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Отже, якщо керівництво підприємства має по-
требу в додатковій економічній інформації, яка не 
продукується системою бухгалтерського обліку, воно 
правочинне самостійно на власний розсуд створюва-
ти таку інформаційну систему і давати їй будь-яку 
назву: «внутрішньогосподарський облік», «управлін-
ський облік», «контролінг» тощо. Ця інформаційна 
система може функціонувати як в межах загальної 
системи бухгалтерського обліку, так і окремо від неї. 
Зокрема, наприклад, на американських підприєм-
ствах управлінський облік є функцією бухгалтерії, 
а в німецьких – його, як правило, реалізує служба 
контролінгу.

Отже, можемо дійти висновку, що зміст предмету 
бухгалтерського обліку в різних країнах може різ-
нитись, що передусім є наслідком відмінностей у за-
конодавстві, традиціях, а на мікрорівні – унаслідок 
відмінностей у масштабах та виду діяльності підпри-
ємств, їх філософії управління та стратегії.

Висновки з проведеного дослідження. Сучасний 
розвиток соціально-економічних відносин вимагає 
адекватних змін у бухгалтерському обліку. Бухгал-
терський облік в системі управління підприємством 
відіграє одну з ключових функцій, а тому потребує 
удосконалення та подальшого розвитку сутності еко-
номічної категорії «бухгалтерський облік», його ви-
дів, предмета та методу, які відповідатимуть сучас-
ним вимогам часу.

Зазначене обумовлено тим, що в сучасній епосі 
розвитку постіндустріальної економіки радикальні-
ше всього змінюється парадигма найбільш традицій-
ної з інформаційних систем – система бухгалтерсько-
го обліку. Водночас першоосновою змін вітчизняної 
системи бухгалтерського обліку має стати як чин-

ник світової стандартизації звітності, так і потреба 
в зростанні ролі бухгалтерського обліку в управлін-
ській діяльності.
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Постановка проблеми. Будь-який вид підприєм-

ницької діяльності потребує грамотних фахівців з 
бухгалтерського обліку. Професія бухгалтера – одна 
з найдавніших і одна з найпоширеніших серед еко-
номічних професій. Бухгалтери відіграють життєво 
важливу роль в наданні доказової і правильної ін-
формації, необхідної для прийняття рішень щодо 
постачання засобів виробництва, найму кадрів і ви-
користання ресурсів, від чого залежить ефективність 
діяльності підприємства. Представники цієї професії 
відповідальні за складання звітності, її оформлення 
відповідно до встановленого порядку для передачі у 
відповідні органи, здачі в архів. При цьому квалі-
фікований бухгалтер, крім безпосереднього ведення 
бухгалтерського обліку, повинен володіти певним 
рівнем знань в галузі планування, фінансування, 
кредитування, економічного аналізу, права та ефек-
тивно використовувати сучасні засоби обчислюваль-
ної техніки для опрацювання обліково-економічної 
інформації.

Протягом декількох останніх років професія бух-
галтера займає четверте місце в рейтингу найбільш 
популярних професій на ринку праці, як зі сторо-
ни попиту на цю професію серед роботодавців, так 
і пропозиції серед дипломованих бухгалтерів. Разом 
з тим багато безробітних з дипломом бухгалтера за-
лишаються не працевлаштованими, а роботодавці 
в той же час продовжують пошуки кваліфікованих 
бухгалтерів. Це свідчить про невідповідність рівня 
професійних якостей таких бухгалтерів сучасним ви-
могам роботодавців та умовам інформаційного сус-
пільства. Як наслідок набуває актуальності питання 
вдосконалення процесу становлення професії бухгал-
тера в сучасних умовах, а також визначення вимог 
до професійних бухгалтерів, затвердження їх статусу 
в інституційному забезпеченні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження проблем формування та розвитку професії 
бухгалтера в сучасних умовах займає одне з ключо-
вих місць серед наукових досліджень вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Представниками Житомирської 
наукової школи Ф. Ф. Бутинцем та Л. В. Чижев-
ською досліджено значення бухгалтерської професії 
в умовах глобалізації та постіндустріальної еконо-
міки. Функції бухгалтера та сферу його діяльності 
досліджують українські вчені В.В. Сопко, С. М. Дя-
чук та інші, зарубіжні – В.Ф. Палій, Я.В. Соколов,  
М. Я. Метьюс, Б. E. Нідлз, М. Х. Перера. Питання 
підготовки бухгалтерських кадрів в системі вищої 
освіти належить до компетенції таких українських 
вчених, як З. В. Гуцайлюк, Є. В. Мних, Л. В. Напа-
довська. Інституційного підходу розвитку бухгалтер-
ської професії в сучасних умовах дотримуються про-
відні українські особливості бухгалтерської професії 
дослідники: В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, В. М. Мете-
лиця та ін., а також зарубіжні вчені А. Нестеренко,  
Р. Капелюшников.

