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ВСТУП 

 

У сучасних умовах діяльність кожного суб'єкта господарювання полягає в 

підвищенні рівня економічної ефективності діяльності підприємства. Ведення 

бізнесу передбачає багато прихованих витрат. Це може бути що завгодно: від 

оновлення обладнання та технічного обслуговування, плинності кадрів, комісії за 

кредитні картки, відсотків за кредитами, дозволів і ліцензій тощо. Розуміння цих 

витрат є ключовим для того, щоб бізнес був успішним і досягав своїх фінансових 

цілей.  

Важливим показником, що характеризує роботу підприємств, є собівартість 

продукції. Від її рівня залежать як рентабельність окремих видів продукції, робіт, 

послуг так і фінансові результати діяльності підприємства взагалі, темпи 

розширеного виробництва, фінансовий стан суб'єкта господарювання. 

Стан виробництва характеризується ефективністю, ступенем використання 

досягнень науково-технічного прогресу, і навіть місцем і участю працівника у 

виробничому процесі. В умовах обмежених ресурсів та планової ефективності 

необхідно постійно зіставляти понесені витрати та отримані результати. Ця проблема 

посилюється під впливом інфляції, коли дані про собівартість продукції необхідно 

щодня зіставляти з майбутніми витратами, які залежать від впливу зовнішнього 

середовища. Можливість виключити чи спрогнозувати вплив багатьох негативних 

внутрішніх та зовнішніх факторів виникає завдяки раціонально організованому 

обліку собівартості продукції. 

Метою дослідження є визначення шляхів вдосконалення обліку, аналізу і 

аудиту собівартості реалізованих робіт, послуг на Приватному підприємстві "ЛАЙТ-

Ю" на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної 

проблематики. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

− дослідження собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в складі 

витрат підприємства;  

− аналіз собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг;  
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− вивчення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у фінансовій 

та податковій звітності;  

− дослідження організаційно-економічної характеристики  Приватного 

підприємства "ЛАЙТ-Ю";  

− вивчення практичних аспектів обліку, аналізу собівартості реалізованої 

продукції (робіт, послуг) підприємства;  

− аналіз аудиту собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) на 

підприємстві;  

− дослідження шляхів вдосконалення обліку, аналізу і аудиту собівартості 

реалізованої продукції (робіт, послуг) Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю". 

Об’єктом дослідження є собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 

підприємства. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти обліку, аналізу і 

аудиту собівартості реалізованої продукції Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю". 

В ході проведення дослідження використано такі методи: методи зведення та 

групування, індукції та дедукції, пояснення, абстрагування, порівняння, графічний 

метод.  

Інформаційною базою є звітність Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю", 

статистична звітність, наукові публікації, аналітичні матеріали. Результати 

дослідження, що викладено в дипломній роботі рекомендовано використовувати 

Приватному підприємству "ЛАЙТ-Ю" для удосконалення системи управління 

витратами на підприємстві, їх оптимізації та шляхи зниження собівартості 

реалізованих робіт, послуг. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ СОБІВАРТОСТІ 

РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в складі витрат 

підприємства 

 

Для досягнення своєї основної мети – максимізації прибутку – підприємство 

повинно понести певну суму витрат. Ці витрати спрямовуються на формування і 

використання усіх видів ресурсів. 

Витрати на виробництво представлені в натуральній і вартісній формах. 

Розрахунок необхідної кількості та облік витрат у натуральному вираженні має 

важливе значення для організації самого виробничого процесу на підприємстві. 

Вартісна форма оцінки витрат є визначальною у процесі визначення 

ефективності виробничої діяльності підприємства, вона відображається у 

собівартості виготовленої продукції, виконаних робіт (послуг). Собівартість 

продукції — це витрати на підготовку виробництва, виготовлення та реалізацію 

продукції. 

Вагомий внесок в дослідженні питань калькулювання собівартості продукції 

зробили вітчизняні та зарубіжні вчені  Завгородній В.П., Бутинець Ф.Ф., Ткаченко 

Н.М., Болюх М.А., Маниліч М.І., Сопко В.В.,Миронюк О.В., Чернелевський Л.М., 

Пархоменко В.М., Осадча Г.Г., К. Друрі, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер та ряд інших. 

Безпосередньо термін “собівартість” зародився в капіталістичній економіці 

кінця XV ст. У вітчизняній же практиці цей термін отримав визнання і закріпився у 

нормативних документах завдяки працям видатного бухгалтера А.П. Рудановського. 

Поняття “собівартості” з’явилося у 1912 р. у роботах А.П. Рудановського, М.П. Тер-

Давидова, М.Ф. фон Дітмара.[1] 

Собівартість тривалий час вважалася поняттям, що практично 

використовується в основному в плануванні, обліку та аналізі. Цей факт знаходить 

своє відображення у визначенні собівартості як витрат підприємств, що пов'язано з 
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розумінням сутності та особливостей собівартості, її місця та ролі у системі 

економічних показників. Трактування поняття «собівартість» в роботах видатних 

учених у галузі економічної теорії та бухгалтерського обліку наведено в таблиці 1.1. 

З таблиці 1.1 можна зробити висновок, що показник собівартості продукції займає 

одне з перших місць у економічному механізмі господарювання, і визначає суму 

понесених витрат за виробництво і продаж продукції у грошовій формі. Прибуток, 

рівень цін, рентабельність та інші показники залежить від рівня собівартості. 

Таблиця 1.1 

Визначення сутності поняття собівартості різними вченими 

Автор Тлумачення собівартості 

М.І. Маниліч, 

О.В. 

Миронюк [2] 

Собівартість відшкодовує витрати підприємства на 

виробництво і реалізацію продукції для здійснення процесу 

відтворювання і виражає при цьому складну систему 

економічних зв’язків і залежностей, що мають місце в 

процесі виробництва і обігу товару кожного суб’єкта 

господарювання. 

В.П. 

Завгородній 

[3] 

Собівартість продукції формують всі витрати підприємства 

на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій 

формі 

Ф.Ф. 

Бутинець [4] 

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це грошове 

вираження витрат підприємства, пов’язане з виробництвом 

та збутом продукції, виконанням робіт, наданням послуг 

М.А. Болюх, 

В.З. 

Бурчевський 

[5] 

Собівартість продукції – основний якісний показник роботи 

підприємства. Її рівень відбиває досягнення та недоліки 

роботи як підприємства в цілому, так і кожного 

структурного підрозділу. Систематичне зниження 

собівартості продукції має важливе народногосподарське 

значення, бо дає змогу за стабільних ринкових цін 

збільшувати прибуток на кожну гривню витрат, підвищує 

конкурентоспроможність продукції. 

Й.С. 

Мацкевічюс 

[2] 

Собівартість продукції – це частина вартості, що дорівнює 

вартості витрачених засобів виробництва частини вартості 

необхідного продукту і частини вартості додаткового 

продукту, що виступає в грошовій формі і представляє 

частину ціни продукту, за рахунок якої відшкодовуються 

витрати на освоєння, виробництво й реалізацію і виражає 

певні виробничі відносини. 
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Продовження табл. 1.1 

В.І. Мацибора 

[6] 

Собівартість як економічна категорія є частиною вартості 

товару і включає всі витрати аграрних підприємств у 

грошовій формі, які необхідні для здійснення простого 

відтворення. 

В.М. 

Пархоменко 

[7] 

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне 

вираження витрат, пов’язаних з використанням у 

технологічному процесі виробничої продукції (виконання 

робіт, надання послуг) природних ресурсів, сировини, 

матеріалів, палива, енергії, основних виробничих фондів, 

нематеріальних активів, спеціалізованого оснащення, 

інструменту, інвентарю, трудових і фінансових ресурсів, а 

також витрат на виробництво і збут готової продукції, 

включаючи встановлені державою як обов’язкові 

відрахування, податки й платежі. 

Ю.С.Цал-

Цалко [8] 

Собівартість – це виражені в грошовій формі затрати на 

витрачені засоби виробництва, оплату праці і соціальні 

заходи. 

В.М. Панасюк 

[9] 

Собівартість продукції – центральний об’єкт управління і 

якісний показник, який характеризує ефективність 

діяльності підприємства. 

М.Г. 

Чумаченко, 

Н.Г. Міценко 

[5, 10] 

Собівартість – це один з основних показників потреби в 

обігових коштах, планування прибутку, визначення 

економічної ефективності окремих організаційно-технічних 

заходів і виробництва загалом, для внутрішньозаводського 

планування а також для формування ціни. 

 

З наведеного вище визначення сутності собівартості у економічній та обліковій 

літературі встановлено, що "собівартість продукції" - це загальні витрати на 

підготовку і виробництво продукції (робіт, послуг), виражені у грошах. Чим краще 

працює підприємство, тим ефективніше воно використовує виробничі ресурси, тим 

нижча собівартість продукції (робіт, послуг). 

На практиці собівартість продукції не завжди є повним відображенням 

фактичних витрат на її виробництво: частина з них пов'язана з процесом виробництва, 

але компенсується за рахунок прибутку; інші входять у собівартість, але 

безпосередньо не пов'язані з виробництвом. 

Усі витрати підприємства можна відобразити на рисунку 1.1. 
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Рис. 1.1. Витрати підприємства 
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Пунктом 11 П(С)БО 16 передбачається формування двох видів собівартості: 

1) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка включає: 

• прямі матеріальні витрати; 

• прямі витрати на оплату праці; 

• інші прямі витрати; 

• змінні загальновиробничі витрати і постійні розподілені 

загальновиробничі витрати. 

2) собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), що складається з: 

• виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом 

звітного періоду; 

• нерозподілених постійних загальновиробничих витрат; 

• наднормативних виробничих витрат. [11] 

У собівартість виробництва (робіт, послуг) включаються лише витрати, 

безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, зумовлені технологією та 

організацією виробництва, а частини управлінських витрат (накладних витрат) - лише 

загальновиробничі змінні і постійні розподілені. Нерозподілені загальновиробничі 

витрати не належать до виробничої собівартості, а збільшують собівартість 

реалізованої продукції (робіт, послуг). 

У свою чергу непрямі (накладні) витрати, не пов'язані безпосередньо з 

виготовленням продукції, виконанням робіт, наданням послуг, також не включаються 

до складу виробничої собівартості і, отже, не розподіляються на кожну одиницю 

об'єкта калькулювання. До таких витрат згідно з п. 17 П(С)БО 16 відносяться 

адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності 

підприємства. 

Детальніше про складові виробничої собівартості та собівартості реалізації 

наведено в таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2  

Витрати, що включаються до собівартості 

Вид витрат Склад витрат Норма П(С)БО 

16 

Прямі матеріальні витрати Вартість сировини та основних матеріалів, що 

становлять основу продукції, яка виробляється, 

покупних напівфабрикатів і комплектуючих 

виробів, допоміжних та інших матеріалів, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об’єкта витрат. Тобто вартість тих 

запасів, які використовуються не для виробництва 

продукції, робіт і послуг, а для інших цілей 

(капітальне будівництво, адміністративні 

потреби), до складу виробничої собівартості не 

включається. 

Прямі матеріальні витрати зменшують на вартість 

зворотних відходів, отриманих у процесі 

виробництва, які оцінюють у порядку, 

викладеному в п. 11 П(С)БО 16. 

П. 12 

Прямі витрати на оплату 

праці 

Заробітна плата та інші виплати працівникам, 

зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт 

або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо 

віднесені до конкретного об’єкта витрат. 

П. 13 

Інші прямі витрати Усі інші виробничі витрати, які можуть бути 

безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта 

витрат, зокрема: 

— відрахування на соціальні заходи; 

— плата за оренду земельних і майнових паїв; 

— амортизація; 

— втрати від браку, що складаються з вартості 

остаточно забракованої з технологічних причин 

продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), 

зменшеної на її справедливу вартість, і витрат на 

виправлення такого технічно неминучого браку. 

П. 14 

Загальновиробничі 

витрати 

Змінні Витрати на обслуговування та управління 

виробництвом (цехом, дільницею), які змінюються 

прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу 

діяльності. Змінні загальновиробничі витрати 

підлягають уключенню до виробничої собівартості 

продукції (робіт, послуг) у повному обсязі шляхом 

розподілу на кожен об’єкт витрат з використанням 

обраної бази розподілу (годин праці, заробітної 

плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) 

виходячи з фактичної потужності звітного періоду 

Абзац другий 

п. 16 

 

 

 

https://i.factor.ua/ukr/law-118/
https://i.factor.ua/ukr/law-118/
https://i.factor.ua/ukr/law-118/section-580/article-11646/
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Продовження табл. 1.2 
 

Пості

йні 

Витрати на обслуговування та управління 

виробництвом, які залишаються незмінними (або 

майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. 

Постійні загальновиробничі витрати відносять до 

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 

за допомогою розподілу на кожен об’єкт витрат 

з використанням обраної бази при нормальній 

потужності. 

Абзац третій п. 

16 

Нерозподілені постійні 

загальновиробничі 

витрати 

Тобто до собівартості виробництва потрапляє 

тільки розподілена частина постійних 

загальновиробничих витрат. Нерозподілені 

постійні загальновиробничі витрати включають до 

складу собівартості реалізованої продукції (робіт, 

послуг) у періоді їх виникнення. Таким чином, 

вони потрапляють до складу витрат звітного 

періоду 

 

Наднормативні виробничі 

витрати 

Витрачання (використання) ресурсів на 

виробництво понад норми, нормативи, розцінки 

тощо, затверджені уповноваженим органом 

— 

 

Згідно з п. 16 П(С)БО 16 “Витрати” підприємства самостійно визначають 

перелік та склад змінних та постійних загальновиробничих витрат. 

Підприємствам слід обирати ту базу розподілу, яка найбільш точно відображає 

зв’язок між загальновиробничими витратами та обсягом готової продукції. На 

початку звітного року підприємством має бути визначена облікова політика щодо 

визначення виробничої собівартості продукції, робіт, послуг, в якій має бути 

зазначений обраний підприємством підхід щодо розподілу загальновиробничих 

витрат. 

Застосування бази розподілу при нормальній потужності означає, що постійні 

загальновиробничі витрати включаються до складу виробничої собівартості 

продукції в повному обсязі тільки у випадку, коли фактичний обсяг виробництва 

дорівнює або перевищує нормальну потужність. 

Якщо фактичний обсяг виробництва нижчий від очікуваного середнього рівня, 

то до складу виробничої собівартості продукції включається лише частина постійних 

загальновиробничих витрат. Решта витрат, які називаються нерозподіленими, 
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визнаються витратами звітного періоду, в якому вони виникли, і включаються до 

собівартості реалізованої продукції. 

Підхід до розподілу загальновиробничих витрат наведено на рисунку 1.2 

 

Рис. 1.2. Розподіл загальновиробничих витрат 

 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої 

собівартості продукції, робіт, послуг, яка була реалізована протягом звітного періоду, 

нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних 

виробничих витрат, тому поняття собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) 

ширше поняття виробничої собівартості, оскільки включає у собі як фактичну 

собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої підприємством і реалізованої 

протягом звітного періоду, так й інші визначені витрати. 

Варто зазначити, що собівартість товарів, продукції, робіт та послуг 

відображається у складі витрат лише у момент їх реалізації — як у бухгалтерському 

обліку, так і в податковому обліку, а відповідно й у фінансовій та податковій 

звітності. 

Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) собівартість 

реалізованих товарів визначається відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. 
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Склад собівартості реалізованої продукції зобразимо на рисунку 1.3. 

 

Рис. 1.3. Собівартість реалізованої продукції 

 

Собівартість як синтетичний показник відображає всі сторони діяльності 

підприємства. Рівень прибутку залежить від рівня витрат виробництва, за інших 

рівних умов. Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові та 

фінансові ресурси у процесі виготовлення продукції, виконання робіт та надання 

послуг, тим ефективніший виробничий процес, тим більший прибуток та високий 

рівень рентабельності продукції. 

Узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг ведеться на рахунку 90 “Собівартість 

реалізації”. 

За дебетом рахунку 90 “Собівартість реалізації” на підставі бухгалтерських 

довідок (розрахунків), накладних, рахунків відображається собівартість реалізованої 

готової продукції, товарів, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів 

(без торгових націнок), за кредитом - списання на рахунок 79 “Фінансові результати”, 

яке оформлюється довідкою бухгалтерії. Адміністративні витрати, витрати на збут та 

інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової 

та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на 

рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати 

на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”. [12] 
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Порядок формування собівартості реалізованої продукції у бухгалтерському 

обліку показано на рисунку 1.4. 

 
Рис. 1.4. Порядок формування собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) 

 

За журнальної форми обліку інформація про собівартість реалізованої 

продукції (робіт, послуг) відображається у рядку 2 розділу III "Витрати діяльності" 
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журналу 5 (5А). В кінці звітного періоду визначений кредитовий оборот за рахунком 

№ 90 "Собівартість реалізації" переноситься у графу 3 розділу І зазначеного 

облікового регістру. 

Рахунок 90 “Собівартість реалізації” має такі субрахунки: 

• субрахунок 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”, на якому 

ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції; 

• субрахунок 902 “Собівартість реалізованих товарів”, призначений для 

відображення собівартості реалізованих товарів; 

• субрахунок 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”, на якому 

ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг; 

• субрахунок 904 “Страхові виплати”, призначений для узагальнення 

інформації про страхові суми та страхові відшкодування за умовами 

договору страхування (перестрахування) при настанні страхового 

випадку. Цей субрахунок використовується підприємствами, які є 

страховиками відповідно до Закону У країни “Про страхування”.[12] 

 

1.2. Аналіз собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг 

 

Аналізуючи собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг вирішують такі 

основні завдання:  

1) оцінювання виконання плану за собівартістю продукції в цілому по 

підприємству, а також за окремими видами продукції;  

2) вивчення причин відхилення фактичних витрат від планових за статтями, а 

також за окремими видами і групами продукції;  

3) виявлення резервів зниження собівартості продукції та розробка відповідних 

заходів щодо їх використання. 

Під час аналізу звичайно використовуються такі показники: валові витрати, 

виробнича собівартість товарної продукції, витрати на 1 гривню товарної продукції, 

собівартість одиниці продукції.  
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Для аналізу використовують дані звіту по собівартості продукції, звіту про 

фінансові результати і звіту підприємства з праці. Залучають також планові та звітні 

калькуляції з окремих видів продукції та відповідні дані бухгалтерського обліку. У 

собівартість товарної продукції включають усі витрати підприємства на виробництво 

продукції, робіт та послуг.  

З метою визначення ефективності запланованих і фактично здійснених 

агротехнічних, технологічних, організаційних та економічних заходів, спрямованих 

на розвиток і вдосконалення виробництва й для обґрунтування цінової політики 

підприємства здійснюють калькулювання собівартості одиниці продукції (робіт, 

послуг). 

Калькулювання – процес обчислення собівартості окремого виду продукції 

(об’єкта калькулювання). Затрати на виробництво зіставляються з кількістю 

випущеної продукції та розраховується собівартість одиниці продукції. 

Калькуляція (результат калькулювання) складається по кожному об’єкту 

калькулювання за статтями витрат/статей калькуляції. 

Основними нормативними документами, що визначають порядок формування 

собівартості продукції, є ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» та П(С)БО №16. Ці документи окреслюють загальні принципи формування 

собівартості, тоді як безпосередня процедура й специфіка наводяться в галузевих 

методичних рекомендаціях. 

Зокрема, виробничі підприємства керуються Методичні рекомендаціями № 

373. У деяких галузях використовуються окремі методичні рекомендації, наприклад 

у сфері перевезень – Методичні рекомендації № 65, у будівельній сфері – Методичні 

рекомендації № 573. Тобто існує ряд методичних рекомендацій, що діють в певній 

галузі, які мають рекомендаційний характер. 

