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вими (плановими і прогнозованими) результатами 
діяльності за закріпленими за ними компетенція-
ми та бізнес-процесами. Це, у свою чергу, автома-
тично регулює виконання показників верхніх рів-
нів і стратегії підприємства за рахунок відповідної 
взаємопов'язаності і збалансованості показників між 
рівнями управління рухом капіталу.

Висновки з проведеного дослідження. Господар-
ські процеси, які здійснюються на виробничому 
підприємстві, взаємопов’язані, оскільки вони уосо-
блюють загальний рух капіталу в процесі його відтво-
рення. Тому для забезпечення ефективного управлін-
ня необхідним є формування системи інтегрованого 
обліку, яка повинна забезпечити максимальну про-
зорість механізму формування облікових та звітних 
даних для потреб користувачів. 
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Постановка проблеми. На теперішній час існує 
безліч видів стимулювання працівників, що діють у 
різних напрямах, проте мають одну мету – мотиву-
вати працівників до кращих результатів. У нинішніх 
умовах найефективнішим способом стимулювання 
працівників є матеріальне стимулювання, адже мате-
ріальні блага – це основний засіб, що змушує людину 

приступати до трудової діяльності. Під матеріальним 
стимулюванням хоч і розглядають систему матері-
альних благ (в основному заробітну плату), що спо-
нукають працівників до більш ефективної та резуль-
тативної роботи, але на даний момент у наукових та 
періодичних джерелах існує розгалужений погляд на 
трактування поняття «матеріальне стимулювання».
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У кон-
текстах наукових робіт з бухгалтерського обліку, що 
стосуються обліку, аудиту і аналізу розрахунків з 
оплати праці та ефективності використання трудових 
ресурсів, автори Н.В. Шульга та Т.Г. Мельник опосе-
редковано розглядали матеріальне стимулювання та 
ефективність використання трудових ресурсів на під-
приємствах. Що ж до продуктивності праці та її ви-
мірювання, то в авторефератах дисертаційних робіт 
автори виділили об’єктами дослідження регулюван-
ня співвідношення продуктивності праці та заробіт-
ної плати (О.С. Богачов, О.В. Додонов, І.А. Попова), 
процес підвищення продуктивності праці (О.О. Кіях, 
С.І. Панченко, А.С. Пасєка), аналізу продуктивності 
праці, виявлення резервів її зростання (Н.П. Мищи-
шин).

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
тому, що у дослідженні науковці здебільшого розгля-
дали або сутність стимулювання та пов’язані з ним 
питання, або продуктивність праці. Значно рідше зу-
стрічалися наукові роботи, де чітко була встановле-
на закономірність між застосуванням матеріального 
стимулювання та встановленим чітким його впливом 
на продуктивність праці. Матеріальне стимулювання 
продуктивності праці як цілісна категорія на даний 
час потребує подальших наукових розробок. Особли-
вої уваги потребує нормативне-правове регулювання 
оплати праці як основа запровадження, встановлен-
ня та удосконалення матеріального стимулювання 
оплати праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
системою нормативно-правового регулювання бух-
галтерського обліку розуміють сукупність законо-
давчих, нормативних правових актів та інших до-
кументів, що відносяться до бухгалтерського обліку. 
Сьогодні в Україні склалася багаторівнева система 

регулювання обліку та звітності, на формування якої 
значно вплинули економічні перетворення в країні, 
необхідність працювати у нових ринкових умовах, 
а також активне розповсюдження і впровадження 
міжнародних стандартів фінансової звітності.

Нормативно-правове регулювання бухгалтерсько-
го обліку являє собою сукупність законодавчих, нор-
мативних правових та методичних документів, за-
тверджених вищими органами влади України, які 
безпосередньо регулюють сферу бухгалтерського об-
ліку. На даний час в Україні сформована багаторів-
нева система регулювання бухгалтерського обліку 
(рис. 1), кожний рівень якої має свій масштаб дії, 
починаючи від загальнодержавного і закінчуючи рів-
нем окремого підприємства.

Як помітно з рисунка 1, кожен рівень регулю-
вання бухгалтерського обліку має своє призначен-
ня, сферу дії. Наведений рисунок зображує загальне 
регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в Україні, включаючи всі об’єкти обліку. 
Тобто на будь-який об’єкт бухгалтерського облі-
ку нормативно-правове регулювання поширюється 
«ступінчастим чином», кожний напрям має свої від-
окремлені законодавчі акти, що прийняті для регу-
лювання конкретного питання.

Якщо ж розглядати матеріальне стимулюван-
ня підвищення продуктивності праці, то це питан-
ня необхідно розглядати в структурі розрахунків з 
оплати праці. Матеріальні стимули – безпосередня 
складова оплати праці і обліковується разом із усіма 
складовими заробітної плати. Продуктивність праці 
загалом не є чітким об’єктом облікового відображен-
ня і є розрахунковою величиною, але ключовим мо-
ментом у такому розрахунку є саме дані бухгалтер-
ського обліку. Так як продуктивність праці впливає 
як на витрати підприємства (матеріальні стимули 
для її підвищення), так і на доходи (зростання при-

бутків як наслідок підвищення 
продуктивності праці, зростання 
якості продукції, кількості виго-
товленої продукції, зниження со-
бівартості продукції тощо), мож-
на точно стверджувати, що дана 
категорія є обліковою, так як ви-
пливає з облікових даних.