Незважаючи на різноплановість та глибину про-
ведених цими науковцями досліджень, недостат-
ньо вирішеною залишається проблема систематиза-
ції якостей професійного бухгалтера для створення 
комплексної картини бачення професії бухгалтера в 
сучасних умовах.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає у 
визначенні особливостей бухгалтерської професії та 
етапів її становлення у сучасних умовах, узагальнен-
ні основних вимог до сучасного бухгалтера, а також 
дефініції терміну «професійний бухгалтер» з враху-
ванням інституційного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. В су-
часних умовах роль бухгалтера значно зросла, без 
нього не може розвиватись бізнес та контролюватись 
всі процеси, що відбуваються на підприємстві. З цим 
погоджуються такі зарубіжні вчені, як Ф. Теннері: 
«Лідери бізнесу усвідомлюють, що висококваліфіко-
ваний бухгалтер так само необхідний, як і досвідче-
ний юрист і толковий інженер» [1] та Я. В. Соколов: 
«Роботодавець може позбавити бухгалтера посади, 
але не може позбавити професії» [2, с. 12].

Автори одного із найбільш розповсюдженого у 
США підручників з бухгалтерського обліку Б. Нідлз, 
X. Андерсон та Д. Кардуєлл відзначають, що сучас-
ний бухгалтер займається не тільки веденням рахун-
ків, а здійснює планування та прийняття рішень, 
контроль і привернення уваги керівництва, оціню-
вання, огляд діяльності створює інформаційну систе-
му, що задовольняє користувача [3, с. 24].

Зарубіжні дослідники М. Р. Метьюс та М. Х. Пе-
рера виділили ряд особливостей, що має бухгалтер-
ська професія в сучасних умовах:

1) професія припускає дотримання певних правил 
і стандартів, які відносяться не тільки до професій-
них знань, вмінь і навиків, але й того, як практики 
забезпечують свою відповідність цим нормам;

2) компетентність повинна поєднуватися з профе-
сійною чесністю;

3) діяльність професіонала, що протікає у взаєми-
нах з людьми, покладає на нього особливі обов’язки;

4) професія не ставить собі за мету отримання 
прибутку. У цьому контексті має значення рівень об-
слуговування та якість виконуваної роботи;

5) чим більше праця є професійною, тим більша 
відповідальність покладається на працівника;

6) з соціальної точки зору професія являє собою 
організовану групу, яка сформована в постійній вза-
ємодії з суспільством; виконує соціально значимі 
функції за допомогою системи формальних і нефор-
мальних відносин; створює свою субкультуру, як пе-
редумову успіху в кар’єрі [4, с. 514-515].

Багато інших зарубіжних авторів наводять на-
ступний перелік ознак професії: спеціальні знання, 
що забезпечуються визнаними навчальними центра-
ми; специфічні кваліфікаційні вимоги, що регулю-
ють поетапне навчання професіонала; етичні норми 
поведінки; відповідність суспільним інтересам; на-
явність органу, що регулює все перераховане вище.

В своїх дослідженнях А. С. Фонарьов виділяє чо-
тири стадії процесу становлення професії бухгалтера:

1) виникнення професійних намірів і вступ до 
професійного навчального закладу;

2) професійне навчання, спрямоване на репродук-
тивне засвоєння професійних знань, навиків і вмінь;

3) процес входження у професію;
4) повна реалізація особистості в самостійній про-

