльності.
Для досягнення поставленої мети в роботі визначені такі завдання:
–

узагальнити

теоретичні

підходи

до

визначення

операційної

діяльності підприємства та її наповнення;
–

провести критичний огляд нормативно-правової бази з обліку

доходів і витрат;
–

розглянути

існуючі

методологічні проблеми обліку та аналізу

доходів і витрат підприємства;
–
України;

дослідити харчову промисловість та ринок макаронних виробів

–

навести характеристику діяльності ПАТ «Чернігівська макаронна

фабрика»;
–

розглянути організацію обліку доходів і витрат операційної

діяльності підприємства;
–

проаналізувати доходи і витрати операційної діяльності ПАТ

«Чернігівська макаронна фабрика»;
–

висловити

пропозиції

шляхів

покращення

фінансово-

економічного стану підприємства та підвищення ефективності його операційної
діяльності;
–

узагальнити

методичні

аспекти

та

надати

практичні

рекомендації щодо удосконалення обліку доходів і витрат підприємства.
Об’єктом дослідження є операційна діяльність підприємства.
Предметом

дослідження теоретичні положення щодо методики та

організації обліку та аналізу витрат і доходів від операційної діяльності та їх
практичне застосування на прикладі ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика».
Методи дослідження, які застосовувалися в випускній кваліфікаційній
роботі магістра, ґрунтуються на діалектичному методі наукового пізнання.
Теоретичну і методологічну основу роботи склали наукові розробки
вітчизняних і закордонних вчених із обліку, аналізу і контролю витрат,
законодавчі і нормативні акти України, які регламентують методологію обліку і
контролю витрат. При дослідженні теоретичних аспектів обліку витрат
застосовувалися методи індукції і дедукції; методи теоретичного узагальнення і
порівняння для розкриття сутності і змісту витрат як економічної категорії для
визначення загальних тенденцій розвитку обліку і контролю витрат. Методи
причинно-наслідкового й абстрактно-логічного характеру – для удосконалення
класифікації витрат; спостереження - для визначення стану обліку на
підприємствах.

Для

оцінки

динаміки

витрат

підприємства - табличний і графічний методи.

операційної

діяльності

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
У вступі розкрита актуальність теми магістерської роботи, встановлено
мету та завдання, предмет та об’єкт, методи та інформаційна база
дослідження, а також подано структуру роботи.
У першому розділі розглядаються економічна сутність операційної
діяльності та її наповнення , нормативно–правова база з обліку доходів і
витрат, методологічні проблеми обліку та аналізу доходів і витрат
підприємства, розглядається поняття «операційна діяльність».
Операційна діяльність – як один із видів діяльності компанії, це
діяльність по виробітку продукції та послуг[16]. Науковці по-різному
трактують визначення «операційної діяльності».
Основу операційної діяльності більшості підприємств становить
виробничо-комерційна
здійсненням
інвестиційна

або

інвестиційної
діяльність

торгівельна
та

є

діяльність,

фінансової

основною

яка

діяльності.

для

доповнюється
Разом

інвестиційних

з

тим,

компаній,

інвестиційних фондів та інших інвестиційних інститутів, а фінансова
діяльність - для банків та інших фінансових інститутів.
Напрями операційної діяльності підприємства визначаються, перш за
все, специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Для більшості
підприємств основу операційної діяльності становить виробнича або
торгівельна діяльність, яка доповнюється здійсненням інвестиційної та
фінансової діяльності. Разом з тим, інвестиційна діяльність є основною для
інвестиційних компаній, інвестиційних фондів та інших інвестиційних
інститутів, а фінансова діяльність – для банків та інших фінансових
інститутів.
Операційна

діяльність

підприємства

орієнтована

переважно

на

товарний ринок, водночас як фінансова та інвестиційна діяльність
здійснюються в основному на фінансовому ринку. При цьому, операційна