Підприємство самостійно встановлює перелік і склад статей калькулювання 

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) з урахуванням своєї галузевої 

приналежності, продукції, що випускається, технологічного процесу та методу 

планування витрат на підприємстві. Свій вибір підприємство відображає в наказі про 

облікову політику. 
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Основні статті калькуляції наведемо на рисунку 1.5. 

 

Рис. 1.5. Статті калькуляції 

 

Об’єкт калькулювання собівартості – це різного ступеня готовності окремі види 

та одиниці продукції (робіт, послуг) основних і допоміжних підрозділів, 

технологічних фаз, стадій, переділів виробництва (приклад: деталь, вузол, виріб, 

група однорідних виробів).  

Під час ведення виробничої діяльності на підприємстві можуть бути планова, 

нормативна та фактична калькуляція та, відповідно, собівартість продукції. 

1. Планова калькуляція - це розрахунок витрат на виробництво одиниці 

продукції у планованому періоді за калькуляційними статями, що складається на 

основі прогнозних техніко-обгрунтованих норм та економічних нормативів. В 

річному плані калькуляції складаються на всі види готової продукції. Витрати, в 

залежності від способу їх віднесення до собівартості окремого виду продукції, 

поділяються на прямі та непрямі. Прямими є витрати, які можна відразу включити до 
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витрат на виготовлення певного виду продукції (матеріали, заробітна плата 

робітників). Непрямі відносяться одночасно до всіх видів продукції підприємства. 

Відповідно, планова собівартість – прогнозне значення граничної величини 

затрат на виробництво окремих видів продукції (робіт, послуг), що розрахована 

основі прогнозних даних. 

Дані планової собівартості дозволяють оцінити до початку виробничого 

процесу, чи є економічно доцільним виробництво, тобто визначити прогнозну 

рентабельність. У бухгалтерському обліку визначення планової собівартості не є 

обов'язковим, на відміну від управлінського обліку, адже саме на етапі прогнозування 

приймаються управлінські рішення стосовно подальшого ходу господарських справ. 

 2. Нормативна калькуляція – це процес розрахунку собівартості продукції на 

основі діючих на початок періоду норм і нормативів затрат, що відображають 

досягнутий рівень техніки, технології, організації виробництва  та праці. Нормативна 

собівартість визначає величину затрат на виріб у розрізі встановлених на 

підприємстві статей за діючими поточними нормами, нормативами та кошторисами 

(норми списання сировини і матеріалів, палива, енергії, норми та розцінки заробітної 

плати, норми браків). Нормативна калькуляція відіграє надважливу роль у 

бухгалтерському обліку, адже дає зрозуміти, з яких саме елементів формується 

собівартість продукції за звичайних обставин. 

3. Фактична (звітна) калькуляція – це розрахунок фактичної собівартості 

виробленої продукції (наданих послуг, виконаних робіт) після закінчення 

виробничого процесу , виходячи з даних бухгалтерського обліку в розрізі  

передбачених планом калькуляційних статей. Фактична собівартість розраховується 

на основі даних бухгалтерського обліку та свідчить про розмір фактичних витрат, які 

підприємство понесло у ході виготовлення продукції (наданні послуг чи виконанні 

робіт). Обов'язковими для виробничих підприємств є складання фактичної (звітної) 

калькуляції та розрахунок фактичної (звітної) собівартості. Планова й нормативна 

калькуляція складаються на розсуд підприємства та використовуються в основному 

для цілей управлінського обліку.  
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Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) відбувається за трьома 

етапами: 

1) розраховується собівартість випущеної продукції в цілому; 

2) визначається фактична собівартість кожного виду продукції;  

3) розраховується собівартість одиниці продукції. [13] 

Методи калькулювання собівартості 

1. Простий метод (або однопередільний метод) використовують на 

виробництвах, де фактично всі витрати безпосередньо відносяться на виготовлений 

продукт. Використовують підприємства, які виробляють один або декілька видів 

продукції з коротким циклом виробництв, де відсутній або незначний залишок 

незавершеного виробництва.  

Собівартість одиниці = сукупні витрати на виробництво: кількість одиниць 

виробленої продукції в натуральному виразі. 

2. Попередільний (попроцесний) метод використовують у виробництвах, 

коли один технологічний процес змінює інший, і розподілений на окремі частини - 

переділи (процеси). Витрати обліковують за кожним переділом (цехом) і на 

останньому калькулюють собівартість виготовленої продукції. 

При попередільному методі витрати на виробництво обліковують за цехами 

(переділами) і статтями витрат. Прямі витрати обліковують за переділами і статтями 

витрат.  

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання обліковують за переділами, а 

в середині переділу — за видами продукції.  

Загальновиробничі витрати обліковують за переділами та по підприємству в 

цілому. При цьому їх розподіляють між напівфабрикатами та готовою продукцією 

відповідно до прийнятих на підприємстві баз розподілу. Собівартість одиниці = ⅀ 

(виробничі витрати і-того переділу: кількість одиниць напівфабрикатів, виготовлених 

на і-тому переділі). 

3. Позамовний метод – калькулюють собівартість окремого замовлення, 

окремого контракту (договору), партії ідентичної продукції. Як правило застосовують 
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підприємства, які виготовляють унікальні, експериментальні одиничні вироби (їх 

партії).  

Прямі витрати прив’язують до окремих замовлень, непрямі — розподіляють 

між такими замовленнями за встановленою базою розподілу.  

4. Нормативний метод — визначають за собівартість за нормами, а в кінці 

місяця з доведенням до фактичних величин (з урахуванням відхилень від норм).  

При нормативному методі собівартість продукції визначають шляхом 

додавання нормативних витрат та виявлених відхилень від норм при обчисленні 

фактичної собівартості.  

Фактична собівартість одиниці = (витрати за нормами + перевитрати внаслідок 

перевищення норм – економія витрат +/– зміни затверджених норм витрат) : кількість 

одиниць виробленої продукції. 

Облікова політика – документ для обгрунтування підходів до визначення 

собівартості. Калькуляція виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 

формується на підставі облікової політики підприємства. 

Облікова політика компанії в частині обліку собівартості має визначати (з 

огляду на економічну доцільність): 

• Методи калькулювання виробничої собівартості: простий, позамовний, 

попередільний або нормативний; 

• Перелік статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, 

послуг) та склад витрат, що входять до калькуляційних статей. 

• Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат (ЗВВ); 

• База розподілу ЗВВ (наприклад години роботи, заробітна плата, обсяг 

діяльності, прямі витрати). 

При виборі носія витрат в першу чергу слід виходити з принципу причинності 

(обумовленості), що означає, зокрема, що та чи інша стаття непрямих витрат повинна 

розподілятися на основі того фактора або показника, який найбільшою мірою впливає 

на величину цих витрат. 

Ступінь завершеності операції оцінюють (п. 11 П(С)БО 15): 

• Вивченням виконаної роботи; 
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• Визначенням питомої ваги обсягу послуг; 

• Наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які повинні бути 

надані 

• Визначенням питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв’язку з 

наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. 

Планування й облік собівартості за статтями витрат необхідні для того, щоб 

визначити, під впливом яких факторів сформувався рівень собівартості, що показує 

на напрями її зниження. 

Аналіз структури собівартості дозволяє виявити резерви зниження собівартості, 

розробити відповідні заходи. Групування витрат за економічними елементами 

використовується для узгодження показників собівартості з іншими розділами плану 

підприємства – матеріально-технічного постачання, по праці і кадрах, фінансовим 

планом. Такий аналіз використовується також для розрахунку потреби в оборотних 

засобах, визначенні економічної ефективності. 

 

1.3.  Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) у фінансовій та 

податковій звітності 

 

Собівартість товарів, продукції, робіт та послуг відображається у складі витрат 

лише у момент їх реалізації — як у бухгалтерському обліку, так і в податковому 

обліку, а відповідно й у фінансовій та податковій звітності. 

 У податковому обліку склад собівартості виготовленої та реалізованої 

продукції, виконаних робіт, наданих послуг визначено п. 138.8 ПКУ. Згідно 

Податкового кодексу витрати складаються з таких елементів: 

1) прямі матеріальні витрати (пп. 138.8.1, пп. 138.8.3, пп. 138.8.6 ПКУ); 

2) прямі витрати на оплату праці (пп. 138.8.2 ПКУ з урахуванням норм ст. 142 

ПКУ); 

3) амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням 

послуг (ст. 144, ст. 145, ст. 146 ПКУ); 
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4) загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та 

реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до П(С)БО (пп. 

138.8.5 ПКУ); 

5) вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних із виробництвом товарів, 

виконанням робіт, наданням послуг; 

6) інші прямі витрати, у т. ч. витрати з придбання електричної енергії 

(включаючи реактивну). Тож при формуванні витрат цього елементу слід 

враховувати норми пп. 138.8.4 ПКУ щодо придбання електричної енергії. До цього 

елемента включається також сума ЄСВ, нарахована за рахунок коштів роботодавця з 

урахуванням норм ст. 143 ПКУ. 

У фінансовій звітності за формами, передбаченими НП(С)БО 1 “Загальні 

вимоги до фінансової  звітності ”., собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт 

та послуг відображається у звіті про фінансові результати у рядку 2050 «Собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» одночасно з відображенням чистого 

доходу від їх реалізації (рядок 2000 зазначеного звіту). Витрати за елементами у цих 

формах фінансової звітності не наводять. 

Щоб скласти об'єктивну думку щодо інформації про витрати суб'єкта 

господарювання, випуск продукції та її собівартості, аудитору необхідно: 

• одержати обґрунтовану гарантію того, що інформація в бухгалтерській 

документації та інших джерелах даних із питань перевірки достовірна і достатня; 

• вирішити, чи правильно відтворена в обліку і звітності відповідна 

інформація. 

3 цією метою аудитор повинен здійснити: 

• перевірку наявності й правильності оформлення первинних документів, 

що є підставою для записів із формування собівартості продукції (робіт, послуг); 

• перевірку правильності віднесення витрат до складу собівартості 

продукті (робіт, послуг); 

• оцінку стану синтетичного й аналітичного обліку витрат на виробництво, 

що входять до собівартості продукції (робіт, послуг); 

• перевірку правильності оприбуткування готової продукції; 

https://oblik.press/np-s-bo-1-zahalni-vymohy-do-finansovoi-zvitnosti/
https://oblik.press/np-s-bo-1-zahalni-vymohy-do-finansovoi-zvitnosti/
http://blank.dtkt.ua/blank/46?_ga=2.131583311.1783028314.1664304689-1977412901.1648203152
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• перевірку повноти правильності й достовірності відображення операцій 

із формування собівартості продукції (робіт, послуг) в обліку та звітності; 

• оцінку правильності формування собівартості продукції (робіт, послуг) за 

об'єктами калькулювання витрат; 

• перевірку правильності відображення в обліку і звітності собівартості 

реалізованої продукції. 

Отже, метою аудиту витрат на виробництво і собівартість виробленої та 

реалізованої продукції є складання аудитором висновку про те, чи відповідає 

інформація, відображена у звітності та бухгалтерському обліку, в усіх суттєвих 

аспектах нормативним документам, які регламентують порядок бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності, оскільки гарантом достовірності цієї 

інформації є аудиторський висновок. 

Основними завданнями аудиту реалізації продукції (робіт, послуг) є 

встановлення правильності: 

• відображення в обліку фактичної виручки від реалізації робіт (послуг); 

• відображення в обліку фактичних витрат на виробництво та реалізацію 

продукції; 

• визначення валового доходу від реалізації готової продукції (робіт, 

послуг); 

• документального оформлення реалізації готової продукції.[14] 

Аудитор вивчає методи обліку затрат на виробництво і калькулювання 

фактичної собівартості продукції. Залежно від виду продукції, її складності, типу і 

характеру організації виробництва в промисловості найчастіше виділяють:  

1. попереджальний метод - на підприємствах з однорідною за вихідним 

матеріалом і характером обробки масовою продукцією з неперервним 

технологічним процесом;  

2. позамовний метод - в індивідуальному і дрібносерійному виробництвах, 

а також при виконанні дослідних, експериментальних, ремонтних та 

інших робіт. [15] 



24 
 

Аудитор оцінює обґрунтованість застосування того чи іншого методу обліку 

затрат і його вплив на правильність визначення собівартості продукції. 

З'ясовується правильність вибору на підприємстві способу розподілення 

непрямих затрат між об'єктами калькулювання, з тим, щоб встановити, наскільки 

економічно обґрунтовано оцінюється продукція, яка виробляється. У промисловості, 

наприклад, використовується розподіл пропорційно сумі витрат на оплату праці, 

величині матеріальних затрат і т. ін. 

У процесі аудиту собівартості звертають увагу на організацію обліку руху 

напівфабрикатів (деталей) у виробництві. Порядок організації обліку руху 

напівфабрикатів залежить від особливостей технологічної організації виробництва, 

номенклатури напівфабрикатів (деталей), які виготовляються, порядку приймання 

виконаних робіт, умов зберігання та інших факторів. [15] 

При аудиті собівартості особливу увагу приділяють вивченню складу затрат за 

видами калькуляційних статей. Така перевірка затрат розкриває їх цільове 

призначення і зв'язок із технологічним процесом, дає змогу визначити, як 

формуються затрати за видами виробленої продукції і місцями їх виникнення (цехи, 

дільниці, бригади), а також виявити невиробничі втрати і результати 

внутрішньозаводського госпрозрахунку.[15] 

Одним із найважливіших напрямів аудиту є вивчення поелементного складу і 

структури затрат у динаміці за ряд років, що дає змогу аудиторам позначити головні 

напрями пошуку резервів зниження собівартості продукції. До цих затрат з 

урахуванням їх економічного змісту належать: матеріальні затрати (за вирахуванням 

вартості повернених відходів), затрати на оплату праці, відрахування на соціальні 

потреби, амортизація основних фондів, інші затрати.[15] 

Важливим елементом, що утворює собівартість продукції і підлягає перевірці, 

є “Затрати на оплату праці”. У цьому елементі групуються витрати на оплату праці 

основного виробничого персоналу підприємства, враховуючи премії робітникам і 

службовцям за виробничі результати, стимулюючі й компенсуючі виплати, а також 

затрати на оплату праці працівників, які зайняті в основній діяльності, але не 

значаться в штаті підприємства. При цьому аудитор бере до уваги, що виплати 
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заробітної плати за фактично виконану роботу, розраховані виходячи з відрядних 

розцінок, тарифних ставок і посадових окладів у відповідності з прийнятими на 

підприємстві формами і системами оплати праці, входять до собівартості в повній 

сумі, яка виявлена за відповідними розрахунковими документами.[15] 

Перевіряючи статтю “Амортизація основних засобів”, аудитор встановлює 

правильність і законність відображення сум амортизаційних відрахувань. Вони 

повинні рахуватися за обраним методом, рекомендованим П(с)БО 7 “Основні 

засоби”. 

Керуючись галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, 

обліку і калькулювання собівартості продукції, аудитор встановлює правильність 

групування витрат за статтями, розподіл їх за видами продукції, між звітними 

періодами, а також між готовою продукцією і залишками незавершеного 

виробництва.[15] 

У процесі аудиторської перевірки аудитор повинен проаналізувати також 

правильність використання обраних способів (варіантів) обліку випуску продукції і 

визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). 

Облік готової продукції, відвантаження і реалізації ведеться на рахунках 26 

“Готова продукція” і 90 “Собівартість реалізації”. 

При перевірці обліку випуску і руху готової продукції аудитор з'ясовує, як 

організований облік випуску готової продукції. 

Уточнюється як оцінюється готова продукція. У зв'язку з інфляцією і зміною 

цін у цей час використовують такі види оцінки: 

• за фактичною виробничою собівартістю (для індивідуального 

виробництва); 

• за неповною (скороченою) виробничою собівартістю, що розраховується 

за фактичними витратами без загальногосподарських витрат (для 

індивідуального і дрібносерійного виробництва); 

• за оптовими цінами реалізації, коли оптові ціни застосовуються як тверді 

облікові ціни. При цьому відхилення обліковуються на окремому 
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аналітичному рахунку. Цей метод можна успішно застосовувати при 

стабільних оптових цінах; 

• за плановою (нормативною) виробничою собівартістю. При цьому 

виникає необхідність окремого обліку відхилень фактичної виробничої 

собівартості продукції від планової або нормативної. Однак у зв'язку зі 

змінами цін на матеріали нормативна собівартість часто змінюється, що 

ускладнює переоцінку; 

• за вільними відпускними цінами, збільшеними на суму ПДВ; 

• за вільними ринковими цінами. Цей варіант оцінки використовується, як 

правило, для обліку товарів, що реалізуються через роздрібну мережу.[15] 

Поряд із перевіркою застосування відповідного варіанта оцінки необхідно 

звернути увагу на:  

1. правильність визначення собівартості за видами виробів або 

замовленнями;  

2. розрахунок відхилень фактичної собівартості від планової (нормативної);  

3. правильність бухгалтерських проводок з обліку готової продукції; 

правильність ведення регістрів обліку. [15] 

Аудитору необхідно перевірити облік руху готової продукції на складі. З цією 

метою використовують такі способи, як оперативно-бухгалтерський (сальдовий), 

картково-документальний, безкартковий. Необхідно уточнити наявність 

класифікатора з готової продукції, вартісну оцінку, правильність оформлення 

прибуткових і видаткових документів.[15] 

Наступним етапом є перевірка обліку відвантаження і реалізації готової 

продукції (робіт, послуг). 

При перевірці організації обліку відвантаження і реалізації продукції необхідно 

встановити і перевірити: 

• наявність договорів на збут готової продукції і правильність їх 

оформлення; 

• правильність оформлення документів і цін; 

• ведення рахунка 90 “Собівартість реалізації продукції”. 
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При аудиті операцій із відвантаження і реалізації продукції необхідно звернути 

увагу на облік витрат, пов'язаних зі збутом продукції. Такі витрати називаються 

комерційними (позавиробничими) і обліковуються на рахунку 93 “Витрати на 

збут”.[15] 
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РОЗДІЛ 2 

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

(РОБІТ, ПОСЛУГ) ПІДПРИЄМСТВА 

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика  Приватного підприємства 

"ЛАЙТ-Ю" 

 

Приватне підприємство “ЛАЙТ-Ю” було створено засновником фізичною 

особою 30 вересня 2015 року та знаходиться в Хмельницькій обл., м. Славута. 

Основною сферою діяльності підприємства є: 

- технічна інвентаризація, оцінка і паспортизація об’єктів нерухомості, які 

належать юридичним особам будь-якої форми власності та фізичним особам; 

- видача інформаційних довідок та довідок про торгову площу, про наявність 

або відсутність нерухомого майна за матеріалами сховища юридичним особам будь-

якої форми власності та фізичним особам; 

- надання інформаційних, консультативних та інших послуг. 

На підприємстві "ЛАЙТ-Ю" виконання завдань забезпечує два структурних 

підрозділи: виробничий та адміністративний. Роботу адміністративного підрозділу 

проводить директор та головний бухгалтер. У виробничому підрозділі виконують 

роботу два інженера з технічної інвентаризації нерухомого майна. Загалом 

середньооблікова чисельність працівників на підприємстві згідно штатного розпису 

становить 4 чоловіка. (Додаток А) 

Функціональними обов’язками та завданнями головного бухгалтера є:  

− забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних 

методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні»;  

− відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських 

операцій; 

− запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у 

первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених 
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документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; 

− забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку 

фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки 

користувачам; 

− здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; 

− участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які 

передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності 

з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями; 

− контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним 

використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;  

− участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, 

оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, 

крадіжки і псування активів підприємства; 

− організація роботи з підготовки пропозицій для власника (керівника) 

підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до 

обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням 

діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, розроблення 

системи та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів 

аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій, поліпшення 

системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої 

інформації до виконавців, забезпечення збереження майна, раціонального та 

ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення 

кредитів та їх погашення; 

− ознайомлення працівників із нормативно-методичними документами та 

інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в 

чинному законодавстві; 

− прийняття і контроль за правильністю оформлення листків про тимчасову 

непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що 
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підтверджують право на відсутність працівника на роботі, підготовка їх до лічильної 

обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності; 

− нарахування заробітної плати працівникам Приватного підприємства 

"ЛАЙТ-Ю", утримання податків та виплата; 

− розрахунок відпусткових, лікарняних та інших компенсаційних виплат. 