фесійній праці [5, с. 82].
Кожна з цих стадій становлення відіграє важливу 

роль і потребує детальної оцінки.
Перша стадія становлення професії бухгалтера 

полягає в профорієнтації потенційних абітурієнтів 
до вступу в навчальні заклади на бухгалтерські спе-
ціальності. При цьому на вибір абітурієнтів, на нашу 
думку, впливає дуже велика кількість чинників, зо-
крема, сімейні та суспільні настрої, особисті амбіції, 
престижність професії, рівень знань абітурієнтів та 
інші. Щодо вибору професії український філософ  
Г. Сковорода говорив, що світ – це театр. І кожен 
повинен для себе обрати ту роль, яку він зможе най-
краще виконати, ту, що відповідає його нахилам і 
здібностям [6, с. 3]. Представниця Житомирської на-
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укової бухгалтерської школи Л. В. Чижевська ствер-
джує, що професія бухгалтера увійшла до ключових, 
найнеобхідніших для розвитку країни, чиї внески 
та досягнення привертають увагу громадськості. На 
думку автора, ця професія залишається привабли-
вою для молоді, але стає дедалі складнішою для опа-
нування [7, с. 25].

Друга стадія полягає в отриманні базової освіти, яка 
дасть можливість професійно працювати бухгалтером. 
Проте, в багатьох навчальних закладах України збері-
гається старий підхід до підготовки бухгалтерів та їх 
навчання: викладення матеріалу на лекціях і подаль-
ше його обговорення на семінарських заняттях. Таке 
навчання є не зовсім правильним, адже теоретичне 
освоєння матеріалу в більшій мірі повинно відбуватися 
самостійно, шляхом вивчення підручників, посібників. 
Лекції необхідно читати з проблемних питань. Щоб 
підготувати бухгалтера, потрібно дати йому практичні 
навички роботи. Це досягається як через тестування 
його знань по відповідних темах, проблемах, вирішен-
ня ситуаційних практичних завдань, так і, звичайно 
ж, через практичну роботу в бухгалтерії. 

Бухгалтерський облік легко перетворити в рути-
ну і схоластику як при навчанні, так і на практиці. 
Тому сучасний учбовий процес підготовки облікових 
кадрів повинен розкрити студенту логічність і по-
слідовність бухгалтерського обліку, його методику, 
творчі можливості професії. Вони поширюються не 
тільки на безперервний розвиток та удосконалення 
системи бухгалтерського обліку як науки і практи-
ки, його прийомів і методів, але й на постійне до-
слідження тих глибинних економічних і соціальних 
процесів, які формуються і узагальнюються в обліко-
вій інформації. Зміни підходу до навчання пов’язані 
також з приходом до вузів нових спеціалістів. Без 
утримання працюючих і залучення нових висококва-
ліфікованих спеціалістів нереально забезпечити під-
готовку бухгалтерів, адекватну ринковій економіці. 

Третя стадія виходу випускників навчальних за-
кладів на ринок праці є найбільш трагічною в ста-
новленні професії бухгалтера в сучасних умовах, 
тому що, за нашими соціологічними дослідженнями, 
дуже мала частка випускників навчальних закла-
дів (близько 10%) працевлаштовуються за здобутою 
бухгалтерською спеціальністю. Решту випускників 
шукають роботу за суміжними економічними про-
фесіями, перекваліфіковуються, а значна частка 
випускників поповнює лави безробітних як зареє-
строваних, так і незареєстрованих. В той же час ро-
ботодавці займаються пошуком професійних бухгал-
терів, які відповідають їх вимогам, зокрема мають 
практичний досвід бухгалтерської роботи, професій-
но володіють основами ведення обліку за допомогою 
автоматизованих бухгалтерських програм та іншими 
якісними характеристиками.

Четверта стадія становлення професії бухгалтера 
полягає в повноцінній роботі професійних бухгалте-
рів відповідно до чинного законодавства. Так, робота 
бухгалтера базується на організаційно-правових ре-
гламентах, які є загальнодержавними (Закон Украї-
ни «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», 
П(С)БО, Довідник кваліфікаційних характеристик 
професій працівників), а також внутрішніми органі-
заційними регламентами на підприємстві (Наказ про 
облікову політику, Положення про бухгалтерію, По-
садові інструкції бухгалтерів, зведені та індивідуаль-
ні графіками роботи облікових працівників).

У Законі України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» визначено, що голо-
вний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку підприємства:

• забезпечує дотримання на підприємстві вста-
новлених єдиних методологічних засад бухгалтер-
ського обліку, складання і подання у встановлені 
строки фінансової звітності;

• забезпечує перевірки стану бухгалтерського об-
ліку у філіях, представництвах, відді-
леннях та інших відокремлених під-
розділах підприємства;

 організовує контролю за відобра-
женням на рахунках бухгалтерського 
обліку всіх господарських операцій;

• бере участь в оформленні матері-
алів, пов’язаних з недостачами та від-
шкодуванням втрат від недостачі, кра-
діжок і псування активів підприємства 
[8, с. 12].