діяльність пов’язана з різними видами та сегментами товарного ринку, що
визначаються технологічними особливостями, специфікою матеріальних
ресурсів, складом технологічного обладнання, характером готової продукції.
Здійснення операційної діяльності пов’язано з капіталом, вже інвестованим в
неї, у той час як інвестування капіталу, що передбачається здійснити є
предметом інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.
Повна інформація про доходи та витрати операційної діяльності
підприємства розкривається у фінансовій звітності (Звіт про фінансові
результати (Ф.№2)), та в Примітках до річної фінансової звітності (ф.№ 5).
Згідно Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» із змінами внесеними наказами
Мінфіну від 27.06.2013 № 627, від 08.02.2014 р № 46 надані визначення :
–

витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобовязань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок
його вилучення або розподілення власниками);

–

доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження
активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок
внесків власників);

–

операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою
діяльністю.

–

Детальніша інформація про нормативно – правові документи, які
регулюють та регламентують діяльність підприємств в сфері
обліку доходів і витрат операційної діяльності
таблиці 1.1.

наведена у

Таблиця 1.1
Перелік та зміст нормативно – правових документів, які
регламентують діяльність підприємств
№
з/п
1
1

Найменування
нормативного
Документу
2
Закон України «Про
бухгалтерській облік та
фінансову звітність» від
16 липня 1999 р. №996XIV.

Зміст документу

Область використання
документу

3
Встановлює зміни в системі
бухгалтерського обліку та
регулює
складання
фінансової звітності.

4
Визначає правові засади
регулювання, організації,
ведення
бухгалтерського
обліку
таскладання
фінансової звітності на
Україні.
Фізичні та юридичні особи,
які відповідно до чинного
законодавства
визнані
суб’єктами
підприємництва.

2

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку
15
«Дохід»,
який
затверджено
наказом
Міністерства фінансів
України від29.11.1999 р.
№290.

Визначає
методологічні
засади
формування
в
бухгалтерському
обліку
інформації про доходи
підприємства
та
її
розкриття у фінансовій
звітності.

3

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку
16 «Витрати», який
затверджено
наказом
Міністерства фінансів
України від 31.12.1999
р. № 318.

Визначає
методологічні
засади
формування
в
бухгалтерському
обліку
інформації про витрати
підприємства
та
її
розкриття у фінансовій
звітності.

Фізичні та юридичні особи,
які відповідно до чинного
законо-давства
визнані
суб’єктами
підприємництва.

4

План
рахунків
бухгалтерського обліку
активів,
капіталу,
зобов’язань
та
господарських операцій,
від 19 квітня 2001 р.
№186.

Перелік
рахунків
та
субрахунків для узагальнення інформації про
активи,
капітал,
зобов’язання.Клас 7 «Доходи
та результати діяльності»

Юридичні
особи,
які
відповідно до чинного
законодавства
визнані
суб’єктами
підприємництва.

5

Міжнародний стандарт Стандарт
регламентує
бухгалтерського обліку умови визнання витрат
(МСБО) №23 «Витрати підприємства.
на позики»

Юридичні
особи,
які
відповідно до чинного
законодавства
визнані
суб’єктами
підприємництва,
щодо
міжнародного рівня.

Закінчення таблиці 1.1
1
6

2
3
Міжнародний стандарт Стандарт
регламентує
бухгалтерського обліку умови визнання доходу від
(МСБО) №18 «Дохід»
виробничо-господарської
діяльності підприємства.

4
Юридичні
особи,
які
відповідно до чинного
законодавства
визнані
суб’єктами
підприємництва,
щодо
міжнародного рівня.
Кодекс Кодекс
регламентує Фізичні та юридичні особи,
податковий облік доходів які відповідно до чинного
від реалізації
законодавства
визнані
суб’єктами підприємництва

7

Податковий
України

В таблиці наведені тільки деякі нормативно – правові документи, які
регламентують діяльність підприємств. Насправді таких документів набагато
більше.
В другому розділі роботи розкривається організація бухгалтерського
обліку та аналізу доходів і витрат операційної діяльності підприємства,
проводиться аналіз тенденцій та напрямів розвитку галузі, здійснюється
фінансово–економічна характеристика діяльності підприємства, організація
обліку доходів і витрат.
Харчова промисловість України є стратегічно важливою, оскільки
підприємства