Бухгалтерія є головним постачальником та головним споживачем інформації на 

підприємстві, тому всі дані  зберігаються  та обліковуються єдиному уніфікованому 

регістрі - в програмі 1 С 7.7. Інформаційна програмна система підтримує 

безперервний контроль за веденням облікових записів та складанням документів, а 

зафіксовані та задані в настройці правила обліку  дозволяють посилити контроль за 

законністю і економічною ефективністю господарських операцій. 

Здійснення безперервності документообігу з податковими, статистичними 

органами, контрагентами забезпечується з допомогою програми MEDOC. 

Згідно Наказу про облікову політику, на Приватному підприємстві "ЛАЙТ-Ю" 

застосовують  наведені рахунки (Додаток Б). 

Розробляючи робочий план рахунків, підприємство включило перелік тих 

синтетичних рахунків і субрахунків, які необхідні підприємству для ведення 

бухгалтерського обліку, виходячи з вимог управління, аналізу, контролю та звітності, 

уточнення змісту субрахунків, виключення і їх об'єднання. 

Робочий план рахунків повинен повністю відповідати методологічним 

положенням, викладеним у наказі про облікову політику. Розробка робочого плану 

рахунків значно полегшує роботу працівників облікової служби, оскільки він 

повністю виключає «непотрібні» рахунки, і мінімізує витрати часу на здійснення 

реєстрації господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку. 

Облікова політика — це фундамент, на якому базується весь бухгалтерський 

облік підприємства. А наказ про облікову політику — перший і головний документ 

на підприємстві, який регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку. 

Облікова політика (ОП) — це сукупність принципів, методів та процедур, 

що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання фінансової звітності. 
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Облікова політика підприємства повинна забезпечити цілісність 

бухгалтерського обліку, тому вона має охоплювати всі аспекти облікового процесу, а 

саме методичний, технічний і організаційний. 

Відповідно до закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність», облікова політика являє собою сукупність принципів, методів і процедур, 

що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, 

тобто – це конкретизація суб’єктом господарювання предмету обліку і визначення 

методів первинного, поточного і підсумкового обліку господарських подій відповідно 

до завдань, пов’язаних з розвитком підприємства. 

Окремого стандарту, який регулював би лише облікову політику підприємств, 

ані в українському, ані в міжнародному законодавстві немає. Утім, загальні 

особливості щодо облікової політики врегульовані: 

− НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 

− П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»; 

− МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; 

− МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». 

З метою дотриманням підприємством єдиної методики відображення 

господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації 

користувачам фінансової звітності, на підприємстві розроблена облікова політика, 

затверджена наказом №1 від 30.09.2015 р. ( Додаток В) 

Підставою   для   бухгалтерського  обліку  господарських операцій  є  первинні  

документи.  Для  контролю  та впорядкування оброблення   даних   на   підставі   

первинних  документів  можуть складатися зведені облікові документи. 

Первинні  та  зведені  облікові  документи  можуть  бути складені  у паперовій 

або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові  реквізити, передбачені 

законодавством. 

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у  

бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні    

документи та електронний документообіг.   

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/22380
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1641
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/62000
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/62003
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Неістотні  недоліки  в  документах,  що містять відомості про господарську 

операцію, не є підставою для невизнання господарської операції,  за  умови, що такі 

недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати  особу, яка брала участь у 

здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання 

документа, назву  підприємства,  від  імені  якого складено документ, зміст та обсяг 

господарської  операції  тощо.   

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах,  

систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та  

аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках  

бухгалтерського  обліку. 

Дані журналів-ордерів, інших облікових регістрів і додаткових довідок 

відображаються в Головній книзі підприємства (оборотному балансі), що є підставою 

для складання Балансу підприємства. 

Облікова політика є надзвичайно важливим документом для обґрунтування 

підходів до визначення собівартості. адже саме цим методом формується собівартість 

продукції, робіт, послуг на підприємстві.  

Таким чином, облікова політика покликана створити на підприємстві таку 

систему обліку, яка б дала можливість надати користувачам безумовну інформацію, 

складену з урахуванням особливостей певного підприємства. 

Досліджуване підприємство здійснює свою діяльність в сфері технічної 

інвентаризації, оцінки, паспортизації об’єктів нерухомості, наданні інформаційних, 

консультативних та інших послуг. 

Аналіз основних техніко-економічних показників дозволяє з’ясувати причини 

проблеми на підприємстві, виявляти та реалізувати його резерви. Цей аналіз 

необхідний для ділової активності, фінансової стійкості та ліквідності підприємства 

та його рентабельності. 

Основні техніко-економічні показники Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" за 

2019-2021 роки наведено в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Основні техніко-економічні показники Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" за 

2019-2021 рр 

Найменування показника 2019 2020 2021 

Відхилення 

від 

2020/2019 р 

Відхилення 

від 2021/ 2020 

р 

абс. 

грн 

відн. 

% 

абс. 

грн 

відн. 

% 

Чистий дохід тис грн 546,6 746 885,2 199,4 136,5 139,2 118,7 

Собівартість реалізованої продукції, 

наданих послуг тис грн 261,7 390,8 463,1 129,1 149,3 72,3 118,5 

Адміністративні витрати тис грн 259 303 406,9 44,0 117,0 103,9 134,3 

Прибуток від реалізації, наданих послуг 

тис грн 25,9 52,2 15,2 26,3 201,5 -37,0 -70,9 

Витрати на 1 грн чистого доходу 0,95 0,93 0,98 -0,02   0,05   

Рентабельність продукції, % 4,97 7,52 1,75 2,55   -5,78   

Середньо-спискова чисельність 

працюючих, чол 4 4 4 0 100,0 0 100,0 

Продуктивність праці, тис грн/чол 136,65 186,5 221,3 49,85 136,5 34,8 118,7 

 

Відповідно до даних таблиці можна побачити, що протягом досліджуваного 

періоду відбулося зростання чистого доходу від реалізації продукції на 199,4 тис грн 

або на 36,5%    у 2020 році у порівнянні з 2019 роком та 139,2 тис грн (18,7%) у 2021 

році. При цьому спостерігається значне збільшення собівартості реалізованої 

продукції на 129,1 тис грн (49,3%) у 2020 році та 72,3 тис грн (18,5%) у 2021 році. Про 

те темпи росту чистого доходу перевищують темпи росту собівартості реалізованої 

продукції на 70,3 тис грн  у 2020 році та на 66,9 тис грн в порівнянні з 2020 роком. 

Негативним фактором виступає збільшення адміністративних витрат на 44,0 

тис грн (17,0%) у 2020 році та 103,9 тис грн (34,3%) у 2021 році, що спровокувало 

зменшення прибутку на 37,0 тис грн у 2021 році що свідчить про зменшення 

ефективності господарської діяльності підприємства. В свою чергу відбулось 

зростання витрат на 1 грн. чистого доходу у 2021 році. Якщо у 2020 році для 

отримання 1 грн. чистого доходу підприємство витрачало 0,93 грн., то у 2021 році – 

0,98 грн. Такі ж негативні тенденції стосуються і рентабельності продукції, яка 

зменшилась до 1,75% у 2021 році, що на 5,78 % менше чим у 2020 році.  Позитивним 
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фактором є зростання продуктивності праці на 36,5% у 2020 році та на 18,7% у 2021 

році, що свідчить про підвищення ефективності використання трудових ресурсів. 

 

2.2. Практичні аспекти обліку, аналізу собівартості реалізованої продукції 

(робіт, послуг) підприємства 

 

Облік витрат підприємства регламентується П(С)БО 16 «Витрати». Проте деякі 

види витрат можуть регулюватися іншими П(С)БО: витрати від уцінки фінансових 

інвестицій – П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», витрати з податку на прибуток – 

П(С)БО 17 «Податок на прибуток» та інші. 

Для обліку витрат діяльності Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" застосовує 

рахунки 9 класу (таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2 

Робочий план рахунків передбачає: 

9 Витрати діяльності       А   

90 Собівартість реалізації       А (об) Статті витрат 

901 
Собівартість реалізованої  готової 

продукції 
      А 

(об) Номенклатурні 

групи 

903 
Собівартість реалізованих робіт і 

послуг 
      А 

(об) Номенклатурні 

групи 

91 Загальновиробничі витрати       А Підрозділи 

92 Адміністративні витрати       А (об) Підрозділи 

94 
Інші витрати операційної 

діяльності 
      А (об) Статті витрат 

949 Інші витрати операційної діяльності       А (об) Статті витрат 

98 Податок на прибуток       А 
(об) Статті 

неопераційних витрат 

981 
Податок на прибуток від усіх видів 

діяльності 
      А 

(об) Статті 

неопераційних витрат 

 

У таблиці 2.3 наведено порядок формування собівартості реалізованої 

продукції та її відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку. 
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Таблиця 2.3 

Методика формування та порядок облікового відображення собівартості 

реалізованої продукції 

п 

Види 

собівартості та 

витрат 

Порядок розрахунку 

Кореспонденція 

рахунків, 

субрахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1 

Фактична 

виробнича 

собівартість 

продукції (ФВСП) 

ФВСП = ПМВ + ПВОП + ВСЗ + АОЗ + ІПВ
+ РЗВВ  

  

де: ПМВ – прямі матеріальні витрати 23 20. 22 

ПВОП – прямі витрати на оплату праці 23 66 

ВСЗ – відрахування на соціальні заходи 23 651 

АОЗ – амортизація об'єктів основних 

засобів, яку можна віднести до конкретного 

об'єкта витрат 

23 131 

ІПВ – інші прямі витрати; 23 37, 63, 68 

РЗВВ – розподілені змінні та постійні 

загальновиробничі витрати 
23 91 

2 

Виробнича 

собівартість 

реалізованої 

продукції (ВСРП) 

ВСРП = ВСОРП × КРП де: ВСОРП – 

виробнича собівартість одиниці реалізованої 

продукції; 

КРП – кількість одиниць реалізованої 

продукції 

901 26 
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Продовження табл. 2.3 

3 

Нерозподілені 

постійні 

загальновиробничі 

витрати (НПЗВВ) 

НПЗВВ = ПЗВВ – РПЗВВ де: ПЗВВ – 

постійні загально-виробничі; РПЗВВ 

– розподілені постійні загально-виробничі 

витрати 

901 91 

4 

Наднормативні 

виробничі витрати 

(НВВ) 

НВВ=ФВ-НВ де: ФВ – фактичні витрати; НВ 

– нормативні витрати 
901 

20,631, 

65, 66, 

685 

5 

Собівартість 

реалізованої 

продукції (СРП) 

СРП = ВСРП + НПЗВВ + НВВ 

 

Таким чином з таблиці бачимо формування собівартості реалізованої продукції 

та порядок відображення її на рахунках бухгалтерського обліку. 

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку собівартості 

реалізованих товарів (робіт, послуг) добре видно в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку собівартості реалізованих товарів 

(робіт, послуг) 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція рахунків, субрахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 

Відображено собівартість:   

реалізованих товарів 902 28 

виконаних робіт, наданих послуг 903 23 
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Продовження табл. 2.4 

2 

Включено до собівартості 

виконаних робіт (наданих 

послуг): 

  

нерозподілені постійні 

загальновиробничі витрати 
903 91 

наднормативні виробничі 

витрати 
903 20, 66,65, 631,685 

3 

Списано на фінансовий 

результат операційної діяльності 

собівартість реалізованих 

товарів, робіт, послуг 

791 902, 903 

 

Що стосується Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" відображення 

собівартості видно з оборотно-сальдовій відомості за 2021 рік, яка представлена в 

таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Оборотно-сальдова відомість за 2021 рік становить (грн): 

Рахунок 
Сальдо на початок 

періоду 
Обороти за період 

Сальдо на кінець 

періоду 

  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

90     463 117,52 463 117,52     

901     457 389,52 457 389,52     

903     5 728,00 5 728,00     

91     457 389,52 457 389,52     

92     400 460,03 400 460,03     

94     6 367,64 6 367,64     

949     6 367,64 6 367,64     

98     2 738,29 2 738,29     

981     2 738,29 2 738,29     
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Доходи підприємства є одним із найважливіших інструментів у діяльності 

господарюючого суб’єкта, оскільки від правильного його формування та 

використання залежать можливості розвитку підприємства у довгостроковій 

перспективі. 

Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх 

суцільного і безперервного документування. 

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому 

звітному періоді, в якому вони були здійснені. Ця інформація переноситься з регістрів 

бухгалтерського обліку до фінансової звітності. 

Первинними документами, на підставі яких відображаються доходи 

підприємства від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, є: 

Виписка банку, Рахунок-фактура, Товарно-транспортна накладна, Накладна на 

відпуск матеріалів (Додаток Г), Акти виконаних робіт (Додаток Ґ), Розрахунок 

(довідка) бухгалтерії. 

Первинними документами, на підставі яких відображаються витрати 

підприємства від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, є: Виписка 

банку, Рахунок-фактура, Товарно-транспортна накладна, Накладна на отримання 

матеріалів, Акти виконаних робіт, Розрахунок (довідка) бухгалтерії, касові ордери. 

На підставі первинних документів дані про доходи та витрати підприємства 

відображаються в облікових регістрах, які потім використовуються для заповнення 

Головної книги та фінансової звітності. 

Дохід, що отримує Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю", пов’язаний з наданням 

послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на 

дату балансу. Результат операції з надання послуг оцінюється за наявності  наведених 

нижче умов: 

− можливості достовірної оцінки доходу;  

− імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; 

− можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на 

дату балансу; 

− можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та 
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необхідних для їх завершення. 

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться: 

− вивченням виконаної роботи;  

− визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у 

загальному обсязі послуг, які мають бути надані; 

− визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку із 

наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. 

  Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які 

відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату. Якщо послуги полягають у 

виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід 

визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей. 

Це можна спостерігати на прикладі підприємства: у 1 кварталі 2021 року, була 

отримана передоплата від ЖБК "Славута -Буд" у розмірі 22134,97 грн., на складання 

технічної документації. На протязі кварталу спеціалісти не встигли виконати 

замовлення в повному об'ємі, тому в кінці звітного періоду головний бухгалтер 

прорахував  частину витрат, що була  понесена підприємством в цьому періоді, та 

згрупував її на 23 рахунку у вигляді незавершеного виробництва, а саме 5500,00 грн.  

Виробнича собівартість – це вагомий показник у діяльності підприємства, який 

безпосередньо впливає на рентабельність його діяльності.  

До складу виробничої собівартості входять як прямі виробничі, так і 

загальновиробничі витрати. 

До виробничої собівартості Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" не можна 

включити напряму  всі витрати, тому облік витрат, пов'язаних з веденням діяльності, 

обліковують у складі загальновиробничих витрат. 

До загальновиробничих витрат відносять: обслуговування і управління 

виробництвом, витрати на вдосконалення технології й організації виробництва, 

утримання необоротних активів загальновиробничого призначення (амортизація, 

оренда, ремонт, страхування майна, освітлення, опалення, водопостачання, 

водовідведення, охорона), контроль якості продукції, охорону праці, техніку безпеки 

і охорону природного навколишнього середовища, податки і збори (обов’язкові 
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платежі), що включаються у виробничу собівартість продукції, нестачі і втрати від 

псування цінностей у центрах відповідальності. 

Загальновиробничі витрати обліковують на рахунку 91 "Загальновиробничі 

витрати”. Це активний збірно-розподільчий рахунок, за дебетом якого збираються 

витрати. Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" надає лише послуги з виготовлення 

технічної документації, тому всі витрати виробництва є прямими і їх прямо відносять 

на собівартість продукції. Поділ  закріплений у наказі (положенні) про облікову 

політику підприємства (таблиця 2.6). 

Таблиця 2.6 

Порядок розподілу загальновиробничих витрат на Приватному підприємстві 

"ЛАЙТ-Ю" 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Бухгалтерський облік 

Дт Кт 

1 

Відображено на оплату праці 

загальновиробничого персоналу та нарахування ЄСВ, 

оренду приміщень та ін. 

91 
661, 651, 

685 

2 
Відображено поточний ремонт, оплата вартості 

електроенергії тощо 
91 631, 685 

5 Розподіл  ЗВВ на собівартість реалізованої продукції 901 91 

 

Калькулювання - це процес визначення собівартості продукції, який полягає у 

акумулюванні затрат на виробництво і віднесення їх на готовий продукт. За 

допомогою калькулювання визначають собівартість одиниці продукції. 

Калькуляцію можна визначити як класифікацію, реєстрацію і відповідний 

розподіл затрат для визначення собівартості продукції або послуг. 

Калькулювання собівартості продукції приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" 

здійснюється за допомогою документа калькуляція (таблиця 2.7). 
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Таблиця 2.7  

Калькуляція 

Видачі інформаційної довідки без обстеження об'єкта нерухомого майна  

п/п Зміст роботи 
Хто 

виконує 

Одиниця 

виміру 
§ 

Норма 

часу 

Вартість 

(грн) 

1 
Прийом та реєстрація 

замовлення 
Вик замовлення 4,1а 1,170 234,00 

2 

Розшук інвентарної справи, 

внесення в книгу обліку і 

видача та повернення справи 

в архів з поміткою про 

повернення 

Вик Справа 4,3 0,079 15,80 

3 
Ознайомлення з правовими 

документами 
Вик Документ 1,1 0,106 21,20 

4 
Складання та формування 

довідки 
Вик Довідка 3,3 0,761 152,20 

5 
Складання та формування 

довідки 
Вик Довідка 3,1 0,307 61,40 

6 Таксування робіт Вик  об'єкт 4,9 0,190 38,00 

7 Підшивка справи Вик Справа 4,8 0,101 20,20 

8 Повернення справи в архів Вик Справа 4,40 0,060 12,00 

9 
Видача документів 

замовнику 
Вик Документ 4,14 0,079 15,80 

10 Виписка рахунку Вик Документ 4,15 0,069 13,80 

  ВСЬОГО       2,922 584,40 

 

Вартість 1-ї норми часу: 200,00 грн 

Відпускна вартість: 2,922*200,00=584,40 грн 
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Як бачимо з прикладу, вартість послуги залежить від виду роботи, затраченого 

часу на його виконання та вартості 1-ї норми часу. 

Норма часу на виконання статті роботи затверджена відповідним § "Збірника 

норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють 

технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна", затверджена наказом 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства. 

Вартість 1-ї норми години розраховується, виходячи з  розрахунку вартості 1-

го нормо-часу на роботи та послуги, які виконуються Приватним підприємством 

"ЛАЙТ-Ю" (Додаток Д). 

Визначення середньої години ставки виробничого персоналу здійснюється з 

урахуванням положень Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням 

організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-

комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників 

житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового 

обслуговування населення України на 2017 - 2021 роки (із змінами і доповненнями) . 

Як бачимо з прикладу вартість 1-го нормо-часу на роботи та послуги  

складається на основі собівартості та коефіцієнта рентабельності. 

За вимогами п 11 П(С)БО 16 облік собівартості реалізованої продукції (робіт, 

послуг) Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" веде на рахунку 903 "Собівартість 

реалізованих робіт, послуг".  

Рахунок 903 "Собівартість реалізованих робіт, послуг" складається з: 

− виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом 

звітного періоду; 

− нерозподілених постійних загальновиробничих витрат; 

− наднормових виробничих витрат. 

На синтетичному рахунку 90 "Собівартість реалізації" узагальнюється 

інформація про фактичну собівартість виконаних робіт і наданих послуг.  