Для обіймання посади бухгалтера 
ставляться відповідні вимоги також 
Довідником кваліфікаційних харак-
теристик професій працівників [9], де 
зазначено завдання та обов’язки бух-
галтера, кваліфікаційні вимоги та те, 
що бухгалтер повинен знати і вміти. 
На основі цього Довідника розробля-
ються внутрішні організаційні регла-
менти працівників облікового апарату 
підприємств і організацій України.

Основні вимоги до професії бухгал-
тера на ринку праці, які ми дещо сис-
тематизували (рис.) сьогодні зросли. 
Сучасний бухгалтер повинен мати від-
повідні знання та вміння, а також воло-
діти рисами, необхідними для успішної 
професійної реалізації у бухгалтер-
ській діяльності. Він має забезпечити 
достовірне ведення бухгалтерського об-
ліку, приносити користь підприємству 

Рис. 1. Основні вимоги до сучасного бухгалтера*
*Джерело: власна розробка автора 

 

СУЧАСНИЙ БУХГАЛТЕР ПОВИНЕН

• нормативні, методичні та 
інші керівні матеріали з 
організації та ведення 
бухгалтерського обліку та 
складання фінансової 
звітності; 
• облікову політику, 
• систему регістрів обліку, 
правила документообігу і 
технологію оброблення 
облікової інформації на 
підприємстві;
• план рахунків 
бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських 
операцій; 
• систему і форми 
внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку, 
звітності і контролю.

• організовувати 
документообіг;
• володіти навиками 
роботи з комп’ютерними 
програмами 
• самостійно або в групі 
спеціалістів розробляти 
інструкції та положення з 
обліку основних засобів, 
матеріалів, заробітної 
платитощо;
• розробляти проекти 
вдосконалення 
бухгалтерського обліку 
та контролю за окремими 
ділянками роботи;
• формувати облікові 
регістри;
• проводити аналіз та 
контроль фінансово-
господарської діяльності 

• чесність 
• об'єктивність
• відповідальність
• професійна 
компетентність 
• конфіденційність
• професійна 
поведінка 
• технічні стандарти
• обов'язковість
• наполегливість
• акуратність
• справедливість
• людяність
• психологічна 
готовність до 
навчання

ЗНАТИ: ВМІТИ:ВОЛОДІТИ 
РИСАМИ
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шляхом пропозицій з вибору кращих альтернатив-
них управлінських рішень. Бухгалтер повинен боро-
тися проти шахрайства, тому що це професія здібних 
і чесних людей. 

Кваліфікований бухгалтер повинен бути відповідаль-
ним, мати аналітичний склад розуму, математичні зді-
бності, бути посидючим і скрупульозним, мати схиль-
ність до роботи з числами. Він повинен володіти гарною 
пам’яттю, акуратністю, добре володіти ПК, а також в 
сучасних умовах бути добре знайомим з автоматизова-
ними системами бухгалтерського обліку. Окрім того, 
особі, що хоче працювати бухгалтером, необхідні висока 
концентрація уваги і вміння зберігати таємниці, оскіль-
ки часто бухгалтер володіє інформацією, що має статус 
конфіденційної або комерційної таємниці. Разом з тим 
сучасний бухгалтер повинен володіти особистісною ри-
сою психологічної готовності до постійного навчання, 
оскільки зміни в законодавстві та розвиток бухгалтер-
ського обліку спричиняє переміни у веденні бухгалтер-
ського обліку. Кваліфікований бухгалтер розбирається у 
всіх питаннях обліку та податкової політики. Професій-
ний бухгалтер для підприємств – це безцінний і шано-
ваний працівник на підприємстві.

Незважаючи на численні дослідження профе-
сійної діяльності бухгалтерів, науковцями так і не 
сформульовано однозначного загальноприйнятого 
визначення терміну «професійний бухгалтер». Від-
сутнє і чітке розуміння статусу професійного бухгал-
тера у вітчизняному законодавстві.