цієї

галузі

формують

продовольчу

безпеку

країни,

забезпечують населення необхідними продовольчими товарами, витрати на
споживання яких складають понад 60% загальних грошових витрат
населення.
Як засвідчують дані, представлені на рис. 1.2, з 2007 по 2009 роки
результативність галузі знижувалася в середньому на 3-6% щорічно,
внаслідок негативного впливу світової фінансової кризи на економіку
України загалом та на діяльність підприємств харчової промисловості
зокрема.
З 2009 по 2012 роки приріст в обсягах виробництва складав щорічно 13 %. За останні 4 роки динаміка обсягів виробництва була нестабільною.

Спади виробничої діяльності спостерігалися у 2013 та 2015 роках, на 5% та
10,7% відповідно, зростання виробництва – на 2,5% та 3,9% у 2014 та 2016
роках.
Але в цілому, порівняно з 2007 рокам, лінія тренду свідчить про
загальну тенденцію до зниження темпів виробництва, що є наслідком низької
платоспроможності населення.
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Рис. 1.2 Динаміка індексів виробництва продукції харчової
промисловості з 2007 року по 2016 рік
Макаронні вироби – один з найпопулярніших продуктів у нашій країні
(близько 96% українців споживають макарони). Цей продукт має високу
енергетичну цінність і відмінно підходить як гарнір до будь-якої страви. Крім
того, макарони легко готуються і довго зберігаються. Завдяки прекрасному
співвідношенню ціна-якість макаронні вироби користуються великим
попитом.
Ринок макаронних виробів характеризується великим асортиментом як
національних, так і імпортних брендів. У сегменті представлені товари різних
вартісних категорій - від бюджетних до дорогих.
ПАТ

«Чернігівська

макаронна

фабрика»

одне

з

найбільших

підприємств України з виробництва макаронних виробів, яке успішно
працює на ринку макаронного виробництва вже більше 45 років. Фабрика

пропонує вісім найменувань довгих макаронних виробів "екстра" в
різноманітній розфасовці і десять видів короткорізаних макаронних виробів,
що реалізуються в усіх регіонах України та країнах ближнього зарубіжжя
(Прибалтика, Білорусь, Молдова) та дев'ять найменувань хлібобулочних
виробів, що реалізуються фірмової та міською торгівлею.
В зв’язку з тим, що основним видом виробничої діяльності
підприємства є виробництво макаронних виробів, основною сировиною для
здійснення виробничого процесу виступає зерно і мука. Основними
постачальниками цього виду сировини виступають Кролевецький та
Чернігівський

хлібопереробні

комбінати.Постачальниками

додаткової

сировини виступають Чернігівські та Київські підприємства.
Загальні фінансово-економічні показники приведені в таблиці 2.3.

Таблиця 1.2
Фінансово-економічні показники ПАТ «Чернігівська макаронна
фабрика» за 2015-2017 роки
Відхилення 20162015

Відхилення
2017-2016

Показники

2015 р.

2016 р.

2017р.

абсолютне,
грн.

1
Чистий доход
(виручка) від
реалізації
продукції, тис. грн.
Собівартість
продукції, тис. грн.
Фінансовий
результат
операційної
діяльності, тис. грн.

2

3

4

5

6

7

8

19683

18895

17965

-788

-4,00

-930

-4,92

15763

14622

13919

-1141

-7,24

-703

-4,81

161

185

-849

24

14,9

-664

-358,9

абсовідносне
відлютне,
%
носне %
грн.