За дебетом цього рахунка відображають виробничу собівартість реалізованих 

робіт, послуг. 
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За кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 

"Фінансові результати".  

При відвантаженні готової продукції покупцеві та передачі виконаних робіт і 

наданих послуг замовнику дебетують рахунок 90 "Собівартість реалізації" і 

кредитують рахунки 26 "Готова продукція", 25 "Напівфабрикати", 28 "Товари" та ін.  

Операції відображаються на основі таких первинних документів: накладні, 

ордери, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, рахунки, рахунки-

фактури, довіреності та ін. 

Адміністративні витрати, та інші операційні витрати не включають до складу 

виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі 

витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат:  

92 "Адміністративні витрати",  

93 "Витрати на збут",  

94 "Інші витрати операційної діяльності". 

 Наприкінці місяця сума дебетового обороту за рахунком 90 "Собівартість 

реалізації" списується з кредита на дебет рахунка 79 "Фінансові результати". На дебет 

рахунка 79 "Фінансові результати" також списують із кредита відповідних рахунків 

адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 

Отже, рахунок 90 "Собівартість реалізації" є номінальним, обороти за дебетом 

і кредитом якого характеризують фактичну собівартість реалізації, яка є складовою 

валових витрат для податкового обліку і формує витратну (дебетову) сторону рахунка 

79 "Фінансові результати" та є необхідною базою для складання фінансової звітності 

й податкової декларації. 

Після виконаних робіт і послуг замовнику процес реалізації переміщується у 

сферу розрахунків. У момент реалізації продавець передає покупцеві необхідну 

супровідну документацію та розрахункові документи. У рахунках, рахунках-

фактурах, які виставляються покупцям і замовникам поряд із сумою за послуги 

вказують окремим рядком податок (акцизний збір, податок на додану вартість тощо) 

або знижку. Момент пред'явлення розрахункових документів або їх оплати є 

визнанням доходу від реалізаційної операції. При цьому дебетують рахунки 36 



44 
 

"Розрахунки з покупцями та замовниками", ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках" та ін. і 

кредитують рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 74 

"Інші доходи" та ін.  

З метою повного та достовірного визначення фактичної величини витрат 

підприємства, з метою контролю за використанням матеріальних, трудових і 

грошових ресурсів Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю"  складає фінансовий план, в 

якому встановлюється планові показники собівартості готової продукції, 

адміністративних витрат, доходів та прибутку. (Додаток Е) 

Інформація про фактичні показники використовується для оцінювання й 

аналізу планово-економічних показників підприємства. Аналіз дозволяє не лише 

з’ясувати, в чому полягають проблеми підприємства, але і покращити нинішній стан, 

виявити та реалізувати наявні резерви. 

Аналіз на підприємстві полягає в порівнянні показників господарської 

діяльності з фінансовим планом, для цього використовується Звіт про фінансові 

результати  (Додаток Є) та фінансовий план за відповідний період. (Додаток Е) 

Аналіз виконання фінансового плану ПП "ЛАЙТ-Ю" за 2021 рік наведено в 

таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Аналіз виконання фінансового плану ПП "ЛАЙТ-Ю" за 2021 рік 

 

Показники господарської діяльності 

 

План тис грн 

 

Факт тис 

грн 

 

Відхилення      

тис грн 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(робіт, послуг) 

800 885,2 +85,2 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, 

послуг) 

400 463,1 +63,1 

Інші операційні витрати 390 406,9 +26,9 

Фінансовий результат до оподаткування 10 15,2 +5,2 

Податок на прибуток 1,8 2,7 +0,9 

Чистий прибуток 8,2 12,5 +4,3 
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Крім планових показників порівнюються показники минулого  та теперішнього 

періоду (таблиця 2.9). 

Таблиця 2.9 

Аналіз показників господарської діяльності ПП "ЛАЙТ-Ю" за 2020-2021 рр. 

 

Показники господарської діяльності 

 

2020 рік, тис 

грн 

 

2021 рік, тис 

грн 

 

Відхилення 

   тис грн 

Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, 

послуг) 

746,0 885,2 +139,2 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, 

послуг) 

390,8 463,1 +72,3 

Інші операційні витрати 303,0 406,9 +103,9 

Фінансовий результат до оподаткування 52,2 15,2 -37,0 

 

Податок на прибуток 9,4 2,7 -6,7 

Чистий прибуток 42,8 12,5 -30,3 

 

Співставлення чинників основних показників діяльності підприємства дозволяє 

зробити наступні висновки: 

− запланований дохід перевиконано на 85,2 тис грн, в порівнянні з минулим 

роком  доходу від реалізації робіт, послуг  отримано більше на 139,2 тис грн; 

− собівартість реалізованої продукції у 2021 році склала 463,1 тис грн, що 

на 63,1 тис грн більше запланованого показника та на 72,3 тис грн більше ніж у 

минулому році; 

− інші операційні витрати  у 2021 році склали 406,9 тис грн, що на 26,9 тис 

грн більше від планового показника та на 103,9 тис грн більше ніж у минулому році; 

− чистий прибуток від діяльності у 2021 році склав 12,5 тис грн, це на 4,3 

тис грн більше ніж заплановано, але на 30,3 тис грн менше ніж у 2020 році. 
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Провівши аналіз порівняння можна зрозуміти, що ріст доходу від реалізації 

готової продукції (робіт, послуг) зумовив ріст собівартості реалізованої продукції 

(робіт, послуг) та операційних витрат і хоча планові показники по фінансовому 

результату виконано, але в порівнянні з минулим роком прибутку отримано менше. 

Також у фінансово-економічному аналізі  застосовують метод динамічного 

порівняння за п'ять років. Для відображення розвитку цих  показників в часі, будують 

ряди динаміки. 

 Використаємо дані фінансової звітності Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" 

за 2018 рік (Додаток Ж), 2019 рік (Додаток З)  та 2020 рік (Додаток И) для дослідження 

динаміки показників фінансово-господарської діяльності підприємства "ЛАЙТ-Ю" за 

період  2017-2021 рр. (таблиця 2.10). 

Таблиця 2.10 

Фінансово-господарська діяльність підприємства "ЛАЙТ-Ю" за період  2017-

2021 рр 

 

Фінансові показники 

2017 рік 

(тис. грн) 

2018 рік 

(тис. грн) 

2019 рік 

(тис. грн) 

2020 рік 

(тис. грн) 

2021 рік 

(тис. грн) 

Чистий дохід від реалізації 306,5 511,2 546,6 746,0 885,2 

Собівартість реалізованих 

послуг 

136,1 256,4 261,7 390,8 463,1 

Інші операційні витрати 136,2 212,0 259,0 303,0 406,9 

Фінансовий результат до 

оподаткування 

34,2 42,8 25,9 52,2 15,2 

Податок на прибуток 6,2 7,7 4,7 9,4 2,7 

Чистий прибуток 28,0 35,1 21,2 42,8 12,5 

 

Вже просте прочитання та осмислення даних, представлених подібним чином, 

дає підстави для важливих аналітичних висновків, а саме що ріст чистого доходу від 

виконаних робіт не забезпечує стабільне отримання прибутку. 

Динаміку росту доходу від наданих послуг за останніх п'ять років  можна 

побачити на рисунку 2.1. 
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Рис. 2.1. Динаміка росту доходу від наданих послуг Приватного підприємства 

"ЛАЙТ-Ю" за період з 2017-2021 рр. 

 

Тим же чином можна відобразити динаміку зміни собівартості реалізованої 

продукції за період з 2017-2021 роках на рисунку 2.2. 

 

Рис. 2.2. Динаміка зміни собівартості реалізованої Приватного підприємства 

"ЛАЙТ-Ю" за період з 2017-2021 рр. 
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Аналізуючи чистий прибуток Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" необхідно 

з’ясувати причини його позитивних чи негативних змін. Причини або фактори, що 

вплинули на прибуток, розкривають детальний аналіз статей витрат та доходів. При 

виявленні позитивної динаміки прибутку, аналіз причин такого збільшення дозволить  

зосередити зусилля на подальше зростання позитивних результатів діяльності 

підприємства, а зниження чистого прибутку, дозволить виявити причини та 

вжити заходів. 

Для того щоб зрозуміти причину зменшення прибутку в порівнянні з минулим 

роком, проводимо аналіз витрат, а для ілюстрації отриманих результатів, складемо 

графік з зазначенням витрат по статтям, таким чином розглянемо статті які займають 

найбільшу частку в собівартості продукції та виявимо можливі резерви та вузькі місця 

для оптимізації витрат (таблиця 2.11). 

Таблиця 2.11 

Аналіз витрат Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" 

 

 

Рахунки витрат підприємства 

 

2020 рік 

 

2021 рік 

Фактичні 

витрати 

тис грн 

Питома 

вага % 

Фактичні 

витрати 

тис грн 

Питома 

вага % 

Собівартість реалізованої 

продукції (робіт, послуг) 

390,8 55,6 463,1 53,1 

Адміністративні витрати 298,8 42,5 400,5 45,9 

Інші операційні витрати 4,2 0,6 6,4 0,7 

Податок на прибуток 9,4 1,3 2,7 0,3 

ВСЬОГО 703,2 100,0 872,7 100,0 
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Таблиця показує, що основною причиною зменшення прибутку у 2021 році є 

збільшення адміністративних витрат, питома вага яких в загальній сумі витрат зросла 

до 45,9%, так як в 2020 році вона складала лише 42,5%. 

Витрати Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" за 2020 рік видно на рисунку 2.3. 

 

Рис. 2.3. Витрати Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" за 2020 рік 

 

Набільша питома вага у складі витрат за 2020 рік займає собівартість 

реалізованої продукції (робіт, послуг) і складає 56%. Наступною статею по об’єму є 

адміністративні виитрати, їх розмір становить 42%. Витрати Приватного 

підприємства "ЛАЙТ-Ю" за 2021 рік наведено на рисунку 2.4. 

 

Рис. 2.4. Витрати Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" за 2021 рік 
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Набільша питома вага у складі витрат за 2021 рік займає собівартість 

реалізованої продукції (робіт, послуг) і складає 53%. Наступною статею по об’єму є 

адміністративні виитрати, їх розмір становить 46%.  

Щоб краще зрозуміти деталі виникнення витрат, що ввійшли у склад 

собівартість готової продукції, робіт та послуг скористаємося аналізом 90 рахунку 

"Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) (таблиця 2.12). 

Таблиця 2.12 

Аналіз рахунку 90 за 2021 рік 

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку) 

Одиниця виміру: гривня 
 

Кор. рахунок Дебет Кредит 

Початкове сальдо 
  

91 11 228,00 
 

79 
 

463 117,52 

26 451 889,52 
 

Оборот 463 117,52 463 117,52 

Кінцеве сальдо 
  

 

Для своєчасного усунення негативних наслідків, для попередження кризової 

ситуації на підприємстві, варто проаналізувати склад витрат в розрізі їх виникнення 

(таблиця 2.13). 

Таблиця 2.13 

Склад витрат 

 

 

Статті витрат підприємства 

 

2020 рік 

 

2021 рік 

Фактичні 

витрати, 

тис грн 

Питома вага 

% 

Фактичні 

витрати, 

тис грн 

Питома вага 

% 

Основна та додаткова заробітна 

плата працівників виробництва 

274,7 70,3 317,5 68,6 

Відрахування на соціальні заходи 60,4 15,5 69,8 15,1 

Витрати на обслуговування 

виробництва 

23,0 5,9 32,0 6,9 

Витрати на утримання 

необоротних активів 

32,7 8,4 43,8 9,5 

ВСЬОГО 390,8 100,0 463,1 100,0 
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Структура витрат, що сформували собівартість готової продукції можна 

побачити на рисунку 2.5. 

 

Рис. 2.5. Структура витрат, що сформували собівартість готової продукції 

 

Діаграма показує, що основною статтею, що сформували собівартість готової 

продукції (робіт, послуг) є основна та додаткова заробітна плата працівників 

виробництва. 

Для більш ширшої картини складу собівартості виконаних послуг  в розрізі 

витрат, використаємо метод  динамічного порівняння за п'ять років (таблиця 2.14). 

Таблиця 2.14 

Динаміка змін витрат у складі собівартості готової продукції в період з 2017-2021 рр 

 

Складові собівартості 

наданих послуг 

 

2017 рік 

(тис. грн) 

 

2018 рік 

(тис. грн) 

 

2019 рік 

(тис. грн) 

 

2020 рік 

(тис. грн)  

 

2021 рік 

(тис. грн)  

 

Основна та додаткова 

заробітна плата 

працівників виробництва 
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Продовження табл. 2.14 

 

Відрахування на соціальні 

заходи 

 

18,7 

 

40,1 

 

46,5 

 

60,4 

 

69,8 

 

Витрати на обслуговування 

виробництва 

 

18,6 

 

13,9 

 

17,1 

 

23,0 

 

32,0 

 

Витрати на утримання 

необоротних активів 

 

14,0 

 

20,2 

 

 

14,0 

 

32,7 

 

43,8 

 

Всього собівартість 

реалізованих послуг 

 

136,1 

 

256,4 

 

261,7 

 

390,8 

 

463,1 

 

З наведеного аналізу видно, що основною статтею витрат, що формують 

собівартість реалізованої продукції є стаття "Основна та додаткова заробітна плата 

працівників виробництва", наступна стаття "Відрахування на соціальні заходи". Але 

провівши дослідження, та порівнявши з даними минулого року, можна стверджувати, 

що кошти, виділені організацією на оплату праці працівників виробничого персоналу 

було меншим ніж в  минулому році в складі загальної кількості витрат. 

Динаміку зміни основної та додаткової заробітної плати працівникам 

виробництва за останніх п'ять років відобразимо на рисунку 2.6. 

 

Рис. 2.6. Динаміка змін основної та додаткової заробітної плати працівникам 

виробництва за період з 2017-2021 рр. 
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Такий детальний аналіз собівартості продукції Приватного підприємства 

"ЛАЙТ-Ю" дає можливість визначити ті статті витрат, що є найбільш об’ємними, 

разом з тим не зважаючи на майже постійну велику суму затрат на заробітну плану, 

рекомендується не економити на ній, так як задоволеність працівників тими 

умовами, що може запропонувати суб’єкт господарювання є одним з 

визначальних факторів ефективності виробництва та мотивації покращувати 

існуючі процеси та брати участь в оптимізації витрат. 

Тому ми дійшли висновку, що в структурі собівартості продукції 

переважають витрати на собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) – 53,1%, 

які складаються в більшій мірі з витрат на основну та додаткову заробітну плату 

працівників виробництва– 68,6%. 

 

2.3. Аудит собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) на 

підприємстві 

 

Основними завданнями аудиту реалізації продукції (робіт, послуг) є 

встановлення правильності: 

— відображення в обліку  виручки від реалізації робіт (послуг); 

— відображення в обліку витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, 

послуг); 

— визначення валового доходу від реалізації готової продукції (робіт, послуг). 

Джерела інформації, що використовуються при аудиті: 

— Звіт про фінансові результати, Декларація про прибуток підприємств; 

— Оборотні відомості по 23,70, 79, 90, 91, 94 рахунках; 

— Банківські виписки про рух коштів на розрахунковому рахунку; 

— Акти виконаних робіт. 

При відображенні виконані роботи в бухгалтерському обліку зазначаються дві 

її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою – 

первісна вартісна (за дебетом рахунку 901 «Собівартість реалізації готової 
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продукції») та оцінка, що визначається за домовленістю сторін (за кредитом рахунку 

701 «Дохід від реалізації готової продукції»).  

Виконані роботи оформлюються актами виконаних робіт, договорами, 

відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких 

вказується: дата, назва підприємства, найменування послуги, роботи, 

номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. 

В бухгалтерії на підставі приймально-здавальних проводиться розноска по 

відповідним реєстрам програми, дані якої використовують для контролю за 

виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на 

рахунках синтетичного обліку. 

Період реалізації продукції на Приватному підприємстві "ЛАЙТ-Ю" рахується 

як період визнання доходу, а витрати понесені у поточному періоді формують 

собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг). 

Вартість на послуги, роботи, що надаються Приватним підприємством "ЛАЙТ-

Ю" формуються на основі калькуляцій (Додаток І). Калькуляція обчислює 

собівартість окремого виду робіт, послуг. 

 Аудитор вивчає порядок обліку затрат на виробництво і калькулювання 

фактичної собівартості продукції, оцінює обґрунтованість застосування методу 

обліку затрат та їх вплив на правильність визначення собівартості продукції. Така 

перевірка затрат розкриває їх цільове призначення і зв'язок із технологічним 

процесом, дає змогу визначити, як формуються затрати за видами виконаних робіт. 

Так при перевірці було виявлено, що  ціни на послуги підприємства залежать 

від місця їх надання, так калькуляції сформовані окремо на район та місто (Додаток 

І). Окремо, підприємством розроблено прейскурант на послугу внесення до 

електронного кабінету користувача ЄДЕССБ (Додаток Ї) 

При аудиті обліку затрат на виробництво і калькулюванню фактичної 

собівартості продукції, було виявлено, що калькуляція  вартості робіт складається з 

врахуванням норм часу на виконання статті роботи.  

Норми часу затверджені відповідним параграфом  "Збірника норм часу на 

роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну 
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інвентаризацію об’єктів нерухомого майна", затверджена наказом Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства. У 2021 році 

державою прийнято Постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання 

забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва" від 23 червня 2021 р. №681. Постановою затверджується  порядок 

ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та вимоги щодо 

ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 

Метою створення та ведення електронної системи є забезпечення створення, 

перегляду, надсилання, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробки, 

використання, розгляду, зберігання, захисту, обліку та надання інформації у сфері 

будівництва, а також електронна взаємодія між фізичними та юридичними особами, 

державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання 

адміністративних послуг під час отримання/надання адміністративних послуг та 

інших послуг у сфері будівництва, передбачених цим Порядком, здійснення заходів 

щодо архітектурно-будівельного контролю та нагляду.  

Так, як цей вид робіт є новим та норма часу на його виконання не затверджена 

відповідним параграфом  "Збірника норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами 

господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого 

майна", тому Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" наказом створило комісію для 

проведення хронометражних спостережень (Додаток Й) за часом, який 

використовується для виконання того чи іншого виду послуг. В кінці хронологічних 

спостережень комісією складається  акт  та затверджується відповідним наказом по 

підприємству. (Додаток К).  

На основі акту спостережень розроблено орієнтований перелік норм часу на 

роботи, що виконуються Приватним підприємством "ЛАЙТ-Ю" під час внесення до 

електронного кабінету користувача ЄДЕССБ відомостей про проведену технічну 

інвентаризацію (таблиця 2.15). 

 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-funkcionuvannya-yedinoyi-derzhavnoyi-elektronnoyi-sistemi-u-sferi-budivnictva-i230621-681?fbclid=IwAR1Gh6_51sgQfVKA4Vrfde0QRiEwYBIZcyoA2-dJYxkXUC4_drUdOf3R95k
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Таблиця 2.15 

Орієнтовний перелік норм часу на роботи (послуги), що виконуються Приватним 

підприємством "ЛАЙТ-Ю" під час внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей про проведену технічну інвентаризацію 

1. Загальний блок. 
№ 

п/п 

Зміст роботи Одиниця 

виміру 

Виконавці Норма 

часу 

(годин) 

1 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ загальних відомостей, в тому числі 

інформацію про дату проведення технічної 

інвентаризації, назву об’єкта, адресу, 

місцерозташування на мапі, замовників, 

відповідальних осіб, тощо 

Об’єкт виконавець 0,25 

2 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей “Технічна інвентаризація 

будинку садибного типу” 

Будинок виконавець 0,15 

3 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей “Технічна інвентаризація 

господарських будівель у складі будинку садибного 

типу, дачного та садового” 

Будівля, 

споруда 

виконавець 0,12 

4 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей “Технічна інвентаризація 

квартири (кімнати, жилого блоку, секції) в будинку 

квартирного типу (гуртожитку)” 

Об’єкт виконавець 0,08 

5 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей “Технічна інвентаризація 

садового будинку” 

Будинок виконавець 0,1 

6 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей “Технічна інвентаризація 

дачного будинку” 

Будинок виконавець 0,13 

7 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей “Технічна інвентаризація 

гаража” 

Об’єкт виконавець 0,12 

8 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей “Технічна інвентаризація 

машино-місця” 

Об’єкт виконавець 0,05 

9 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей “Технічна інвентаризація 

громадського будинку” 

Будинок виконавець 0,12 
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Продовження табл. 2.15 

10 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей “Технічна інвентаризація 

будинку квартирного типу (гуртожитку)” 

Будинок виконавець 0,57 

11 Внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей “Технічна інвентаризація 

виробничого будинку” 

Будинок виконавець 0,1 

 

Дані орієнтованого переліку норм часу на роботи, що виконуються Приватним 

підприємством "ЛАЙТ-Ю" під час внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей про проведену технічну інвентаризацію є основою для 

складання калькуляції для цього виду робіт. 

