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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНИХ 

ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГОРОЗПОДІЛЬЧОЇ ГАЛУЗІ 

Достовірне та правильне відображення операційних витрат підприємства є 

ключем до подальшого успішного їх аналізу. Національна система стандартів 

бухгалтерського обліку України дозволяє створювати та використовувати в різних 

галузях промисловості системи калькулювання витрат, які різняться між собою, 

однак дають можливість більш точно та коректно відобразити їх в залежності від 

виду виробництва. 

Окрім того, що важливим аспектом аналізу операційних витрат є вид 

виробництва та галузь, потрібно також враховувати наявність особливостей 

формування та відображення таких витрат в різних країнах світу. Це пов’язано, в 

першу чергу, із законодавчими відмінностями та ступенем розвитку економіки. 

Звичайно, аналіз витрат неможливий без їх формування у бухгалтерському 

обліку. У світі виділяють дві моделі бухгалтерського обліку: англосаксонська та 

континентальна (європейська) (див. Таблиця 1) [1, с. 73]: 

Таблиця 1 

Сутність та основна характеристика англосаксонської та 

континентальної (європейської) моделей бухгалтерського обліку  
Модель 

Показник 
Англосаксонська модель 

Континентальна 

(європейська) модель 

Основна 

характеристика 

Використовує інтегровану систему 

обліку, яка передбачає отримання 

інформації для зовнішніх і 

внутрішніх користувачів у межах 

однієї системи рахунків 

Характерним є виділення 

двох автономних систем 

рахунків відповідно для 

цілей фінансового та 

управлінського обліку 

Досліджуючи переваги моделей, слід зауважити, що інтегрована система 

обліку англосаксонської моделі дозволяє ефективно використовувати інформацію 

як в бухгалтерських, так і в управлінських цілях; а деталізація показників, 

характерна континентальній (європейській) моделі, дозволяє ефективно 

здійснювати аналіз доходів та витрат підприємств. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 
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діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 

рішень [2]. 

Аналізуючи вищенаведене визначення, можна дійти висновку, що рух 

інформації про операційні витрати підприємств енергорозподільчої галузі 

проходить 3 основні етапи: підготовчий, основний та заключний (див. Рис. 1): 

 
Рис. 1. Етапи руху інформації про діяльність підприємства* 
*Сформовано автором на підставі джерела: 2 

 

Підготовчий етап руху інформації полягає у процесі вимірювання, реєстрації 

та накопичення необхідної інформації. Основний етап полягає в узагальненні 

попередньо відібраної інформації, тобто власне здійсненні аналізу. Останній етап – 

заключний – проявляється в зберіганні, та, при необхідності, передачі інформації 

зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 

Окремо слід виділити процес виявлення інформації про діяльність 

підприємства, оскільки важливим є попереднє вивчення особливостей виду 

виробництва та галузь промисловості. Така підготовка дозволить встановити 

вичерпний перелік статей витрат, які є характерними для конкретної галузі, 

постійних та змінних витрат, та витрат, яких можна уникнути. 

Розпочинаючи з 1 липня 2020 року, в Україні відбудеться запуск роботи 

вільного ринку електроенергії в Україні [3]. На даному етапі надзвичайно 

важливим є дослідження формування витрат з  постачання та передачі 

електроенергії, що формують собівартість реалізованої продукції 

енергопостачальними компаніями України промисловим та побутовим 

споживачам, подальший аналіз яких дозволить здійснювати ефективне 

регулювання ціновими попитом та пропозицією. Це створить можливість в 

перспективі сформувати ефективний вільний ринок електроенергії України як один 

з найважливіших факторів виробництва та задовольнить потреби побутових 

споживачів рівнем цін та якістю продукції.  

Таким чином, бухгалтерський облік як сукупність процедур відіграє важливу 

роль при формуванні інформації про операційні витрати підприємств 

енергорозподільчої галузі та їх подальшого аналізу з метою виявлення та усунення 

завищених статей витрат та правильний розподіл ресурсів на підприємстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ  

З РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПВКФ «ПАНІ КРІСТІНА» 

ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

ПВКФ «Пані Крістіна» є виробником продукції за такими номенклатурними 

групами: кетчупи, консервація, майонези, макарони, печиво, соки і знаходиться на 

загальній системі оподаткування. Податок на додану вартість є загальнодержавним 

і правове регулювання оподаткування здійснюється відповідно до Податкового 

кодексу України [1].  

Згідно Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на додану 

вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце 

постачання яких, згідно зі ст. 186 ПКУ, розташоване на митній території Україні, 

та ввезення товарів на митну територію України. 

Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, який входить в ціну 

товарів (робіт, послуг). Платником податку виступає покупець продукції, її 

продавець виступає як стягувач податку — посередник між платником та 

державою (податковий агент). 

Ставки ПДВ, які застосовує ПВФК «Пані Крістіна» складають: 

20 % — основна ставка; 

0 % — при експорті товарів. 

Ставка 0 % і звільнення від ПДВ розрізняються тим, що при ставці 0 % 

підприємство має право на податковий кредит, тобто може зменшити податкове 

зобов'язання звітного періоду. 

Сплата ПДВ здійснюється таким чином:  

— підприємство сплачує постачальникам ПДВ при придбанні запасів — 

податковий кредит; 

— підприємство отримує ПДВ від покупців при реалізації своєї продукції 
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