Продовження таблиці 1.2
1
Витрати на 1 грн
реалізованої
продукції (товарів,
робіт, послуг), грн
Рентабельність
операційної
діяльность, %
Чистий прибуток,
тис. грн..
Рентабельність
продажу за чистим
прибутком, %:
Вартість сукуного
капіталу, тис. грн.
Рентабельність
активів,%
Рентабельність
власного
капіталу,%
Ресурсовіддача,
грн../грн..
Коефіцієнт
оборотності запасів
Тривалість обороту
запасів
Коефіцієнт
оборотності
дебіторської
заборгованості
Тривалість обороту
дебіторської
заборгованості
Коефіцієнт
оборотності
кредиторської
заборгованості
Тривалість обороту
кредиторської
заборгованості
Коефіцієнт
автономії
Коефіцієнт
фінансового ризику
Коефіцієнт
загальної
(поточної)
ліквідності

2

3

4

5

6

7

8

0,8

0,77

0,77

-0,03

-3,75

0

0,00

0,96

1,06

-

0,1

10,42

-1,06

145

123

(1011)

-22

-15,17

-1134

-922

0,74

0,65

-

-0,09

-12,16

-0,65

-

6495

5928

7580

-567

-8,73

1652

27,87

2,23

2,07

-

-0,16

-7,17

-2,07

100,00

4,58

3,71

-

-0,87

-19,00

-3,71

100,00

3,03

3,19

2,37

15,44

13,73

9,41

23

26

38

10,34

10,36

5,07

35

35

71

4,74

5,6

76

0,16

5,28

-0,82

-100,0

-25,7

-1,71

-11,08

-4,32

-31,46

3

13,04

12

46,15

0,02

0,19

-5,29

-51,06

0

0,00

36

102,86

2,74

0,86

18,14

-2,86

-51,07

64

131

-12

-15,79

67

104,69

0,49

0,56

0,33

0,07

14,29

-0,23

-41,07

1,05

0,79

2,03

-0,26

-24,76

1,24

156,96

0,92

1,12

1,02

0,2

21,74

-0,1

-8,93

Закінчення таблиці 1.2
1
Коефіцієнт
швидкої
ліквідності
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
Основні виробничі
фонди, тис. грн.
Фондовіддача, грн./
грн.
Чисельність
працюючих, чол.
Продуктивність
праці, тис. грн./ чол
Використано на
оплату праці, тис.
грн.
Середньомісячна
оплата праці, грн..
Фондоозброєність
праці, тис. грн/
особу
Матеріальні
витрати, тис. грн.
Матеріалоємність, %

2

3

4

5

6

7

8

0,62

0,71

0,72

0,09

14,52

0,01

1,41

0,04

0,01

0,01

-0,03

-75,00

0

0,00

3340

2912

2398

-428

-12,81

-514

-17,65

5,89

6,49

7,49

0,6

10,19

1

15,41

136

131

130

-5

-3,68

-1

-0,76

144,73

144,24

138,19

-0,49

-0,34

-6,05

-4,19

4501

5218

5889

717

15,93

671

12,86

2757,97

3319,34

3775

561,37

20,35

455,66

13,73

24,56

22,23

18,45

-2,33

-9,49

-3,78

-17,00

8878

9223

8567

345

3,89

-656

-7,11

45,1

48,81

47,69

3,71

8,23

-1,12

-2,29

Отже, як ми бачимо за аналізований період 2015-2017 років відбулося
збільшення вартості сукупного капіталу підприємства, що можна оцінюється
позитивно,

оскільки

збільшуються

обсяги

господарської

діяльності,

збільшується попит на продукцію.
Обсяг реалізованої продукції за аналізований період зменшився на 1718
тис. грн.. Зменшення обсягу реалізованої продукції пояснюється тим, що
підприємство з кожним роком зменшує випуск через зменшення купівельних
можливостей споживачів та відсутність нових ринків збуту.
Наочно динаміка фінансово-економічних показників представлена на
рисунку 1.2.
Собівартість реалізованої продукції ПАТ „Чернігівська макаронна
фабрика” також у 2017 році менше аналогічного показника попереднього

року на 703 тис. грн. і складає 13919 тис. грн.. Темп приросту у
попередньому році складав 92,76%. Збільшення темпу приросту на 2,43%
можна розглядати як негативне явище.
Тис.грн
20000
15000
10000
5000
0
-5000

2015 р.

2016 р.