Важливим елементом, що утворює собівартість продукції і підлягає перевірці, 

є "Затрати на оплату праці". У цьому елементі групуються витрати на оплату праці 

основного виробничого персоналу підприємства, враховуючи премії робітникам і 

службовцям за виробничі результати, стимулюючі й компенсуючи виплати. При 

аудиті береться до уваги, що виплати заробітної плати за фактично виконану роботу, 

розраховані виходячи з відрядних розцінок, тарифних ставок і посадових окладів у 

відповідності з прийнятими на підприємстві формами і системами оплати праці, 

входять до собівартості в повній сумі, яка виявлена за відповідними розрахунковими 

документами. 

Облік оплати праці працівників приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" 

регламентується Положенням про оплату праці та колективним договором. 

З урахуванням специфіки, змісту та напрямів господарської діяльності на 

Приватному підприємстві "ЛАЙТ-Ю" для працівників виробничого персоналу 

застосовуються відрядно-преміальна система оплати праці і розраховується у 

відсотках від розміру виконаних робіт. Розмір відсотку затверджено штатним 

розкладом (Додаток А). Вивчаються компенсаційні виплати такі як індексація 

доходів, яка розраховується в порядку норм, передбачених законодавством. 

Аудиторській перевірці підлягає стаття "Амортизація основних фондів", 

встановлюється правильність і законність відображення сум амортизаційних 

відрахувань.  



58 
 

На Приватному підприємстві  "ЛАЙТ-Ю"  Нарахування амортизації основних 

засобів здійснюється щомісячно протягом строку корисного використання 

(експлуатації) об'єкта, який встановлюється при зарахуванні основного засобу на 

баланс. 

На підприємстві обліковою політикою передбачений прямолінійний метод 

амортизації, це означає, що розмір амортизації залежить тільки від строку 

використання об’єкта ОЗ, а саме: вартість основного засобу потрібно поділити на 

строк використання і дістанемо місячну суму амортизації даного засобу. 

Строк корисного використання основних засобів Приватного підприємства 

"ЛАЙТ-Ю може  переглядатися в разі зміни очікуваних економічних вигод від його 

використання. Рішення про перегляд строку корисної вартості основних засобів 

затверджується наказом директора підприємства про створення робочої комісії для 

перегляду термінів експлуатації основних засобів. Зміна термінів використання 

основних засобів Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю (за рішенням робочої комісії) 

затверджується наказом директора. 

 Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в 

першому  місяці використання об’єкта у розмірі 100% його вартості. 

 Можна зробити висновок, що облік витрат виробництва та порядок 

визначення собівартості готової продукції відповідає вимогам МСФЗ і прийнятій 

підприємством обліковій політиці  та податковому обліку витрат.  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ 

СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) 

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛАЙТ-Ю" 

 

3.1. Раціональне використання ресурсів як фактор економії витрат 

Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" 

 

Головною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку, а 

також його збільшення за допомогою оптимізації та контролю витрат. У процесі 

зниження витрат виявляються фактори та складові підвищення ефективності 

виробництва: економія матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, 

зростання продуктивності праці та поліпшення використання основних засобів.  

Та окрім збільшення прибутку велику увагу потрібно приділяти зниженню 

собівартості продукції (робіт, послуг), адже це може призвести і до інших позитивних 

ефектів: 

    1. Зниження витрат на одиницю продукції забезпечує збільшення обсягу 

виробництва на підприємстві при наявних ресурсах та прискорення оборотності 

оборотних засобів; 

2. Зниження собівартості є ефективним способом покращення економічних 

показників діяльності виробництва, підвищення конкурентоспроможності 

підприємства; 

3. Зменшення витрат матеріальних ресурсів загалом позитивно 

відображається на економіці країни, коли важливим є збереження ресурсів; 

4. Зниження собівартості продукції – може бути реальною основою для 

зниження цін, а як результат, підвищення якості життя населення. 

Знання того, як розрахувати собівартість, може допомогти визначити 

правильну ціну продукту, виявити можливості зростання та керування своїми 

податками. Облік та аналіз собівартості  дає можливість стабільного отримання 

прибутку. 
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Крім того, собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) використовується 

для розрахунку кількох інших важливих показників управління бізнесом. Наприклад, 

оборотність запасів - показник продуктивності продажів, цей показник буде корисний 

для оптимізації рівня запасів, збільшення продаж виконуваних робіт. Також 

собівартість виготовленої продукції використовується для визначення валового 

прибутку, що є ще одним показником для вимірювання ефективності виробничих 

процесів підприємства.  

Відсутність зниження собівартості продукції (робіт, послуг) значно ускладнює 

просування її на ринку робіт, послуг. Зниження витрат є пріоритетним та актуальним 

процесом в епоху економічного зростання  за існуючі ринки збуту продукції, робіт, 

послуг, а також завоювання нових галузей ринку. 

Основними шляхами оптимізації витрат, а отже зниження собівартості готової 

продукції (робіт, послуг) є: 

− використання більш дешевих аналогів сировини і матеріалів у 

виробництві безсумнівно дає можливість знизити собівартість товарів і послуг. Однак 

це часто призводить до зниження якості готової продукції, втрати довіри покупців і 

зменшення загальної кількості замовлень. Важливо пам'ятати, що економія не 

повинна впливати на якість. Тому, якщо немає можливості знайти сировину і 

матеріали відповідної якості за нижчою ціною, краще вибрати інший спосіб 

здешевлення товарів і послуг; 

− закупівля товарів групами дає змогу досягти зниження собівартості 

одиниці продукції. Важливо відзначити, що цей метод не підходить для 

швидкопсувних продуктів. Адже висока рентабельність зводить нанівець переваги 

оптових цін. Такий спосіб здешевлення продукції спрацює тільки при суворому 

контролі та мінімізації втрат; 

− зниження заробітної плати працівників є ефективним способом зниження 

собівартості продукції. Однак такі кроки підвищують ризики відходу кваліфікованих 

спеціалістів і збільшення плинності кадрів. Компенсувати наслідки такого способу 

здешевлення товарів допоможуть додаткові стимули для працівників — членство у 
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фітнес-клубах, медичне страхування, оплачувані відпустки тощо. Крім того, це 

дозволяє підвищити мотивацію та залучити спеціалістів; 

− облік, контроль і делегування повноважень. Підвищення ефективності 

управління дозволить  раціонально витрачати часові ресурси. Розподіл роботи між 

підрозділами та кваліфіковані спеціалісти на керівних посадах допоможуть швидко 

вирішити виробничі проблеми, штатні робочі ситуації та форс-мажорні обставини. Це 

знизить собівартість продукції, скоротить загальний час її виготовлення; 

− впровадження сучасних технологій виробництва, це дає можливість 

більш ефективно використовувати трудові та матеріальні ресурси, що знижує витрати 

на виробництво і тим самим знижує собівартість готової продукції (робіт, послуг); 

− зменшити собівартість можливо за допомогою збільшення обсягів 

виробництва продукції, (робіт, послуг) на наявній технологічній базі підприємства. 

Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" розглядає усі можливі варіанти 

здешевлення собівартості готової продукції (робіт, послуг). 

Важливим етапом діяльності підприємства є розвиток та впровадження 

стратегічних напрямків бізнесу. Для цієї мети Приватному підприємству "ЛАЙТ-Ю" 

доцільно згрупувати всі витрати на короткострокові та довгострокові, адже 

короткострокові витрати безпосередньо впливають на процес поточної діяльності 

підприємства, а довгострокові - дають можливість правильно спрогнозувати їх у 

майбутньому. 

Важливе місце в управління витратами на Приватному підприємству "ЛАЙТ-

Ю" є попереднє планування витрат. Дотримання планових показників діяльності 

забезпечує підприємству отримання планової величини прибутку та рівня 

рентабельності. Планування витрат на Приватному підприємстві "ЛАЙТ-Ю" якими 

зумовлена його майбутня господарська діяльність є невід'ємною частиною 

ефективного управління діяльністю підприємства. 

Важливе місце в управлінні витратами на Приватному підприємстві "ЛАЙТ-Ю" 

є ефективна система контролю, що забезпечує раціональне використання 

матеріальних ресурсів та збільшення об'єму виробництва продукції (робіт, послуг), 
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що в цілому дозволяє знизити витрати на виробництво і, тим самим, забезпечити 

конкурентоспроможність продукції підприємства. 

Велику роль у зниженні собівартості готової продукції (робіт, послуг) відіграє 

такий фактор як підвищення матеріальної зацікавленості працівників у кінцевих 

результатах господарської діяльності. Так на підприємстві розроблені заходи щодо 

преміювання та заохочення працівників за якісне виконання поставлених задач, за 

перевиконання планових показників. Розмір грошового заохочення працівників 

обумовлюється в колективному договорі з урахуванням вимог чинного 

законодавства. 

Одним з основних завдань на підприємстві є дотримання економії фонду оплати 

праці. Це здійснюється шляхом організації чіткого контролю за її нарахуванням та 

заміна трудомістких технологічних процесів на нові механізовані, менш трудомісткі 

процеси. 

Для виявлення резервів економії фонду оплати праці слід  враховувати зміну 

продуктивності праці працівників. І чим вищі показники продуктивності праці, тим 

вищими будуть показники роботи підприємства, тим вища буде оплата праці 

працівників. 

Крім того, велику роль у зниженні собівартості продукції відіграють соціально-

економічні фактори, зокрема наявність кваліфікованих кадрів. Тому не має сенсу 

економити на навчанні власних працівників підприємства.  

Значну частку в собівартості продукції займають витрати, пов’язані з 

використанням засобів праці. До собівартості ці витрати входять у вигляді 

амортизаційних відрахувань.  

Так, за бухгалтерськими даними, Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю"  

рахується: 
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Таблиця 3.1 

Оборотно-сальдова відомість за 2021 р. 

Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" 

Одиниця виміру: гривня 

Рахунок 

Сальдо на початок 

періоду 
Обороти за період 

Сальдо на кінець 

періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

10 63 158,93       63 158,93   

103 4 332,29       4 332,29   

104 50 418,64       50 418,64   

106 8 408,00       8 408,00   

11 18 065,88   13 075,00   31 140,88   

112 18 065,88   13 075,00   31 140,88   

1122 18 065,88   13 075,00   31 140,88   

13   74 756,65   17 021,73   91 778,38 

131   56 690,77   3 946,73   60 637,50 

132   18 065,88   13 075,00   31 140,88 

1322   18 065,88   13 075,00   31 140,88 

 

Як бачимо з відомості, у більшої частини основних засобів їх первісна вартість 

дорівнює сумі їх зношення.  

В умовах сьогодення на більшості підприємств простежується значна різниця 

між залишковою вартістю основних засобів та їх справедливою вартістю. Такі 

невідповідності призводять до викривлення показників фінансової звітності. 

Встановлення справедливої вартості активів підприємства є важливим фактором 

обліку.  

Питання переоцінки залишається  актуальним при дослідженні обліку основних 

засобів, адже на Приватному підприємстві "ЛАЙТ-Ю" залишкова вартість більшості 

основних засобів не відповідає справедливій. Це є негативним фактором для 

подальшого розвитку підприємства, саме тому керівництво має прийняти рішення 

про проведення переоцінки.  Переоцінена вартість основного засобу визначається за 

допомогою індексу переоцінки, в результаті чого потрібно буде проводити уцінку чи 

переоцінку залишкової вартості з відповідним відображенням в обліку. 
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З розвитком науково-технічного прогресу зростає технічна оснащеність 

виробництва. В цих умовах зниження собівартості можливе при використанні 

новітнього програмного забезпечення, придбання потужнішого комп'ютерного 

обладнання. 

Таким чином, були виділені резерви для зниження собівартості продукції, варто 

зазначити, що заходи в одному з випадків стосуються підвищення технічного рівня 

виробництва завдяки частковому впровадженню нових засобів виробництва. 

Можливі і інші заходи, які можуть бути застосовані, але запропоновані є тими, що 

паралельно вирішують проблеми, що несуть певну загрозу діяльності підприємства. 

Саме тому, вважається що такими діями буде досягнута мета підприємства – 

зниження витрат, що призведе до збільшення прибутку, забезпечення стійкості в 

нинішніх нестабільних ринкових умовах та підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

 

3.2. Рекомендації та шляхи покращення обліку собівартості готової 

продукції (робіт. послуг) 

 

Сьогодення принципово змінило поняття суті бухгалтерського обліку, яке 

направлене на забезпечення обліковою інформацією не лише користувача, а на 

задоволення інформаційних потреб інших користувачів: зовнішніх (кредиторів і ін.) 

та внутрішніх (керівників різних рівнів управління). Зміна завдань та функцій 

бухгалтерського обліку повинна здійснюватись з однієї сторони, в інтересах 

зовнішніх споживачів інформації, з іншої сторони бажано враховувати інтереси і 

внутрішніх споживачів облікової інформації, що містяться в наявності ефективного 

механізму рішення проблем, які виникають перед підприємством та впровадження 

для цього управлінської бухгалтерії, робочого плану рахунків, відповідної 

методології організації обліку, контролю та аналізу витрат по місцях виникнення і 

центрах відповідальності. 

 Собівартість готової продукції (робіт, послуг) була і залишається важливою 

економічною категорією, яка характеризує ефективність діяльності підприємства та 
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його рентабельність. А в період переходу України до ринкових відносин вона 

придбала особливу актуальність. 

 Важливою умовою успішної діяльності підприємства є досягнення 

оптимального рівня витрат на виробництво внаслідок чого зросте 

конкурентноспроможність продукції, стане реальним досягненням довгострокового 

економічного зростання підприємства. [16] 

 В ході дослідження Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" мною виявлено, що 

на підприємстві мало уваги приділяється для удосконалення методів планування і 

обліку, аналізу собівартості продукції.  

Так одним із шляхів удосконалення обліку собівартості готової продукції 

(робіт, послуг), є запровадження управлінського обліку. А саме головну увагу в 

управлінні підприємством слід приділити управлінню затратами, як єдиного 

цілісного процесу, який визначатиме політику підприємства.  

Собівартість проданих товарів зазвичай є найбільшою статтею витрат, а 

тому заслуговує на значний обсяг аналізу. Одним із способів цього є облік 

складових собівартості реалізованої продукції на якомога більшій кількості 

субрахунків. Це дасть  більш детальне уявлення про причини цих витрат, а також 

полегшить визначення заходів контролю витрат. Крім того, враховуючи величину 

собівартості наданих послуг, навіть пропорційно невелике скорочення витрат у 

цій сфері може призвести до суттєвих покращень у підсумку, тому, на мій погляд, 

варто створити список можливих скорочень і надати їм вищий пріоритет, ніж 

скороченням витрат в інших місцях. 

Також при організації обліку собівартості готової продукції (робіт, послуг) 

варто враховувати статті фінансової та управлінської звітності і передбачати 

групування витрат в аналітичному обліку за такими статтями, що будуть необхідні 

для складання такої звітності. 

Помітну увагу необхідно звернути на скорочення собівартості послуг по 

техніко-економічним факторам, саме це дозволять скоротити час на виконання робіт, 

послуг.  Так на ринку представлено багато програмних продуктів:  AutoCAD, 

AvisБТІ , метою яких є автоматизоване проектування та моделювання, які мають 
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набори інструментів для креслень, підготовки техпаспортів об'єктів нерухомості за 

допомогою комп'ютера. Використання програмного забезпечення дозволить 

підвищити продуктивність праці, та зменшити витрати на собівартість готової 

продукції (робіт, послуг). 

Удосконалити нормування матеріальних і трудових затрат на виробництві на 

основі більш широкого впровадження нормативного обліку затрат на виробництво і 

його елементів. При цьому особливу увагу приділити пошуку можливостей 

оперативного виявлення відхилень від діючих норм.  

Необхідно покращити методи економічного аналізу собівартості продукції, 

впровадити методику комплексного аналізу затрат на виробництво і собівартість 

продукції.  

Досліджуючи облік на підприємстві було встановлено, що на підприємстві не 

складаються плани стосовно виконаних робіт, наданих послуг. А це не дає 

можливості передбачити формування собівартості готової продукції (робіт, послуг). 

 Тому в роботі було досліджено можливість удосконалення на підприємстві 

управлінського обліку, який би дозволив планувати виконані роботи, а саме 

розробляти плани.  

Управлінський облік на підприємстві організовується з метою виконання 

наступних функцій: 

− інформаційної; 

− комунікаційної;  

− контрольної; 

− прогнозної. [16] 

 Управлінський облік на Приватному підприємстві "ЛАЙТ-Ю" необхідно 

направляти не лише на зниження собівартості, і правильності віднесення затрат на 

собівартість, а й помітну увагу приділити методам надання кваліфікованих та якісних 

робіт та послуг.  

Аналіз фінансового стану підприємства показав, що від вартості та кількості 

наданих послуг залежить прибуток, який отримає підприємство. Тому підприємству, 

для покращення показників ефективної роботи,  необхідно вирішити проблему по 
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якості та кількості виконуваних робіт. Мова йде про вибір найефективнішої системи 

виконуваних робіт, наданих послуг щодо конкретно визначених ринків. Це означає, 

що виконання робіт з самого початку зорієнтоване на конкретні форми та методи 

найсприятливішого їх виконання. Тому в обліковій політиці підприємства слід 

зазначити оптимальні напрямки та наявні кошти необхідні для забезпечення 

найвищої ефективності процесу реалізації продукції (робіт, послуг).  

Розробка та обґрунтування збутової політики підприємства передбачає 

вирішення таких питань стосовно конкретного виду продукції: 

− вибір ринку; 

− вибір системи збуту та визначення необхідних фінансових витрат; 

− вибір каналів та методів збуту;  

− вибір часу виходу на ринок;  

− визначення системи руху продукції та витрати на доставку продукції 

покупцеві;  

− визначення форм та методів стимулювання збуту та необхідних для цього 

витрат. [16] 

Найефективнішим способом стимулювання збуту продукції на ринок є реклама 

продукції підприємства. Для того, щоб збільшити обсяги виконаних робіт, наданих 

послуг, підприємству необхідно звернути увагу на рекламу своєї продукції. Перш за 

все, необхідно співпрацювати з нотаріусами, ріелторами з продажу нерухомості, з 

органами місцевого самоврядування. Надавати зацікавленим замовникам інформацію 

про послуги підприємства, як в усному вигляді так і у вигляді журналів та буклетів. 

 Реклама дедалі більше сприяє налагодженню тісних зв’язків між виробником і 

споживачем. Допомагає споживачу придбати потрібну йому продукцію.  

Визначення ефективності рекламної роботи передбачає проведення аналізу 

структури витрат на рекламу загалом і за окремими елементами: на проведення 

рекламних компаній, на використання конкретних рекламних коштів, на 

виготовлення рекламних матеріалів та їх розподіл. 

