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працівникам» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам» зазначено, що  витрати, 

пов’язані з використанням ресурсів поділяються на: короткострокові виплати 

працівникам, виплати по закінченні трудової діяльності, інші довгострокові 

виплати працівникам, виплати при звільненні [2]. 

Отже, ця тема є  актуальною і сьогодення. Слід більше приділити питанню 

дослідження теоретичних та практичних розробок в області обліку та звітності 

в системі трудових ресурсів. 

Складовими аналізу використання трудових ресурсів виступають 

чисельність працівників, рівень забезпеченості ними на підприємстві, їх склад, 

структура, продуктивності праці, використання робочого часу тощо. Аналіз 

повинен ґрунтуватися на існуючих законодавчій та нормативно-правовій, 

бухгалтерській та статистичній звітностях та даних первинної документації. 

Щоб підвищити ефективність праці, а у результаті й покращити діяльності 

підприємства в цілому, слід бути більше зацікавленим в якнайшвидшому 

усуненні усіх недоліків в роботі працівників. 
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Значні перетворення, які здійснюються в Україні протягом останніх років 

спрямовані на реформування господарського механізму , який буде відповідати 

вимогам ринкової економіки. Насамперед потрібно докорінно поліпшити 

систему обліку.  Сучасні умови господарювання обумовлюють об’єктивну 

необхідність підвищення ролі бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством.  
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Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних підходів 

до проблеми аналізу та обліку основних засобів зробили провідні вітчизняні 

вчені-економісти, такі як - Огійчук Н.Ф., Білуха М.Т., , Голов С.Ф., Кірейцев 

Г.Г., Кузьмінський А.М., , Пушкар М.С., Бутинець Ф.Ф., Сук Л.К., Янчева Л.М. 

та інші. 

Система обліку та аналізу основних засобів в останній час ускладнилась. 

Ряд завдань негативно впливають на процес управління виробництвом. Це 

знижує ефективність використання основних засобів. Можна виділити такі 

основні завдання: вдосконалення системи амортизації; підвищення 

інформативності первинних документів з обліку основних засобів; 

інформаційне забезпечення управління матеріально-технічною базою, що 

представлено на підприємстві системою обліку, аналізу, аудиторського 

контролю; аналіз ефективності використання основних засобів і можливості її 

прогнозування [3]. 

Вирішення поставлених завдань передбачає: 

- удосконалення методики обліку надходження основних засобів у системі 

аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему бухгалтерських записів; 

- розробки бухгалтерської моделі економічного механізму амортизації, що 

сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського обліку 

амортизаційних процесів та їх податкового аспекту; 

- розробки моделі залежності експлуатаційних витрат від віку 

устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення ремонту 

основних засобів [2]. 

Одним із головних факторів підвищення ефективності використання 

основних засобів є технічне вдосконалення та їх оновлення. 

Значні резерви підвищення ефективності використання основних засобів 

містяться у збільшенні тривалості роботи машин та механізмів. У цілому 

покращення використання основних засобів підприємства може бути поділена 

на такі групи: 
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- технічне вдосконалення засобів праці; 

- збільшення тривалості роботи машин та обладнання; 

- впровадження наукової організації праці та виробництва;  

- покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами;  

- вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп’ютерної 

техніки[1]. 

Таким чином, комплексний підхід щодо обліку і аналізу основних засобів 

дозволяє оперативно одержати всі необхідні дані за певний період і істотно 

підвищує рівень управління результатами фінансово господарської діяльності 

підприємства. 

Удосконалення обліку основних засобів має стати невід'ємною складовою 

у розвитку економіки України. 
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ПИТАННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

В Україні виникла необхідність у проведені ряду реформ, особливо 

актуальним і важливим завданням з точки зору успішної реалізації в економіці 

України є податкова реформа, а саме одного з основних податків: податку з 

доходів фізичних осіб. Платниками податку є резиденти та нерезиденти 

України. Об'єктом оподаткування є загальний місячний оподатковуваний дохід; 

чистий річний оподатковуваний дохід; доходи з джерелом їх походження з 

України; нарахуванні доходи у вигляді заробітної плати, тощо. Так, із січня 
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