2017р.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
Собівартість продукції
Чистий прибуток

Рис. 1.2 Динаміка абсолютних показників ефективності ПАТ
«Чернігівська макаронна фабрика» за 2015-2017 рр. , тис.грн

Чистий прибуток підприємства, як ми бачимо, має динаміку до
зменшення. Так, за 2017 рік він зменшився на 1134 тис.грн. і досяг зони
збитку, така динаміка говорить про зменшення прибутковості підприємства.
У третьому розділі обґрунтовано шляхи покращення фінансово–
економічного стану підприємства та підвищення ефективності його
операційної діяльності, удосконалення обліку доходів і витрат підприємства.
В ході аналізу фінансово-господарського стану ПАТ «Чернігівська
макаронна фабрика» було виявлено багато фінансово-економічних проблем,
ось декілька основних із них:
– підвищується роль кредиторської заборгованості в джерелах
фінансування

майна підприємства, що тягне за собою

додаткові

витрати

у

вигляді

компенсацій

та

зростання

залежності;
– висока питома вага основних засобів, що свідчить про
відволікання значної частини капіталу у необоротні активи;
– нестача

високоліквідних

активів.

Малий

рівень

готівки

затримує розрахунки з постачальниками, що, у свою чергу,
викликає збільшення простроченої кредиторської заборгованості;
– підприємство відвертає власні кошти з активного обороту на
покриття дебіторської заборгованості та в незавершені капітальні
вкладення, про що свідчать значення коефіцієнту маневреності.
Тому, на сучасному етапі підприємству доцільно в першу чергу
провести оздоровлення самого підприємства.
Стабільність фінансового стану підприємства може бути відновлена за
умови:
– прискорення оборотності оборотних активів та їх зменшення на
1грн. чистого доходу;
– дотримання залишків запасів у відповідності до визначених
нормативів;
– збільшення

робочого

капіталу

за

рахунок

прибуткової

виробничу

потужність

господарської діяльності.
Для цього слід:
– більш

повно

використовувати

підприємства, скоротивши простої машин, робочої сили;
– оперативніше реагувати на кон'юнктуру ринку, змінюючи у
відповідності з його потребами асортимент продукції та цінову
політику;
– прискорити оборотність капіталу за рахунок скорочення
понаднормативних запасів та періоду інкасації дебіторської
заборгованості.

З метою покращання ефективності операційної діяльності ПАТ
«Чернігівська макаронна фабрика» є збільшення прибутку підприємства від
операційної діяльності.
Для збільшення прибутку підприємства необхідно або збільшувати
обсяги реалізації продукції, або зменшувати витрати. Проведений аналіз
показників свідчить про наявні резерви збільшення обсягів реалізації, про це
свідчить зменшення рівня фондовіддачі основних фондів підприємства,
тобто необхідно збільшувати ефективність використання наявних основних
фондів. Про наявність резервів зменшення рівня витрат свідчать низькі
показники рівня рентабельності продукції підприємства.
Для покращання фінансового стану підприємства було запропоновано
такі заходи (таблиця 1.3).
Таблиця 1.3
Заходи покращення фінансового стану ПАТ „Чернігівська
макаронна фабрика” та підвищення ефективності його операційної
діяльності *
Заходи
Шляхи досягнення
Очікуваний результат
1
2
3
Підвищення доходу від – розширення асортименту продукції,
Підвищення прибутку і
операційної діяльності що виготовляється на фабриці;
рентабельності операційної
– виробити систему диференційних
діяльності, розширення
розцінок для гуртових та дрібно
сегментів ринку
гуртових
покупців,
постійних
клієнтів
(об’єктів
громадського
харчування, магазинів і т. д.);
–
надати
гуртовим
покупцям
додаткові послуги, пов’язані з
складським
та
транспортним
обслуговуванням;
– розширити мережу збуту шляхом
створення
власних
фірмових
магазинів;
– проведення активної рекламної
компанії.