 Спрямованість реклами передбачає її орієнтацію на відомі ринки, конкретні 

групи покупців.  
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Організація рекламної роботи включає: 

− вибір найефективніших стосовно товару та цільового ринку рекламних 

коштів; 

− проведення цілеспрямованих рекламних кампаній;  

− розміщення у періодичній пресі скрупульозно опрацьованих рекламних 

оголошень, відгуків покупців про товар; 

− використання для реклами газет та журналів вузького профілю, 

довідників і спеціалізованих наукових видань; 

− проведення рекламних заходів у журналах для наукових працівників про 

нові вироби; 

− використання з рекламною метою товарного знака. [16] 

Визначення ефективності реклами передбачає також з’ясування питання про те, 

до якого рівня реклама сприяє зростанню реалізації робіт, послуг. Це здійснюють 

шляхом співвідношення витрат на рекламні заходи до досягнутих за їх допомогою 

результатів (зростання обсягу реалізації). Такий аналіз сприяє правильному виборові 

засобів реклами та часу її проведення, а також обгрунтованішому плануванню 

фінансових витрат на рекламу.  

Витрати на рекламу, підприємство як платник податку на прибуток має право 

відносити до валових витрат, які включають витрати на проведення передпродажних 

та рекламних заходів стосовно продукції підприємства.  

Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і 

розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків продукції або 

безоплатне надання послуг з рекламними цілями відносять не більше 2 % від 

оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний квартал. [16]  

Не дивлячись на те, що сфера впливу управлінського обліку значно ширша ніж 

лише облік, дослідження питань пов’язаних з методологією управлінського обліку 

собівартості готової продукції (робіт, послуг), можна розглядати через призму 

організації системи бухгалтерського обліку, так як саме в цій системі створюється 

основна інформація про затрати і результати, що є одночасно базою системи 

управління обліку.  
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Отже, вдосконалення управлінського обліку собівартості готової продукції 

(робіт, послуг) на підприємстві дасть можливість в подальшому не допускати тих 

помилок в обліку, які були виявлені під час перевірки собівартості готової продукції 

на підприємстві та підприємства в цілому, та покращити фінансове становище 

підприємства за рахунок зниження собівартості продукції та збільшення обсягів 

реалізації. 

 Облік виконаних робіт ведеться з метою контролю за операціями, він має бути 

простим у фіксуванні даних. Для цього я пропоную використання сучасних 

комп’ютерних технологій. В залежності від фінансових можливостей і потреб того чи 

іншого підприємства, автоматизацію бухгалтерського обліку можна зробити повною 

або частковою. Щодо досліджуваного мною об’єкту облік на Приватному 

підприємстві "ЛАЙТ-Ю" ведеться в 1С Бухгалтерія 7.7. Дана версія програмного 

забезпечення застаріла і не відповідає вимогам ведення бухгалтерського обліку, тому 

я б радив придбання ліцензійної нової програми, що передбачає автоматизацію всіх 

етапів і ділянок облікової роботи. За цих умов на Приватному підприємстві "ЛАЙТ-

Ю" первинні документи по обліку готової продукції (накладні, Акти приймання, 

приймально-здавальні документи) оформлювалися вручну, також із використанням 

типографських бланків, бланків, сформованих у  Word та Excel. За допомогою 

програмного забезпечення можливо значно скоротити робочий час облікових 

працівників. Також відпала б потреба додаткового вводу даних із первинних 

документів до бази програмного забезпечення, оскільки у пам’яті комп’ютера 

зберігаються всі необхідні реквізити. І, як наслідок, складання передбачених 

законодавством форми звітності теж здійснювалося б за допомогою програмного 

забезпечення. Останнім часом обчислювальна техніка перетворилася на 

визначальний фактор організації обліку. Застосування комп’ютерної техніки 

дозволяє прискорити обробку облікової інформації та передачу її за всіма 

напрямками. Поряд з обліковою інформацією з допомогою комп’ютера можна 

отримувати оперативно і якісно всю інформацію для забезпечення системи 

бухгалтерського обліку, а тому однією з вирішальних складових матеріально – 
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технічного забезпечення бухгалтерського обліку є його комп’ютеризація та 

програмне забезпечення. 

 Я пропоную впровадити програмну бухгалтерську систему, яка забезпечує 

багатовимірний бухгалтерській облік, аналіз рахунка (групи рахунків) за декількома 

незалежними ознаками, що дає змогу аналізу и рахунок (або групу рахунків) за 

такими ознаками, як постачальники і товари, підзвітні особи та інструменти тощо.  

Багатовимірність аналітики реалізовано в програмі BAS: Бухгалтерія, якою 

підтримується до п’яти розрізів аналізу. За функціональними можливостями вона 

відноситься до бухгалтерського конструктора – бухгалтерська система з 

розширеними інструментальними можливостями. Така програмна система являє 

собою універсальну заготовку, з якої за допомогою настроювання можна зробити 

програму для певного застосування. Програма включає спеціальну вбудовану 

процедурну мову, засоби налаштовування і має гнучку модульну архітектуру. 

Адаптація програми до конкретних умов обліку може здійснюватись або самим 

користувачем або дилером розробника. [17] 

 Вхідною інформацією в BAS: Бухгалтерія є операція, що відображає реальну 

господарську операцію на підприємстві. Операції можуть формуватися вручну або 

автоматично на базі документів, які вводяться. Разом з операцією документ може 

генерувати бухгалтерські проведення.  

BAS: Бухгалтерія включає набір стандартних звітів, що дають змогу бухгалтеру 

одержати інформацію за довільний період, у різних розрізах і з необхідним ступенем 

деталізації. Програма за даними синтетичного обліку формує такі звіти: оборотно-

сальдову відомість, шахову відомість, Головну книгу, журнал – ордер і відомість по 

рахунку, аналіз рахунка – за період і за датами, картку рахунка, а також звіти з 

аналітичного обліку: оборотно-сальдову відомість по рахунку у розрізі об’єктів 

аналітичного обліку, аналіз рахунка у розрізі об’єктів аналітики, аналіз об’єкта 

аналітики за рахунками, картку операцій по об’єкту аналітики. Інструментальні 

засоби настроювання (Конфігуратор) дають змогу пристосувати  програму до 

особливостей обліку на підприємстві, змінити і окремі параметри (наприклад, коди 

рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків, їх назви, ставки податку), досить повно 
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описати і модифікувати  правила виконання розрахунків, налаштувати зовнішній 

вигляд форм уведення інформації і форм звітів.  

Функції програми BAS: Бухгалтерія: 

 1. Ведення розділів бухгалтерського обліку: операції по банку і касі, облік 

валютних операцій, облік необоротних активів, партіонний облік запасів на складах, 

розрахунки з контрагентами та підзвітними особами, облік витрат, розрахунки із 

заробітної плати, розрахунки з бюджетом; 

 2. Податковий облік: ведення обліку валових доходів і валових витрат, облік 

балансової вартості основних засобів і валюти, автоматичне формування податкових 

накладних, облік з ПДВ за вхідними податковими накладними. [18] 

 

3.3. Пропозиції щодо вдосконалення аудиту собівартості реалізованої 

продукції (робіт, послуг) на Приватному підприємстві "ЛАЙТ-Ю" 

 

Аудит собівартості реалізованої готової продукції (робіт, послуг) є запорукою 

фінансової стабільності та впевненості в господарській діяльності підприємтсва. При 

проведенні аудиту витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої 

продукції вивчаються процеси і явища, відображені документально і пов'язані з 

виробничою діяльністю суб'єкта господарювання. 

Метою аудиторських перевірок є сприяння раціональному використанню 

засобів і предметів праці, а також самої праці для зниження витрат виробництва і 

одержання підприємством стабільного прибутку. Також метою аудиту витрат є 

встановлення вірогідності даних первинних документів щодо визначення витрат, 

повноти та своєчасності їх відображення в облікових реєстрах, відповідності 

методики обліку витрат чинним нормативним актам. [19] 

Нормативно-правові документи України, що мають відношення до обліку та 

аудиту собівартості готової продукції (робіт, послуг) постійно перебувають під 

наглядом економістів, вчених, практиків бухгалтерського обліку. В результаті 

відбуваються періодичні зміни та доповнення у нормативно-правових актах, 

виникають абсолютно нові або змінені акти. Наприклад, до Положення 



72 
 

бухгалтерського обліку 16 "Витрати" від моменту їх затвердження до сьогодення 

вносилися суттєві зміни до семи разів. 

Провівши дослідження Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю",  можна з 

впевненістю порадити необхідність проведення аудиту шляхом залучення 

спеціалістів відповідних структур, так як штат працівників підприємства не 

передбачає відповідної посади. 

Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" веде бухгалтерський облік на основі 

власної облікової політики. Керівництво підприємства сприймає обов'язковість 

аудиту як контроль чогось, та нераціональне використання коштів, хоча  у всьому 

світі його розуміють як елемент інформування своїх клієнтів. Тобто аудитор 

підтверджує інформацію клієнту про підприємство і дозволяє судити про те, що 

співпраця з ним безпечна та надійна. Аудиторський висновок являється елементом  

фінансової звітності. На мій погляд у виграші будуть і  аудитор, і підприємство, тому 

що аудитор виступає захисником інтересів підприємства . 

Метою аудиту собівартості продукції є аналіз інформації, яка відображається у 

фінансовій та бухгалтерській звітності, де зазначаються елементи собівартості 

продукції і співставлення даної інформації з іншими первинними документами, які 

обліковують господарську діяльність підприємства. 

При аудиті собівартості продукції значну увагу аудитор присвячує 

дослідженню складу витрат за видами статей. Така перевірка витрат характеризує їх 

цільове призначення і зв'язок із технологічним процесом, дає можливість встановити, 

яким чином виникають витрати за видами виконаних робіт і місцями їх виникнення, 

поряд з цим дозволяє встановити невиробничі втрати. 

Професійний аудитор проведе дослідження поелементного складу і структури 

витрат протягом певного періоду часу, що дозволить визначити основні шляхи 

пошуку потенційних резервів зменшення собівартості готової продукції (робіт, 

послуг). 

Таким чином, витрати собівартості безпосередньо пов'язані із фінансовим 

результатом підприємства. Скорочення, або хоча б стримування зростання саме 

собівартості має найбільший вплив на кінцевий фінансовий результат діяльності та 
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фінансовий стан підприємства в цілому. Аудит собівартості продукції є важливим 

процесом, оскільки його основна мета проведення полягає в упорядкуванні 

виробничої діяльності та визначенні резервів для зростання обсягу випуску продукції, 

покращення її якості в обліку витрат за звітний період. Аудит має бути якісним та 

професійним, спрямований на комплексний захист та динамічний розвиток 

підприємства. 

Аудиторські фірми мають на меті перш за все задовольнити інформаційні 

потреби керівництва підприємства, з метою надання впевненості у правильності 

визначення собівартості готової продукції (робіт, послуг). 

Аудит - це спосіб уникнути багатьох помилок, вчасно їх виправити і в 

результаті мінімізувати витрати та податкові ризики, що в свою чергу економить час 

та гроші підприємства та його власника. 

Тому, на мій погляд, Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" на ринку 

аудиторських послуг має знайти надійного партнера та помічника, аудиторську 

фірму, яка має злагоджену та професійну команду, яка встане на захист законних 

інтересів підприємства та надасть впевненості у правильності прийняття ним рішень. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведення дослідження було поставлені та висвітлені наступні 

завдання: 

1. Досліджено економічну сутність собівартості реалізованої продукції (робіт, 

послуг). Було встановлено, що собівартість це показник господарської діяльності, 

який відображає витрати на виробництво в грошовій формі та реалізацію одиниці 

продукції. Ця величина є ймовірною, пов'язана з відмінністю цін на однакові 

матеріали, послуги та представляє собою математичне сподівання. 

2. Визначено, що собівартість готової продукції (робіт, послуг) відіграє 

ключову роль у рентабельній діяльності підприємства. Собівартість характеризує 

ефективність усього процесу виробництва на підприємстві, оскільки в ній 

відображаються рівень організації виробничого процесу, технічний рівень, 

продуктивність праці та ін. Чим краще працює підприємство, ефективніше 

використовує виробничі ресурси, тим нижча собівартість продукції (робіт, послуг).  

3. В роботі охарактеризовані види собівартості та 

визначено типи витрат та статті калькуляції, так як ці поняття нерозривно 

пов’язані з сутністю собівартості. І хоча статті калькулювання висвітлюють 

структуру та складові самої собівартості продукції, особливості 

технологічного процесу виконання робіт, описано сферу діяльності Приватного 

підприємства "ЛАЙТ-Ю" та його структура. Види та  обсяг наданих послуг 

зумовлюють вибір певного методу калькулювання або методичного підходу до 

формування собівартості. 

4. Розглянуто господарсько-правові засади функціонування та загальну 

характеристику Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю". Підприємство спеціалізується 

на наданні послуг та виконанні робіт у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 

послуг із технічного консультування в цих сферах. Підприємство займає лідерство в 

своїй сфері, має професійних та кваліфікованих спеціалістів, піклується про своїх 

працівників та постійно розвивається. 
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5. Здійснено аналіз фінансово-економічної діяльності Приватного підприємства 

"ЛАЙТ-Ю, проведено аналіз виробництва, собівартості, структури реалізованої 

продукції та фінансового стану підприємства. Щорічно обсяги виконаних робіт та 

наданих послуг зростають, але прибуток, отриманий в 2021 р в порівнянні з минулим 

роком ні, це зумовлено з ростом собівартості готової продукції. Таким чином 

підприємство недостатньо приділяє уваги аналізу та обліку витрат. В даній роботі 

рекомендовано облік складових собівартості реалізованої продукції вести на 

якомога більшій кількості субрахунків. Це дасть  більш детальне уявлення про 

причини цих витрат, а також полегшить визначення заходів контролю за 

витратами. Також при дослідженні підприємства було виявлено, що аналіз витрат та 

планування витрат не проводиться по їх виду та в розрізі, це негативно впливає на 

фінансовий результат підприємства. 

6. В дослідженні були виділені резерви для зниження собівартості продукції. 

Варто зазначити, що заходи в одному з випадків стосуються підвищення технічного 

рівня виробництва завдяки впровадженню нового програмного забезпечення у 

вигляді програм  AutoCAD, AvisБТІ , метою яких є автоматизоване проектування та 

моделювання, які мають набори інструментів для креслень, підготовки техпаспортів 

об'єктів нерухомості за допомогою комп'ютера. Використання програмного 

забезпечення дозволить підвищити продуктивність праці, та зменшити витрати на 

собівартість готової продукції (робіт, послуг). 

Для того, щоб збільшити обсяги виконаних робіт, наданих послуг, 

підприємству необхідно звернути увагу на рекламу своєї продукції. Перш за все, 

необхідно співпрацювати з нотаріусами, ріелторами з продажу нерухомості, з 

органами місцевого самоврядування. Надавати зацікавленим замовникам інформацію 

про послуги підприємства, як в усному вигляді так і у вигляді журналів та буклетів. 

7. Розглянуто шляхи удосконалення обліку собівартості готової продукції 

(робіт, послуг). Рекомендовано  запровадити управлінський облік. А саме, головну 

увагу в управлінні підприємством слід приділити управлінню затратами, як єдиного 

цілісного процесу, який визначатиме політику підприємства. 
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 Для оперативного та якісного ведення бухгалтерського обліку собівартості 

реалізованої продукції я пропоную впровадити програмну бухгалтерську систему, яка 

забезпечує багатовимірний бухгалтерській облік, аналіз рахунка (групи рахунків) за 

декількома незалежними ознаками, що дасть змогу аналізу рахунка (або групу 

рахунків) в розрізі ознак. На мій погляд багатовимірність аналітики реалізовано в 

програмі BAS: Бухгалтерія, якою підтримується до п’яти розрізів аналізу. За 

функціональними можливостями вона відноситься до бухгалтерського конструктора 

– бухгалтерська система з розширеними інструментальними можливостями. 

8. В дослідженні розглядаються пропозиції вдосконалення аудиту собівартості 

готової продукції. Визначено, що аудит - це спосіб уникнути багатьох помилок, 

вчасно їх виправити і в результаті мінімізувати витрати та податкові ризики, що в 

свою чергу економить час та гроші підприємства та його власника. 

Тому, на мій погляд, Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" на ринку 

аудиторських послуг має знайти надійного партнера та помічника, аудиторську 

фірму, яка має злагоджену та професійну команду, яка встане на захист законних 

інтересів підприємства та надасть впевненості у правильності прийняття ним рішень. 

Можливі і інші заходи, які можуть бути застосовані, але запропоновані та 

досліджені мною заходи вирішують основні проблеми, що несуть певну загрозу в 

господарській  діяльності підприємства, та показують шляхи їх вирішення.  Саме 

тому, вважається що такими діями буде досягнута мета підприємства – зниження 

витрат що призведе до збільшення прибутку, забезпечення стійкості та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Таким чином запропоновані заходи позитивно впливатимуть на показники 

підприємства та його діяльність в цілому, при цьому якість виконаних робіт, наданих 

послуг  не буде знижуватися. Тому в майбутньому Приватне підприємство "ЛАЙТ-

Ю"  – підприємство з потужною матеріально-технічною базою, високою 

рентабельністю та якісним та професійним трудовим складом, що успішно реалізовує 

стратегічні цілі, та надійно тримається в нинішніх нестабільних ринкових умовах. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Штатний розпис 

   
Затверджую 

 

  
 штат в кількості 4 штатних одиниць 

   
Директор   Паламарчук Д О 

      
 

Штатний розпис 
 

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛАЙТ-Ю" 

на 1 грудня 2021 року 

      

№ 

п/п 

найменування 

посади 

к-сть 

штатних 

одиниць 

посадови

й оклад 

місячни

й фонд 

оплати 

праці 

Розцінка за 

суму 

виконаних 

робіт 

1 Директор 1 20000,00 20000,00 
  

2 
Головний 

бухгалтер 
1 15000,00 15000,00 

  

3 

Інженер з 

технічної 

інвентаризації 

об'єктів 

нерухомого майна 

2 

відрядна 

оплата 

праці 

  28% 

  
Всього 4   35000,00 

  

 

Головний Бухгалтер                                                                   М П Козленець 
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Додаток Б 

Рахунки на Приватному підприємстві "ЛАЙТ-Ю" 

Код Найменування 
Ва

л 

Кі

л 

За

б 

Ак

т 
Субконто 1 

1 Необоротні активи       АП   

10 Основні засоби       А Основні засоби 

103 Будинки та споруди       А Основні засоби 

104 Машини та обладнання       А Основні засоби 

106 
Інструменти, прилади та 

інвентар 
      А Основні засоби 

11 
Інші необоротні матеріальні 

активи 
      А Основні засоби 

112 
Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
      А Основні засоби 

112

1 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи (по 

кожному об'єкту) 

      А Основні засоби 

112

2 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи (кількісно) 
  +   А Номенклатура 

13 
Знос (амортизацiя) 

необоротних активів 
      П   

131 Знос основних засобів       П Основні засоби 

132 
Знос інших необоротних 

матеріальних активів 
      П Основні засоби 

132

1 

Знос інших необоротних 

матеріальних активів (по 

кожному об'єкту) 

      П Основні засоби 

132

2 

Знос інших необоротних 

матеріальних активів 

(кількісно) 

      П Номенклатура 

15 Капітальні інвестиції       А   

151 Капітальне будівництво       А Об'єкти будівництва 
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152 
Придбання (виготовлення) 

основних засобів 
      А   

152

1 
Придбання основних засобів   +   А Номенклатура 

153 

Придбання (виготовлення) 

інших необоротних 

матеріальних активів 

      А   

153

1 

Придбання  інших необоротних 

матеріальних активів 
  +   А Номенклатура 

2 Запаси       АП   

20 Виробничі запаси       А Номенклатура 

201 Сировина й матеріали   +   А Номенклатура 

22 
Малоцінні та 

швидкозношувані предмети 
  +   А Номенклатура 

221 
Малоцінні та швидкозношувані 

предмети на складах 
  +   А Номенклатура 

222 

(не використовується) 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети в експлуатації 