На думку С. М. Дячук, професійний бухгалтер –  
це особа (суб’єкт професійної бухгалтерської діяльнос-
ті), яка отримала право надавати професійні послуги 
клієнтові завдяки наявності сертифікату міжнародно-
го зразка (за кваліфікаційною програмою, визнаною в 
усьому світі) і яка є членом однієї із професійних гро-
мадських організації бухгалтерів. Міжнародна асоціа-
ція бухгалтерів виділяє окремий статус «професійний 
бухгалтер», який включає в себе професії головного 
бухгалтера, аудитора, фінансового директора та по-
даткового консультанта [10, с. 106]. 

Найбільш повним визначенням професійного бух-
галтера, на нашу думку, є визначення професора 
Ф.Ф. Бутинця, який зазначає, що сучасний бухгалтер 
– це: насамперед, менеджер, який здійснює керівни-
цтво колективом. Отож, він повинен бути аналітиком, 
оскільки прийняття рішень здійснюється на основі 
системного аналізу ситуацій; висококваліфікований 
спеціаліст в питаннях правового, податкового та ін-
шого законодавства. Він повинен чітко орієнтуватися 
в бізнес-середовищі та швидко реагувати на зміни у 
ньому; фінансист, який вміє грамотно розпоряджати-
ся грошовими коштами підприємства [11]

Розглянуті особливості, ознаки та вимоги до су-
часного бухгалтера формують основу для створен-
ня відповідного статусу професійного бухгалтера в 
Україні. Проте бухгалтерський облік, як і будь-яка 
інша професійна діяльність, потребує відповідного 
впливу з боку наявних інститутів економічного роз-
витку. Формування завдяки цьому належного ста-
тусу професійного бухгалтера в Україні можливе 
завдяки наявності якісного інституційного забезпе-
чення бухгалтерського обліку, зокрема професійни-
ми інститутами. Адже саме вони сприяють вдоско-
наленню інституційного середовища через вплив на 
державну політику у сфері регулювання бухгалтер-
ського обліку, а також є організаторами підвищення 
рівня кваліфікації бухгалтерів.

Тому в сучасних економічних умовах важливого 
значення в розвитку професійної діяльності бухгал-
терів набуває інституційний підхід, який широко 

використовується в різних економічних науках. Під 
ним розуміють (від лат. institutum – встановлення, 
пристрій, установа) – учення, яке розглядає значен-
ня різних інституцій, а також їх взаємодію в області 
прийняття певних рішень [4].

Першим опрацював класифікацію та ієрархію 
існуючого інституційного забезпечення розвитку 
бухгалтерського обліку в Україні В.М. Жук. Авто-
ром розглянуто бухгалтерський облік як професійну 
діяльність та визначено його інституційне забезпе-
чення. На думку вченого, «…формування інституту 
професійних бухгалтерів є найбільш складною скла-
довою інституціонального забезпечення розвитку 
бухгалтерського обліку» [12, с. 329].

Продовжує дослідження в цьому напрямку В. 
М. Метелеця, який стверджує, що зростаючий еко-
номічний ефект від професії бухгалтера суспільство 
може отримати при побудові інституційної матриці 
бухгалтерської професії, яка складається з елемен-
тів професії, інститутів та організації обліку і аудиту 
[13, с. 45].

Хочемо відмітити, що для побудови належного 
інституційного середовища для роботи професійних 
бухгалтерів потрібно застосувати комплексний під-
хід, який вимагає перебудови системи регулювання 
правових, фінансових та організаційно-інституціо-
нальних засад його функціонування. Вважаємо, що 
таку перебудову потрібно починати з реформування 
законодавчої бази, яка протягом тривалого періоду 
часу в основному зводилась до прийняття пакета 
нормативно-правових актів з бухгалтерського облі-
ку, які були запозичені із зарубіжних країн і не за-
вжди відповідали умовам нашої країни. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, про-
фесія бухгалтера в сучасних умовах – одна з най-
більш потрібних та популярних на ринку праці, 
адже кожне підприємство чи організація, користу-
ються послугами таких фахівців. Робота бухгалтера 
сьогодні, як і будь-яка інша кваліфікована праця, 
стає більш об’ємною, динамічною та потребує глибо-
ких знань і вмінь, особистих рис характеру, яких він 
набуває в процесі свого поетапного професійного ста-
новлення. Тому сучасний бухгалтер має бути високо-
освіченою, компетентною людиною, з кваліфікацією, 
яка відповідає вимогам професії. Разом з тим він має 
бути всебічно розвиненою особистістю, що постійно 
удосконалює свій професійний рівень і прагне до са-
мовдосконалення. Професійність бухгалтера в зна-
чній мірі визначається інституційним середовищем, 
яке на даний час потребує вдосконалення та подаль-
ших детальних наукових досліджень.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТЕЙ ОБЛІКУ ВИТРАТ  
ДО ВИМОГ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