Закінчення таблиці 1.3
1
Зниження собівартості
продукції

2
– пряме укладання договорів на
поставку сировини, а не через
посередників;
– визначення оптимальної кількості
виробничих запасів та вдосконалення
системи їх контролю;
– мотивування персоналу на
зниження матеріальних затрат.
Зменшення витрат
–
поліпшення
організації
основної діяльності
виробництва і праці;
– скорочення витрат на основну і
додаткову
заробітну
плату
і
відрахувань
на
соціальне
страхування
за
рахунок
реструктуризації підприємства
Зменшення витрат на
Раціоналізація маршруту збуту;
транспортнопосилення контролю за
експедиторську службу використанням палива для
транспортних засобів, які
використовуються в процесі збуту
продукції
Підвищення
визначення оптимальної кількості
ефективності
запасів на складі
управління запасами

Менеджмент
дебіторської
заборгованості

– вибір доцільних форм платежу
(оплата по факту, попередня оплата,
надання знижок),
–використання векселів.

3
Зменшення витрат
операційної діяльності;
підвищення рентабельності продажу; збільшення
прибутку від операційної
діяльності.
Зниження витрат основної
діяльності , підвищення
прибутку і рентабельності

Зниження витрат на збут

Вивільнення величини
ліквідних грошових коштів
на 70 тис.грн. та відповідне
зменшення величини
неліквідних виробничих
запасів. Вивільнення
складських площ.
Зменшення операційних
витрат
Зменшення розміру
дебіторської
заборгованості на 787,1
тис.грн., збільшення
розміру грошових коштів,
підвищення показників
платоспроможності:
збільшення коефіцієнту
покриття, прискорення
оборотності оборотних
активів, дебіторської і
кредиторської
заборгованості

Отже, підвищення доходу від операційної діяльності, зменшення
собівартості,

зменшення

витрат

основної

діяльності,

зменшення

адміністративних та збутових витрат, підвищення ефективності управління
запасами і менеджмент дебіторської заборгованості дозволить покращення
фінансово-економічного стану підприємства та підвищення ефективності
його операційної діяльності.
ВИСНОВКИ
Основу операційної діяльності більшості підприємств становить
виробничо-комерційна

або

торгівельна

діяльність,

яка

доповнюється

здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності. Разом з тим, інвестиційна
діяльність є основною для інвестиційних компаній, інвестиційних фондів та
інших інвестиційних інститутів, а фінансова діяльність – для банків та інших
фінансових інститутів
Щоб регулювати систему бухгалтерського обліку та встановити
єдині правила в Україні сформовано єдину нормативну базу обліку
доходів і витрат операційної діяльності, яка знайшла своє відображення у
Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(с)БО 15 «Дохід»,
П(с)БО 16 «Витрати», МСБО 18 «Дохід», МСБО 23 «Витрати на позики»,
Концептуальна основа складання та подання фінансової звітності, МСБО 2
«Запаси», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 38 «Нематеріальні активи»
та ін. Правова інформація щодо доходів та витрат підприємства формує
ціль

щодо забезпечення функцій управління, аналізу, контролю та

прогнозування щодо даних категорій на майбутні періоди.
Проаналізувавши основні проблеми організації обліку доходів і витрат
підприємства в Україні, зокрема і від операційної діяльності, можна зробити
висновок, що система обліку доходів потребує значного доопрацювання та
удосконалення. Вирішення ряду питань дозволить державі в повній мірі
регулювати та контролювати діяльність підприємств, цим самим запобігаючи
розвитку тіньової економіки. Оскільки Україна стоїть на шляху Євроінтеграції

то необхідною умовою в удосконаленні організації обліку доходів є
узгодження національних стандартів бухгалтерського обліку з міжнародними.
Аналізуючи вітчизняний досвід з питань обліку та обрахування ви трат
промислових підприємств, потрібно зазначити таке:
– принципи організації обліку витрат найбільшою мірою відповідають
тим, які використовуються у країнах Західної Європи: дотримання таких
принципів у веденні обліку витрат, як періодичність, автономність,
безперервність, початкової вартості, притаманні для українських підприємств;
– у вітчизняній практиці, порівняно з розвиненими країнами, значно
менше уваги звертається на оцінку ефективності використання витрат;
– недоліки законодавчої бази та фіскальна податкова політика держави
спонукає підприємства до зниження результатів виробництва та завищення
витрат на виготовлення і збут продукції. Така практика, за відсутності чітких
правил поведінки перевіряючих органів та адміністрації підприємств,
призводить до зниження