  +   А Номенклатура 

23 Виробництво       А Підрозділи 

231 Основне виробництво       А Підрозділи 

26 Готова продукція   +   А Номенклатура 

28 Товари       АП Номенклатура 

281 Товары на складе   +   А Номенклатура 

3 
Кошти, розрахунки та інші 

активи 
      АП   

30 Готівка       А 
(об) Статті руху 

грошових коштів 

301 Готівка в національній валюті       А 
(об) Статті руху 

грошових коштів 

31 Рахунки в банках       А 
Банківські 

рахунки 
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311 
Поточні рахунки в 

національній валюті 
      А Банківські рахунки 

36 
Розрахунки з покупцями та 

замовниками 
      АП Контрагенти 

361 
Розрахунки з вітчизняними 

покупцями 
      АП Контрагенти 

37 
Розрахунки з різними 

дебіторами 
      АП   

378 
Розрахунки з державними 

цільовими фондами 
      АП 

(об) Статті 

податкових 

декларацій 

39 Витрати майбутніх періодів       А 
Витрати майбутніх 

періодів 

4 
Власний капітал та 

забезпечення зобов'язань 
      АП   

40 
Зареєстрований (пайовий) 

капітал 
      П   

401 Статутний капітал       П Контрагенти 

44 
Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки) 
      АП   

441 Прибуток нерозподілений       П   

442 Непокриті збитки       А   

443 
Прибуток, використаний у 

звітному періоді 
      А   

63 

Розрахунки з 

постачальниками та 

підрядниками 

      АП Контрагенти 

631 
Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками 
      АП Контрагенти 

64 
Розрахунки за податками й 

платежами 
      АП   

641 Розрахунки за податками       АП   
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641

1 
Розрахунки за ПДФО       АП   

641

3 

Розрахунки за податком на 

прибуток 
      АП 

(об) Статті 

податкових 

декларацій 

641

5 

Розрахунки за іншими 

податками 
      АП Податки 

642 
Розрахунки по обов’язкових 

платежах 
      АП Податки 

65 Розрахунки за страхуванням       АП   

651 

За розрахунками із 

загальнообов'язкового 

державного соціального 

страхування 

      АП Податки 

66 
Розрахунки за виплатами 

працівникам 
      П 

Працівники 

організацій 

661 
Розрахунки за заробітною 

платою 
      П 

Працівники 

організацій 

663 
Розрахунки за іншими 

виплатами 
      П 

Працівники 

організацій 

67 Розрахунки з учасниками       П Контрагенти 

671 
Розрахунки за нарахованими 

дивідендами 
      П Контрагенти 

68 
Розрахунки за іншими 

операціями 
      АП   

685 
Розрахунки з іншими 

кредиторами 
      АП Контрагенти 

685

4 
Розрахунки за ЦПД       АП 

Працівники 

організацій 

7 Доходи і результати діяльності       АП (об) Статті доходів 

70 Доходи від реалізації       П (об) Статті доходів 

703 
Дохід від реалізації робіт і 

послуг 
      П (об) Статті доходів 
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79 Фінансові результати       АП   

791 
Результат операцiйної 

діяльності 
      АП   

9 Витрати діяльності       А   

90 Собівартість реалізації       А (об) Статті витрат 

901 
Собівартість реалізованої  

готової продукції 
      А 

(об) Номенклатурні 

групи 

903 
Собівартість реалізованих 

робіт і послуг 
      А 

(об) Номенклатурні 

групи 

91 Загальновиробничі витрати       А Підрозділи 

92 Адміністративні витрати       А (об) Підрозділи 

94 
Інші витрати операційної 

діяльності 
      А (об) Статті витрат 

949 
Інші витрати операційної 

діяльності 
      А (об) Статті витрат 

98 Податок на прибуток       А 

(об) Статті 

неопераційних 

витрат 

981 
Податок на прибуток від усіх 

видів діяльності 
      А 

(об) Статті 

неопераційних 

витрат 

МЦ 
Малоцінні активи в 

експлуатації 
  + + А 

Працівники 

організацій 
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Додаток В 

Наказ облікова політика 

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАЙТ-Ю" 

Н А К А З  
 

30.09.2015          №1 

 

м.Славута 

 

Про облікову політику підприємства на 2016 рік. 

 

 

Повна назва підприємства:             Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" 

 

 

Ідентифікаційний код :           40039562 

 

Організаційно-правова  

форма господарювання  

КОПФГ:           240 

 

Місце знаходження : 

КОАТУУ     6810600000  Хмельницька область м Славута 
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У зв’язку з набуттям чинності Закону України від 16.07.99р. № 996- «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Мінфіну України, іншими 

нормативно-правовими актами, з метою дотриманням підприємством єдиної 

методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного 

надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності 

  

НАКАЗУЮ 

Встановити на підприємстві в 2016 році наступну облікову політику: 

 

1. Згідно П (С)БО-1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73 із 

змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 

08.02.2014р. №48 зареєстровано в міністерстві юстиції України 28.02.2013р. за 

№336/22868 бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку 

очолює головний бухгалтер Козленець Марія Петрівна. 

2. Права і обов’язки головного бухгалтера і всіх бухгалтерів визначається 

Законом про бухгалтерський облік та затверджується посадовою  

інструкцією. 

2.1. Головний бухгалтер підприємства відповідає за методологію 

бухгалтерського обліку користуючись робочим планом рахунків з виділенням 

використовуваних рахунків (субрахунків), у т.ч. додаткових субрахунків 

аналітичного обліку і класом О за балансових рахунків.5 ст. 8 Закону №996,наказом 

186 а також інструкцією №291; а за організацію бухгалтерського обліку- директор. 

2.2. Право першого підпису має керівник, а право другого підпису має 

головний бухгалтер. 

2.3. Договори, акти виконаних робіт по послугах та всі інші 

  бухгалтерські документи затверджує або підписує керівник підприємства та 

завіряє печаткою; табелі обліку робочого часу затверджує  інженер. 

2.4. Матеріальні особи, які здають звіти несуть особисту відповідальність 
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перед керівництвом, а також підписують звіти, табеля та інші бухгалтерські 

документи. 

3. Працівників, які отримують довіреності на отримання товарно - 

матеріальних цінностей своїм наказом затверджує керівник. 

4. Всі матеріально підзвітні особи здають в бухгалтерію звіти , табеля, акти 

виконаних робіт та інші бухгалтерські документи до 1 числа наступного місяця. 

5. З метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку і звітності 

щороку згідно наказу по підприємству проводити інвентаризацію товарно - 

матеріальних цінностей. Переоцінку товарно - матеріальних цінностей та основних 

засобів не проводити в зв’язку з відсутністю сталих коефіцієнтів. 

6. В цілях формування показників фінансової звітності підприємства 

встановити кордон суттєвості в розмірі 0,1 тис. грн.. 

7. Тривалість операційного циклу в цілях активізації активів вважати 

повнотою 3 місяці. 

8. Для визначення основних засобів , інших необоротних матеріальних 

активів та нематеріальних активів, визначення терміну їх корисного використання, 

ліквідаційної вартості керуватися стандартом П (С)БО-7 «Основні засоби». Створити 

комісію для вибору методу нарахування амортизації при придбанні та експлуатації 

основних засобів в складі 

4 осіб (голова комісії: Паламарчук Д О;  члени комісії: Козленець М П., Іващук 

Т М., Мирончук Н О ) 

9. Установити вартісну оцінку в цілях віднесення необоротних 

матеріальних активів до малоцінних у сумі яка не перевищує 6000 грн. 

( п. 14.1.138 Розділу І ПКУ). 

10. Установити терміни служби і методи нарахування амортизації основних 

засобів та інших необоротних активів згідно ст. 13 8 ПКУ 

10.1 Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів 

методи амортизації, строк корисного використання та ліквідаційну вартість, 

установлені і затверджені наказом по підприємству, за результатами місяця в якому 

такий нематеріальний актив введений в експлуатацію. Установити прямолінійний 
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метод нарахування амортизації основних засобів. 

10.2. Амортизація малоцінних необоротних матеріалів і бібліотечних фондів 

нараховується в розмірі 100 % вартості в першому місяці введення в експлуатацію. 

10.3. Ремонти основних засобів здійснювати згідно П 14 П(С)Б07 і П 29- 32 

Методрекомендації №561 за капітальними інвестиціями і збільшувати первісну 

(переоцінену) вартість ОЗ. 

Основні засоби обліковувати на підприємстві за первісною вартістю (п. 16 П(С 

БО 32). 

11. Товарно - матеріальні цінності визначати та оцінювати згідно із П (С) 

Б 09 «Запаси». 

11.1. Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують 

виробничий процес протягом звітного періоду обліковувати на рахунку 22 

«Малоцінні та швидкозношувані предмети». У момент передачі таких активів в 

експлуатацію списувати їх з балансу з одночасною організацією їх оперативного 

кількісного обліку за місяцями експлуатації і відповідних особах протягом строку 

фактичного використання таких предметів. 

11.2. Оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших 

виробничих запасів здійснювати методом ФІФО. 

12. Облік поточної дебіторської та кредиторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи і послуги вести за первісною вартістю. 

13. Заробітну плату нараховувати відповідно до колективного договору: 

для виробничого персоналу - на відрядній основі; для апарату управління - за 

посадовими окладами; 

Виплату премій, доплат, надбавок проводити згідно наказів по підприємству на 

основі положень. Нарахування відпускних проводити згідно затвердженого графіку 

відпусток по підприємству. Включаючи до системи оплати праці переліків витрат на 

виплату основної та додаткової зарплати і інших видів заохочень і виплат, виходячи 

з тарифних ставок, середньомісячних посадових окладів у вигляді премії, заохочень 

виплати за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно - правового 

характеру, будь які інші виплати в грошовій чи натуральній формі, які можуть бути 
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встановлені за домовленістю сторін. Створити на підприємстві резерв відпусток. 

14. Доходами в бухгалтерському та податковому обліку вважаються 

виконані роботи, послуги, відпущена продукція. 

Відповідно до пункту 11П(С) БО 15 «Дохід» методом оцінки ступеня 

завершеності операцій з надання послуг є визначення питомої ваги витрат 

понесених підприємством у зв’язку з наданням послуг у загальній очікуваній сумі 

таких витрат. Сума витрат здійснена на певну дату включає тільки витрати, які 

відображають обсяг послуг на цю дату відповідно до вимог П (С) БО 16 «Витрати». 

15. Облік витрат підприємства вести за допомогою рахунків класу 9 

«Витрати діяльності ». Встановити , що підставою для бухгалтерського обліку 

господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення 

господарських операцій. Дані реєстрів обліку майна підприємства відображати в 

Головній книзі, що є підставою для складання фінансової звітності. Бухгалтерський 

облік на підприємстві ведеться оборотно - сальдовим методом з елементами 

комп’ютерної обробки за допомогою прикладної програми. 

Резерв сумнівних боргів на підприємстві не створювати в зв’язку з відсутністю 

дебіторської заборгованості. 

16. Після затвердження Міністерством фінансів України наступних 

(стандартів) Положень бухгалтерського обліку або внесення змін та доповнень до 

діючих нормативних документів здійснювати доповненнями до облікової політики 

додатками до цього наказу. 

17. Згідно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення запасів 

у бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України 

№88 від 24.05.1995 р. всі первинні документи, облікові реєстри та інша звітність 

українською мовою. 

18. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою . 

Директор                                                     Д О Паламарчук 
Ознайомлені: головний бухгалтер                                 М П Козленець 
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Додаток Г 

Прибуткова накладна 

Прибуткова накладна № 86 від 03 листопада 2021 р. 
 

                                
Постачальни

к: 

ПП "Приватна друкарня" 

                                
                                
Покупець: Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" 

     

п/р UA273157840000026042500775671 у банку ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ", м.Хмельницький, 

30000, Хмельницька область, місто Славута,  

код за ЄДРПОУ 40039562 
                                
Договір: Друк бланків 
                                
Розр. док.: Рахунок на оплату постачальника № 87 від 29 жовтня 2021 
                                
Склад: Офіс 
                                

№ Товар 
Кіл-

сть 

Од

. 
Ціна Сума 

1 Договір бланк 500 шт 0,54 270,00 

2 Експлікація на квартиру бланк 300 шт 0,90 270,00 

3 Інформаційна довідка бланк 200 шт 0,71 142,00 

4 План квартири бланк 300 шт 0,90 270,00 

5 Технячний паспорт на квартиру бланк 500 шт 0,78 390,00 

6 Характеристика квартири бланк 300 шт 0,90 269,60 

                                                                

                           Всього: 1 611,60 
                                
Всього найменувань 6, на суму 1 611,60 грн. 

Одна тисяча шістсот одинадцять гривень 60 копійок  
                                                                

                                
Відвантажив:   Отримав:            
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Додаток Ґ 

Акт виконаних робіт 

 ЗАТВЕРДЖУЮ               ЗАТВЕРДЖУЮ        

                                  

 Директор         

 Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю"    Шелестюк Анжела Олександрівна     

                                  

                                  

 Паламарчук Д О         

                                  

                                  

 

АКТ надання  послуг 

 

№ 649 від 24 грудня 2021 р. 

    

                                  

 

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника Шелестюк  Анжела 

Олександрівна, з одного боку, і представник Виконавця Приватного 

підприємства "ЛАЙТ-Ю", з іншого боку, склали цей акт про те, що на 

підставі наведених документів:  
   

     Договір: Виготовлення технічної документації       

                                  

 

 Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):    

                                  

 
№ Найменування робіт, послуг Кіл-сть Од. Ціна Сума 

 

 

1 

 

Виготовлення технічної документації об'єкта 

житлової нерухомості за адресою село 

Бачманівка вул Сонячна 3 

 

1 

 

шт 

 

253,00 

 

253,00 

       

 

Всього: 

 

253,00 
 

                                  

 

 

Загальна  вартість  робіт (послуг) склала:  Двісті п'ятдесят три гривні 00 

копійок. 

 

  

 

Замовник  претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання 

послуг) не має.    

                                  

                                  

 Від Виконавця       Від Замовника        
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Додаток Д 

Розрахунок вартості 

1-го нормо-часу на роботи та послуги,  

які виконуються Приватним підприємством "ЛАЙТ-Ю" 
 

1 Середня годинна ставка виконавця  
  

37,33 

       

 
(2379*1,60*1,63)*12/1994=37,33 

   

 
де: 

     
       

 
2379*1,60*1,63 

заробітна плата інженера-інвентаризатора 

на 2021 рік 

 
2379*1,60*1,63*12 заробітна плата  спеціаліста у 2021 році 

       

 
1994 кількість годин  робочого часу у 2021 році 

       

2 

Вартість однієї години роботи виробничого 

персоналу БТІ: 
 

       

 
Статті калькуляції (грн) 

    
       

 
1 Заробітна плата 

  
37,33 

 
2 

Нарахування на 

заробітну плату 

(22,0%) 8,21 

 
3 

Загальногосподарські 

витрати 110,00 

 
4 

Реєстрація документів 

у ЄДЕС у сфері 

будівництва 35,00 

 
5 Собівартість 

  
190,54 

 
6 

Рентабельність 

(5%) 
  

9,46 

 
7 Відпускна ціна 

  
200,00 
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Додаток Е 

Фінансовий план на 2021 рік 

 

Код

Підприємство За ЄДРПОУ 40039562

Організаційно-правова форма за КОПФГ 240

Територія за КОАТУУ 6810600000

Суб'єкт управління за СПОДУ

Галузь за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД 71.12

Одиниця виміру тис. грн.

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників 4

Місцезнаходження

Телефон 7-38-58

Прізвище та ініціали керівника Паламарчук Дмитро Олександрович

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал

.001 546,6 680,0 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

.002

.003

.004

.005

.006

.007

.008

.009

.010 546,6 680,0 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

.011 261,7 340,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

.012 259,0 300,0 390,0 97,5 97,5 97,5 97,5

.012/1

.012/2

.012/3

.012/4

.012/5

.013

.014

.015

.016

.017

.018 4,7 7,2 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

.019 525,4 647,2 791,8 199,4 199,4 199,4 199,4

.020 21,2 32,8 8,2 0,6 0,6 0,6 0,6

.021

Директор Паламарчук Д О

Головний бухгалтер Козленець М П

витрати на аудиторські послуги

Інші операційні доходи

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Усього доходів

Собівартість реалізованої продукції(робіт, послуг)

Адміністративні витрати, у тому числі:

витрати пов'язані  звикористанням службових автомобілей

витрати на консалтингові послуги

витрати на страхові послуги

ВИТРАТИ

Фінансовий результат від операційної діяльності

інші адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Усього витрати

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  ДІЯЛЬНОСТІ:

Валовий прибуток (збиток)

Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

у тому числі

код 

рядка

факт 

минулого 

року

фінансовий 

план на 

2021 рік

фінансови

й план 

поточного 

року 

(2020 рік)

ДОХОДИ

Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)

Податок на додану вартість

інші непрямі податки

Інші вирахування з доходу

інд 30000 Хмельницька обл., м Славута провулок Енгельса, 44

(ПІБ керівника органу управління підприємством)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю"

Україна

Будівельна

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

приватна

приватне підприємство
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Додаток Є 

Баланс за 2021 рік 

                      

Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова 

звітність" 

(пункт 4 розділу I) 

                                         

Фінансова звітність малого підприємства 

                                  КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   2021 12 31 

Підприємство Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю"  за ЄДРПОУ  40039562 

Територі

я Хмельницька  за КОАТУУ  6810600000 

Організаційно-

правова 

форма 

господарювання приватне підприємство  

за КОПФГ 

 240 

Вид економічної діяльності 

Діяльність у сфері інжинірингу, 

геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих 

сферах  за КВЕД  71.12 

Середня кількість працівників, 

осіб 4                

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                
Адреса, 

телефон    

інд 30000 Хмельницька обл., м Славута провулок 

Енгельса, 44               

                                         

        1. Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД  1801006 

        на 31 грудня 2021 р.                       
      

  
                                 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець звітного  

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи 1000     

первісна вартість 1001     

накопичена амортизація 1002 (      ) (      ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005     

Основні засоби: 1010 6,4 2,5 

первісна вартість 1011 81,2 94,3 

знос 1012 74,8 91,8 

Довгострокові біологічні активи 1020     

Довгострокові фінансові інвестиції 1030     

Інші необоротні активи 1090     

Усього за розділом I 1095 6,4 2,5 

II. Оборотні активи       

Запаси: 1100 0,7   

у тому числі готова продукція 1103     

Поточні біологічні активи 1110     
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Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
1125 

  2,6 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
1135 

0,1 2,0 

у тому числі з податку на прибуток 1136     

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155     

Поточні фінансові інвестиції 1160     

Гроші та їх еквіваленти 1165 74,0 75,4 

Витрати майбутніх періодів 1170 2,5 4,0 

Інші оборотні активи 1190 0,5   

Усього за розділом II 1195 77,8 84,0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та  

групи вибуття 

1200 

    

Баланс 1300 
84,2 86,5                                          

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець звітного  

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал       

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4,6 4,6 

Додатковий капітал 1410     

Резервний капітал 1415     

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 33,7 41,6 

Неоплачений капітал 1425 (                                ) 

(                                     

) 

Усього за розділом I 1495 38,3 46,2 

II. Довгострокові зобов'язання, цільове 

фінансування 

та забезпечення 1595     

III. Поточні зобов'язання       

Короткострокові кредити банків 1600     

Поточна кредиторська заборгованість за:       

довгостроковими зобов'язаннями 1610     

товари, роботи, послуги 1615 38,0 38,4 

розрахунками з бюджетом 1620 7,9 1,9 

  у тому числі з податку на прибуток 1621 7,8 1,9 

розрахунками зі страхування 1625     

розрахунками з оплати праці 1630     

Доходи майбутніх періодів 1665     

Інші поточні зобов'язання 1690     

Усього за розділом III 1695 45,9 40,3 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 1700     

Баланс 1900 84,2 86,5 
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2. Звіт про фінансові результати 

за рік 2021 р.  