У статті розглянуто діючі підходи до класифікації витрат для потреб обліку виробництва продукції. Здійснено критичну оцінку 
статей обліку витрат та їх відповідності сучасним вимогам управління якістю продукції молочного скотарства. Обґрунтовано 
доцільність вибору статей обліку витрат на забезпечення якості продукції у відповідності з умовами конкретного підприємства.

Ключові слова: статті обліку витрат, класифікація витрат, облік виробництва.

Круглая М.М. ТРАНСФОРМАЦИЯ СТАТЕЙ УЧЕТА ЗАТРАТ К ТРЕБОВАНИЯМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
В статье рассмотрены действующие подходы к классификации затрат для потребностей учета производства продукции. 

Осуществлена критическая оценка статей учета затрат и их соответствия современным требованиям управления качеством 
продукции молочного скотоводства. Обусловлена целесообразность выбора статей учета затрат на обеспечение качества про-
дукции в соответствии с условиями конкретного предприятия.

Ключевые слова: статьи учета затрат, классификация затрат, учет производства.

Кruhla M. M. TRANSFORMATIONOF ARTICLES OF CALCULATING THE EXPENSES TO THE DEMANDS OF MANAGING  
THE QUALITY OF PRODACTION

Acting approaches to the classification of costs for needs of accounting the manufacture of production are considered in the article. 
Critical estimation of articles of calculating the expenses and their correspondence to the modern demands of managing the quality of 
production of dairy cattle-breeding is fulfilled. The expediency of selecting the articles of calculating the expenses as to guaranteeing the 
quality of production in accordance with conditions of particular enterprise is determined.

Keywords: articles of calculating the expenses, classification of costs, accounting of production.

Постановка проблеми. В сучасних умовах процес 
ефективного управління виробництвом значною мі-
рою залежить від раціонально побудованої системи 
обліку та об’єктивності відображення нею виробни-
чих процесів.

Важливими елементами обліку виробництва сіль-
ськогосподарської продукції підприємства є витрати на 
виробництво продукції та вихід продукції. Рівень ви-
трат на виробництво виступає не тільки критерієм ефек-
тивності використання форм і методів господарювання, 
а й опосередковано свідчить про якість продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням облікового відображення формування витрат ви-
робництва та виходу продукції, інформаційного за-
безпечення управлінських рішень присвячені роботи 
багатьох вітчизняних вчених, серед яких І. Бланк, 
Ф. Бутинець, В. Новодворська, Л. Нападовська,  
В. Плаксієнко, Л. Чижевська та інші учені.

Зважаючи на важливість проведених раніше до-
сліджень, слід зазначити, що в умовах динамічних 
змін вимог до інформації про витрати і вихід та собі-
вартість продукції, напрями класифікації витрат для 
їх відображення в обліку та включення до собівар-
тості потребують свого подальшого обґрунтування.

Постановка завдання. Мета статті полягає в об-
ґрунтуванні необхідності трансформації статей об-
ліку витрат до сучасних вимог управління виробни-
цтвом, зокрема, щодо якості продукції. Мета роботи 
досягається при вирішенні наступних завдань:

– розглянути діючі підходи до класифікації ви-
трат для потреб обліку виробництва продукції;

– здійснити критичну оцінку статей обліку ви-
трат та їх відповідності сучасним вимогам управлін-
ня якістю продукції;

– обґрунтувати доцільність вибору статей обліку 
витрат на забезпечення якості продукції у відповід-
ності з умовами конкретного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним 
із методів пізнання витрат служить їх класифікація –  
поділ на групи на основі певних спільних ознак і 
закономірних зв’язків між ними. Мета класифікації 
витрат полягає у їх групуванні за ознаками, залежно 
від цілей обліку з метою управління ними. В резуль-
таті диференціювання витрат на виробництво молока 
в існуючих системах класифікації витрат встановле-
ні найсуттєвіші класифікаційні ознаки для потреб 
обліку та контролю за витратами і виходом продук-
ції та формування виробничої собівартості молока. 