ефективності

такої роботи та підвищення

непродуктивних витрат на її здійснення.
Визначені недоліки обліку витрат підприємства в системі управління
ними на підприємствах промисловості України негативно вплинули не тільки
на ефективність їх роботи, а й національної економіки загалом.
ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика» одне з найбільших підприємств
України з виробництва макаронних виробів, яке успішно працює на ринку
макаронного виробництва вже більше 45 років.
В досліджуваному сегменті представлена як вітчизняна, так і імпортна
продукція, але лідируючі позиції займають товари внутрішнього виробництва.
Починаючи з 2016 року частка імпортної продукції зросла з 2,1 тис. тонн до
5,3 тис. тонн. Частка вітчизняної продукції на ринку за станом на 1 квартал
2016 року становила 92%, а за аналогічний період 2017 року - вже 79%.
Відповідно до наказу про облікову політику на підприємстві у 2017 році
діяла

журнально-ордерна

форма

ведення

бухгалтерського

обліку,

автоматизована

в

програмах

"1С:Підприємство

8.2

Бухгалтерія"

та

"1С:Підприємство 8.2 Зарплата", що відповідає вимогам Закону України від
16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні", Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), інструкціям
та

іншим

нормативним

актам,

що

регулюють

порядок

ведення

бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, з метою
забезпечення своєчасного надання доцільної, суттєвої, доречної, достовірної
та зіставної інформації (запорука якої збереження незмінними обраних
політик обліку протягом всієї господарської діяльності підприємства)
користувачам фінансової звітності.
Робочий план рахунків ПАТ „Чернігівська макаронна фабрика”
складений відповідно до виробничої діяльності, відповідає особливостям
діяльності підприємства.
Наказом про облікову політику для цілей ведення обліку та складання
фінансової звітності за МСФЗ на 2017 рік, ПАТ „Чернігівська макаронна
фабрика” встановлено порядок обліку витрат:
– списувати на виробництво сировину та допоміжні матеріали
нормативним методом;
– для калькулювання собівартості готової продукції використовувати
однопередільний метод;
– при калькулюванні собівартості готової продукції використовувати
Перелік та склад статей калькулювання собівартості готової продукції
(додаток № 3 до Наказу), Перелік та склад змінних і постійних загально
виробничих витрат (додаток № 4 до Наказу);
– за базу розподілу змінних і постійних загальновиробничих витрат на
кожен об’єкт витрат застосовувати прямі матеріальні витрати.

АНОТАЦІЯ
Магістерська робота показує методологію обліку доходів і витрат
операційної діяльності підприємства, досліджує

операційну діяльність

підприємства та її наповнення, розглядає методологічні проблеми обліку та
аналізу доходів і витрат підприємства, здійснює

фінансово-економічну

характеристику діяльності підприємства, визначає особливості організації
обліку доходів і витрат операційної діяльності підприємства.
Операційна діяльність – як один із видів діяльності компанії, це
діяльність по виробітку продукції та послуг. Основу операційної діяльності
більшості підприємств становить виробничо-комерційна або торгівельна
діяльність, яка доповнюється здійсненням інвестиційної та фінансової
діяльності. Разом з тим, інвестиційна діяльність є основною для інвестиційних
компаній, інвестиційних фондів та інших інвестиційних інститутів, а
фінансова діяльність - для банків та інших фінансових інститутів.
З метою покращання ефективності операційної діяльності ПАТ
„Чернігівська макаронна фабрика” є збільшення прибутку підприємства від
операційної діяльності для цього необхідно або збільшувати обсяги реалізації
продукції, або зменшувати витрати.

Для збільшення обсягів реалізації

продукції ПАТ „Чернігівська макаронна фабрика” доцільно буде здійснити
такі заходи:
– скоротити кількість посередників;
– встановити систему цінових знижок;
– здійснювати закупівлю окремих товарів за кордоном;
– розширювати власне виробництво;
– розширювати експорт товарів;
– розширювати систему торговельних послуг;
– вжити ефективні рекламні заходи;
– зменшувати рівень постійних витрат зокрема за рахунок впровадження
енергозберігаючих заходів.