                         Форма N 2-м          

                         Код за ДКУД   1801007 

                                         

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний  

період  

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,  

послуг) 2000 885,2 746,0 

Інші операційні доходи 2120     

Інші доходи 2240     

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 885,2 746,0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2050 463,1 390,8 

Інші операційні витрати 2180 406,9 303,0 

Інші витрати 
2270 (                                ) 

(                                     

) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 870,0 693,8 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 

2285) 2290 15,2 52,2 

Податок на прибуток 2300 2,7 9,4 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 12,5 42,8 
                                         

 Керівник                        Паламарчук Д М  

                    
(підпис) 

          
(ініціали, прізвище) 

                                  

 

Головний 

бухгалтер                        Козленець М П  

                    
(підпис) 

          
(ініціали, прізвище) 
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Додаток Ж 

Фінансова звітність Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" за 2018 рік 

                      

Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова 

звітність" 

(пункт 4 розділу I) 

                                         

Фінансова звітність малого підприємства 

                                  КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   2018 12 31 

Підприємство Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю"  за ЄДРПОУ  40039562 

Територія Хмельницька  за КОАТУУ  6810600000 

Організаційно-правова 

форма 

господарювання приватне підприємство  

за КОПФГ 

 240 

Вид економічної діяльності 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології 

та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах  за КВЕД  71.12 

Середня кількість працівників, 

осіб 4                

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                
Адреса, 

телефон    

інд 30000 Хмельницька обл., м Славута провулок 

Енгельса, 44               

                                         

        1. Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД  1801006 

        на 31 грудня 2018 р.                       
      

  
                                 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного  

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи 1000     

первісна вартість 1001     

накопичена амортизація 1002 (      ) (      ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005     

Основні засоби: 1010 2,2 2,0 

первісна вартість 1011 75,0 75,0 

знос 1012 72,8 73,0 

Довгострокові біологічні активи 1020     

Довгострокові фінансові інвестиції 1030     

Інші необоротні активи 1090     

Усього за розділом I 1095 2,2 2,0 

II. Оборотні активи       

Запаси: 1100 0,8 2,3 

у тому числі готова продукція 1103     

Поточні біологічні активи 1110     

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
1125 

1,3   
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Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
1135 

  0,1 

у тому числі з податку на прибуток 1136     

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155     

Поточні фінансові інвестиції 1160     

Гроші та їх еквіваленти 1165 36,8 67,4 

Витрати майбутніх періодів 1170 0,6 0,7 

Інші оборотні активи 1190 1,6 1,6 

Усього за розділом II 1195 41,1 72,1 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та  

групи вибуття 

1200 

    

Баланс 1300 
43,3 74,1                                          

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного  

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал       

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4,6 4,6 

Додатковий капітал 1410     

Резервний капітал 1415     

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15,7 34,5 

Неоплачений капітал 1425 (          ) (          ) 

Усього за розділом I 1495 20,3 39,1 

II. Довгострокові зобов'язання, цільове 

фінансування 

та забезпечення 1595   11,0 

III. Поточні зобов'язання       

Короткострокові кредити банків 1600     

Поточна кредиторська заборгованість за:       

довгостроковими зобов'язаннями 1610     

товари, роботи, послуги 1615 16,1 17,8 

розрахунками з бюджетом 1620 6,9 6,2 

  у тому числі з податку на прибуток 1621 5,6 0,2 

розрахунками зі страхування 1625     

розрахунками з оплати праці 1630     

Доходи майбутніх періодів 1665     

Інші поточні зобов'язання 1690     

Усього за розділом III 1695 23,0 24,0 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 1700     

Баланс 1900 43,3 74,1 
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2. Звіт про фінансові результати 

за рік 2018 р.  

                         Форма N 2-м          

                         Код за ДКУД   1801007 

                                         

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний  

період  

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,  

послуг) 2000 511,2 306,5 

Інші операційні доходи 2120     

Інші доходи 2240     

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 511,2 306,5 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2050 256,4 136,1 

Інші операційні витрати 2180 212,0 136,2 

Інші витрати 
2270 

(                                

) 

(                                     

) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 468,4 272,3 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 42,8 34,2 

Податок на прибуток 2300 7,7 6,2 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 35,1 28,0 
                                         

 Керівник                        

Паламарчук Д 

М  

                    
(підпис) 

          
(ініціали, прізвище) 

 
                                 

 

Головний 

бухгалтер                        Козленець М П  

                    
(підпис) 

          
(ініціали, прізвище) 
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Додаток З 

Фінансова звітність Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" за 2019 рік 

                      

Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова 

звітність" 

(пункт 4 розділу I) 

                                         

Фінансова звітність малого підприємства 

                                  КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   2021 12 31 

Підприємство Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю"  за ЄДРПОУ  40039562 

Територія Хмельницька  за КОАТУУ  6810600000 

Організаційно-правова 

форма 

господарювання приватне підприємство  

за КОПФГ 

 240 

Вид економічної діяльності 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології 

та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах  за КВЕД  71.12 

Середня кількість працівників, 

осіб 4                

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                
Адреса, 

телефон    

інд 30000 Хмельницька обл., м Славута провулок 

Енгельса, 44               

                                         

        1. Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД  1801006 

        на 31 грудня 2019 р.                       
      

  
                                 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного  

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи 1000     

первісна вартість 1001     

накопичена амортизація 1002 (      ) (      ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005     

Основні засоби: 1010 2,0 1,8 

первісна вартість 1011 75,0 75,0 

знос 1012 73,0 73,2 

Довгострокові біологічні активи 1020     

Довгострокові фінансові інвестиції 1030     

Інші необоротні активи 1090     

Усього за розділом I 1095 2,0 1,8 

II. Оборотні активи       

Запаси: 1100 2,3 4,3 

у тому числі готова продукція 1103     

Поточні біологічні активи 1110     

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
1125 
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Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
1135 

0,1 0,1 

у тому числі з податку на прибуток 1136     

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155     

Поточні фінансові інвестиції 1160     

Гроші та їх еквіваленти 1165 67,4 69,8 

Витрати майбутніх періодів 1170 0,7 3,0 

Інші оборотні активи 1190 1,6 0,6 

Усього за розділом II 1195 72,1 77,8 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та  

групи вибуття 

1200 

    

Баланс 1300 
74,1 79,6                                          

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного  

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал       

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4,6 4,6 

Додатковий капітал 1410     

Резервний капітал 1415     

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 34,5 28,2 

Неоплачений капітал 1425 (     ) (         ) 

Усього за розділом I 1495 39,1 32,8 

II. Довгострокові зобов'язання, цільове 

фінансування 

та забезпечення 1595 11,0   

III. Поточні зобов'язання       

Короткострокові кредити банків 1600     

Поточна кредиторська заборгованість за:       

довгостроковими зобов'язаннями 1610     

товари, роботи, послуги 1615 17,8 40,8 

розрахунками з бюджетом 1620 6,2 6,0 

  у тому числі з податку на прибуток 1621 0,2 4,4 

розрахунками зі страхування 1625     

розрахунками з оплати праці 1630     

Доходи майбутніх періодів 1665     

Інші поточні зобов'язання 1690     

Усього за розділом III 1695 24,0 46,8 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 1700     

Баланс 1900 74,1 79,6 
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2. Звіт про фінансові результати 

за рік 2019 р.  

                         Форма N 2-м          

                         Код за ДКУД   1801007 

                                         

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний  

період  

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,  

послуг) 2000 546,6 511,2 

Інші операційні доходи 2120     

Інші доходи 2240     

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 546,6 511,2 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2050 261,7 256,4 

Інші операційні витрати 2180 259,0 212,0 

Інші витрати 2270 (    ) (           ) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 520,7 468,4 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 25,9 42,8 

Податок на прибуток 2300 4,7 7,7 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 21,2 35,1 
                                         

 Керівник                        

Паламарчук Д 

М  

                    
(підпис) 

          
(ініціали, прізвище) 

                                  

 

Головний 

бухгалтер                        Козленець М П  

                    
(підпис) 

          
(ініціали, прізвище) 
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Додаток И 

Фінансова звітність Приватного підприємства "ЛАЙТ-Ю" за 2020 рік 

                      

Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" 

(пункт 4 розділу I) 

                                         

Фінансова звітність малого підприємства 

                                  КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   2021 12 31 

Підприємство Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю"  за ЄДРПОУ  40039562 

Територі

я Хмельницька  за КОАТУУ  6810600000 

Організаційно-

правова 

форма 

господарювання приватне підприємство  

за КОПФГ 

 240 

Вид економічної діяльності 

Діяльність у сфері інжинірингу, 

геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих 

сферах  за КВЕД  71.12 

Середня кількість працівників, 

осіб 4                

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                
Адреса, 

телефон    

інд 30000 Хмельницька обл., м Славута провулок 

Енгельса, 44               

                                         

        1. Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД  1801006 

        на 31 грудня 2020 р.                       
      

  
                                 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець звітного  

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи 1000     

первісна вартість 1001     

накопичена амортизація 1002 (      ) (      ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005     

Основні засоби: 1010 1,8 6,4 

первісна вартість 1011 75,0 81,2 

знос 1012 73,2 74,8 

Довгострокові біологічні активи 1020     

Довгострокові фінансові інвестиції 1030     

Інші необоротні активи 1090     

Усього за розділом I 1095 1,8 6,4 

II. Оборотні активи       

Запаси: 1100 4,3 0,7 

у тому числі готова продукція 1103     

Поточні біологічні активи 1110     
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Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
1125 

    

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
1135 

0,1 0,1 

у тому числі з податку на прибуток 1136     

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155     

Поточні фінансові інвестиції 1160     

Гроші та їх еквіваленти 1165 69,8 74 

Витрати майбутніх періодів 1170 3,0 2,5 

Інші оборотні активи 1190 0,6 0,5 

Усього за розділом II 1195 77,8 77,8 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та  

групи вибуття 

1200 

    

Баланс 1300 
79,6 84,2                                          

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець звітного  

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал       

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4,6 4,6 

Додатковий капітал 1410     

Резервний капітал 1415     

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 28,2 33,7 

Неоплачений капітал 1425 (                                ) 

(                                     

) 

Усього за розділом I 1495 32,8 38,3 

II. Довгострокові зобов'язання, цільове 

фінансування 

та забезпечення 1595     

III. Поточні зобов'язання       

Короткострокові кредити банків 1600     

Поточна кредиторська заборгованість за:       

довгостроковими зобов'язаннями 1610     

товари, роботи, послуги 1615 40,8 38 

розрахунками з бюджетом 1620 6,0 7,9 

  у тому числі з податку на прибуток 1621 4,4 7,8 

розрахунками зі страхування 1625     

розрахунками з оплати праці 1630     

Доходи майбутніх періодів 1665     

Інші поточні зобов'язання 1690     

Усього за розділом III 1695 46,8 45,9 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 1700     

Баланс 1900 79,6 84,2 
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2. Звіт про фінансові результати 

за рік 2020 р.  

                         Форма N 2-м          

                         Код за ДКУД   1801007 

                                         

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний  

період  

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,  

послуг) 2000 746,0 546,6 

Інші операційні доходи 2120     

Інші доходи 2240     

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 746,0 546,6 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2050 390,8 261,7 

Інші операційні витрати 2180 303 259,0 

Інші витрати 2270 (       ) (      ) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 693,8 520,7 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 

2285) 2290 52,2 25,9 

Податок на прибуток 2300 9,4 4,7 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 42,8 21,2 
                                         

 Керівник                        Паламарчук Д М  

                    
(підпис) 

          
(ініціали, прізвище) 

 
                                 

 

Головний 

бухгалтер                        Козленець М П  

                    
(підпис) 

          
(ініціали, прізвище) 
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Додаток І 

Прейскурант 

   "Затверджую"   

   Директор ПП "ЛАЙТ-Ю"  

       Паламарчук Д.О. 

           

       

Видача інформаційної довідки без обстеження об'єкта нерухомого майна 

       

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Хто 

виконує 

Одиниця 

виміру 
§ 

Норма 

часу 
Вартість 

1 Прийом та реєстрація замовлення Вик замовлення 4,1а 1,170 234,00 

2 

Розшук інвентарної справи, 

внесення в книгу обліку і видача та 

повернення справи в архів з 

поміткою про повернення 

Вик Справа 4,3 0,079 15,80 

3 
Ознайомлення з правовими 

документами 
Вик Документ 1,1 0,106 21,20 

4 Складання та формування довідки Вик Довідка 3,3 0,761 152,20 

5 Складання та формування довідки Вик Довідка 3,1 0,307 61,40 

6 Таксування робіт Вик  об'єкт 4,9 0,190 38,00 

7 Підшивка справи Вик Справа 4,8 0,101 20,20 

8 Повернення справи в архів Вик Справа 4,40 0,060 12,00 
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9 Видача документів замовнику Вик Документ 4,14 0,079 15,80 

10 Виписка рахунку Вик Документ 4,15 0,069 13,80 

  ВСЬОГО       2,922 584,40 

 

Вартість 1-ї норми часу 200,00 грн 

   

 

Відпускна вартість 2,922*200,00=584,40 грн 
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Додаток Ї 

Прейскурант цін по району 

№ п/п Зміст роботи Відпускна ціна 

1 

Виготовлення інформаційної довідки з 

технічним паспортом на житловий 

будинок   

1382,20 

2 

Виготовлення технічного паспорту на 

житловий будинок по готових 

матеріалах  

866,80 

3 
Виготовлення технічного паспорту на 

житловий будинок  з актом-висновком 
2059,00 

4 
Виготовлення технічного паспорту на 

квартиру з обміром площі до 100 кв.м.  
1554,00 

5 

Виготовлення технічного паспорту на 

нежитлову будівлю та інше з обміром 

площі до 100 кв.м. 

1708,80 

6 
Виготовлення  технічного паспорту на 

садовий будинок 
1959,00 

7 
Виготовлення   технічного паспорту на 

житловий будинок 
1788,40 

8 

Виготовлення інформаційної довідки з 

технічним паспортом на  квартиру, 

секцію, кімнату в гуртожитку 

1515,60 

9 

Видача довідки про торгову площу, 

довідки про наявність (відсутність) 

будівлі на земельній ділянці  

490,80 

10 
Видача довідки про відсутність або 

наявність власності  
253,00 

11 
Видача інформаційної довідки без 

обстеження об'єкта нерухомого майна 
584,40 

 

Термін виконання інвентаризаційних робіт - на протязі місяця. 

Вартість 1 норми часу   - 200,00 грн 
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Прейскурант цін по місту 

№ п/п Зміст роботи Відпускна ціна 

1 

Виготовлення інформаційної довідки з 

технічним паспортом на житловий 

будинок  

1539,20 

2 

Виготовлення технічного паспорту на 

житловий будинок по готових 

матеріалах  

963,80 

3 

Видача довідки про торгову площу, 

довідки про наявність (відсутність) 

будівлі на земельній ділянці 

490,80 

4 
Виготовлення технічного паспорта на 

гараж (з підвалом) 
1670,80 

5 

Виготовлення технічного паспорту на  

квартиру, секцію, кімнату в 

гуртожитку,  з обміром площі до 100 

кв.м. 

1554,00 

6 

Виготовлення технічного паспорту на 

житловий будинок з обміром площі до 

100 кв.м. 

2306,80 

7 
Видача довідки про відсутність або 

наявність власності 
253,00 

8 

Виготовлення технічного паспорта на 

гараж без підвалу з обміром площі до 

100 кв м 

1591,20 

9 

Виготовлення інформаційної довідки з 

технічним паспортом на  квартиру, 

секцію, кімнату в гуртожитку 

1515,60 

10 

Виготовлення технічного паспорту на 

нежитлову будівлю та інше з обміром 

площі до 100 кв м   

1708,80 

11 
Видача інформаційної довідки без 

обстеження об'єкта нерухомого майна 
584,40 

 

Термін виконання інвентаризаційних робіт - на протязі місяця. 

Вартість 1 норми часу   - 200,00 грн 
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Прейскурант цін на роботи (послуги) з внесення до електронного кабінету 

користувача ЄДЕССБ 

№ п/п Зміст роботи Відпускна ціна 

1 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ БУДИНКУ 

САДИБНОГО ТИПУ 

564,80 

2 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ КВАРТИРИ 

(КІМНАТИ ЖИЛОГО БЛОКУ 

СЕКЦІЇ) В БУДИНКУ 

КВАРТИРНОГО ТИПУ 

(ГУРТОЖИТКУ) 

504,80 

3 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ САДОВОГО 

БУДИНКУ 

564,80 

4 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ДАЧНОГО 

БУДИНКУ  

564,80 

5 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ГАРАЖА 

504,80 

6 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ МАШИНО-

МІСЦЯ 

474,80 

7 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ 

ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ 

564,80 

8 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ БУДИНКУ 

КВАРТИРНОГО ТИПУ 

(ГУРТОЖИТКУ) 

638,80 
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9 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ВИРОБНИЧОГО 

БУДИНКУ 

564,80 

10 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ЗАХИСНОЇ 

СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

564,80 

11 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМІЩЕНЬ 

484,80 

12 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ OБ'ЄКТА 

НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

484,80 

13 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ІНЖЕНЕРНОЇ 

СПОРУДИ, ЛІНІЙНОГО ОБ'ЄКТА 

ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

544,80 

14 

ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО 

ПРОВЕДЕНУ ТЕХНІЧНУ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ПРИ ВИДАЧІ 

ДОВІДКИ ПРО 

ЗНЕСЕННЯ/ЗНИЩЕННЯ ОБ'ЄКТА 

(п.32, 33 додатку 8 Постанови КМУ № 

681) 

501,60 

   

 

Термін виконання інвентаризаційних робіт - на протязі місяця. 

Вартість 1 норми часу   - 200,00 грн 
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Додаток Й 

Наказ 11 хронометраж 

 
 

Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" 

 

НАКАЗ 

 

 

01 жовтня 2021 р.                            м.Славута                                                    № 11 

 

 

 

 

Про проведення хронометражних спостережень. 

 

 

НАКАЗУЮ : 

 

1. З метою встановлення трудовитрат, щодо внесення до електронного кабінету 

користувача ЄДЕССБ відомостей про проведену технічну інвентаризацію, створити 

комісію в складі: 

голови комісії:  Паламарчук Д О 

членів комісії:    Козленець М П, Музичук Г Ф, Кульбаба Т В 

 

2.Період проведення хронометражних спостережень: 01-08 жовтня 2021 р 

 

3.За результатами роботи комісії скласти акт хронометражних спостережень. 

 

 

 

 

 

 

  Директор                                                                     Д О Паламарчук 
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Додаток К 

Наказ 12 акт хронометраж 

 
 

Приватне підприємство "ЛАЙТ-Ю" 

 

НАКАЗ 

 

 

11 жовтня 2021 р.                            м.Славута                                                    № 12 

 

 

 

 

Про сформування калькуляції щодо внесення до електронного кабінету користувача 

ЄДЕССБ відомостей про проведену технічну інвентаризацію 

 

 

НАКАЗУЮ : 

 

Керуючись: 

    актом №1 на проведення хронометражних спостережень при виконанні робіт ПП 

"ЛАЙТ-Ю" щодо внесення до електронного кабінету користувача ЄДЕССБ 

відомостей про проведену технічну інвентаризацію; 

   Збірником норм часу на роботи, що виконуються суб'єктами господарювання, які 

здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, затвердженого 

наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

від 21.11.2003 р №198 із змінами; 

  головному бухгалтеру  Козленець Марії Петрівні та інженеру з технічної 

інвентаризації об'єктів нерухомого майна Музичук Галині Федорівні, розробити 

прейскурант цін на роботи (послуги) з внесення до електронного кабінету 

користувача ЄДЕССБ.  

 

 

 

 

 

   Директор                                                 Д О Паламарчук 

 


