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Бухгалтерський облік в умовах динамічних змін економічних відносин 

потребує перегляду багатьох категорій в тому числі і витрат. Однією з 

найважливіших проблем функціонування підприємств у ринкових умовах є 

налагодження систематичного обліку та аналізу доходів та витрат як 

найважливіших показників діяльності підприємства. 

Облік доходів та витрат виробництва – ценайважливіше джерело 

інформації про шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства, а 

вміння правильно організувати облік у виробництві – цешлях до економії 

ресурсів за рахунок їх найкориснішого використання, в чому і полягає 

актуальність даної теми на наш час [1, с. 22]. 

Питанням обліку та аналізу доходів та витрат підприємства приділяли 

достатньо уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені та практики. Проте ці 

питання настільки широкі, що були й залишаються актуальними для багатьох 

наукових пошуків. Сутність доходів та витрат досліджувалися у роботах  

І.А. Басманова, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.О. Ніколаєвої, С.Ф. Голова, 

Карпової Н.Г., Каверіної О.Д., Маргуліса А.Ш., Нападовської Л.В., Лишиленко 

О.В. та ін. 

Вони проводять дослідження щодо теоретичних та практичних аспектів 

обліку та аналізу доходів та витрат, розглядають поняття та класифікацію 

витрат, методи обліку, методики проведення аудиту витрат, ефективності 

управління витратами, при цьому розглядають їх у різних галузях економіки. 

На підставі зв'язку з обсягом виробництва витрати поділяють на постійні 

та змінні. 

Постійні витрати характеризуються меншою мірою залежності від зміни 

витрат: на оплату праці працівників з експлуатації й утримання матеріально-

технічної бази; на утримання апарату управління; наднормативні товарні 

втрати; витрати на оплату праці працівників з погодинною оплатою;  

амортизацію основних засобів; витрати на оренду та утримання будівель, 

споруд, приміщень, обладнання, інвентаря;  витрати на ремонт основних 

засобів;  податки на будівлі, земельний податок; інші витрати. 

Під змінними витратами розуміють витрати, загальна сума яких за певний 

час залежить від обсягу виготовленої продукції, які відносять безпосередньо на 
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собівартість певного виду продукції (робіт, послуг) за прямим призначенням. У 

свою чергу, їх можна розділити на пропорційні та непропорційні. 
Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є 

прибуток (збиток), який в основному утворюється в результаті продажу 
(реалізації) готової продукції (послуг, товарів), реалізації інших матеріальних 
цінностей, послуг допоміжних виробництв і господарств та формується 
поступово протягом фінансово-господарського року [2, с. 16]. 

Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, 
одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами 
на її виробництво та збут. Доходи та втрати, які не пов’язані з реалізацією 
продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку(збитку), відносять до 
фінансових результатів, отриманих від інвестиційної та фінансової діяльності. 

Поняття фінансових результатів діяльності також трактується в НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», відповідно до якого, прибутком 
прийнято вважати суму, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, 
а перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені 
ці витрати називають збитками [3, с. 28]. 

Отже, визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого 
прибутку (збитку) звітного періоду, шляхом послідовного зіставлення в 
бухгалтерському обліку доходів та витрат. 
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Физическая культура и спорт (далее – ФКиС) представляют сферу 

деятельности, которой в Республике Беларусь уделяется значительное 
внимание. Одной из мер по реализации данной сферы является повсеместное 
возведение спортивных сооружений, учебных центров для подготовки 
профессиональных спортсменов. Особое внимание уделяется развитию 
спортивной инфраструктуры в малых и средних городах. Благодаря такому 
подходу белорусские школы, вузы, а также детские дошкольные учреждения 
прекрасно оснащены для занятий спортом. 
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