Щодо безпосереднього регу-
лювання матеріального стиму-
лювання у законодавчих актах 
України, то можна зазначити, 
що базові основи стимулюван-
ня працівників в системі оплати 
праці закріплені у Кодексі за-
конів про працю, Законі Укра-
їни «Про оплату праці», Законі 
України «Про колективні дого-
вори і угоди» та інших норма-
тивно-правових актах. 

Якщо узагальнити усі норма-
тивно-правові документи, що ре-
гулюють питання оплати праці, 
то можна їх узагальнити та поді-
лити на два рівні – загальнодер-
жавний та рівень підприємства.

Загальнодержавний рівень 
представляють: Конституція 
України, Кодекс законів про 
працю, Податковий кодекс Укра-
їни, Закон України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звіт-
ність в Україні», Закон України 

Нормативне регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні

1-й рівень – законодавчий 
Визначає сутність бухгалтерського обліку, його завдання, основні поняття, що 

використовуються в обліку, порядок регулювання, організації та ведення 
бухгалтерського обліку і подання фінансової звітності

Кодекси, Закони України, Укази Президента, Постанови Кабміну України

2-й рівень – нормативний
Визначає загальні принципи і правила ведення бухгалтерського обліку окремих його 

об’єктів, можливі бухгалтерські прийоми без конкретного механізму застосування їх до 
певного виду діяльності, порядок складання та подання фінансової звітності

Документи, розроблені Мінфіном України

3-й рівень – методичний
Документи цього рівня носять рекомендаційний характер, у них викладені 

методичні вказівки та роз’яснення з окремих питань постановки бухгалтерського обліку 
відповідно до галузевої специфіки

Інструкції, методичні рекомендації, що розробляються Мінфіном України,
Національним банком України, Держказначейством, іншими відомствами, яким 

надане право регулювання бухгалтерського обліку

4-й рівень – організаційний
Підприємства та організації, керуючись законодавчо-нормативними актами органів, що 

регулюють бухгалтерський облік, самостійно формують свою облікову політику

Робочі документи, що формують облікову політику підприємства; накази, інструкції 
для системи внутрішнього регулювання господарської діяльності підприємства

Рис. 1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 
і звітності в Україні

Систематизовано на основі [1, с. 239]
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«Про оплату праці», Закон України «Про колективні 
договори і угоди», Закон України «Про відпустки» 
та інші закони, ще регулюють оплату праці; Поста-
нова Кабміну України «Порядок обчислення серед-
ньої заробітної плати», «Про єдині тарифні умови 
оплати праці робітників і службовців за загальни-
ми (наскрізними) професіями і посадами», П(С)БО 
26 «Виплати працівникам», П(С)БО 16 «Витрати» та 
деякі методичні рекомендації.

Стаття 43 Конституції України закріплює, що ко-
жен має право на працю, що включає можливість за-
робляти собі на життя працею, яку він вільно обирає 
або на яку вільно погоджується. Держава створює 
умови для повного здійснення громадянами права на 
працю, гарантує рівні можливості у виборі професії 
та роду трудової діяльності. Кожен має право на на-
лежні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну 
плату, не нижчу від визначеної законом. Викорис-
тання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних 
для їхнього здоров’я роботах забороняється. Право 
на своєчасне отримання винагороди за працю захи-
щається законом [2].

Кодекс законів про працю України (КЗпП) визна-
чає правові засади і гарантії здійснення громадяна-
ми України права розпоряджатися своїми здібностя-
ми до продуктивної і творчої праці. У статті 1 КЗпП 
України завданням кодексу проголошено регулювати 
трудові відносини всіх працівників, сприяючи зрос-
танню продуктивності праці, поліпшенню якості ро-
боти, підвищенню ефективності суспільного вироб-
ництва і піднесенню на цій основі матеріального і 
культурного рівня життя трудящих [3].

Закон України «Про оплату праці» визначає еко-
номічні, правові та організаційні засади оплати пра-
ці працівників, які перебувають у трудових відноси-
нах на підставі трудового договору з підприємствами, 
установами, організаціями усіх форм власності та гос-
подарювання, а також з окремими громадянами та 
сфери державного і договірного регулювання оплати 
праці і спрямований на забезпечення відтворювальної 
і стимулюючої функцій заробітної плати [4].

Закон України «Про колективні договори і уго-
ди» визначає правові засади розробки, укладення 
та виконання колективних договорів і угод з метою 
сприяння регулюванню трудових відносин та соці-
ально-економічних інтересів працівників і робото-
давців [5].

Проте більш деталізовано питання матеріального 
стимулювання розглядається в деяких методичних 
рекомендаціях, що включають приклади та прак-
тичні поради стосовно організації матеріального сти-
мулювання на підприємствах. Прикладами таких 
методичних рекомендацій є: Рекомендації щодо ви-
значення заробітної плати працюючих в залежності 
від особистого внеску працівника в кінцеві резуль-
тати роботи підприємства, затверджені Наказом Мі-
ністерства праці та соціальної політики України від 
31.03.1999 р. № 44 [6], Методичні рекомендації щодо 
оплати праці працівників малих підприємств, за-
тверджені Наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України від 13.08.2004 р. № 186 [7], Ме-
тодичні рекомендації щодо організації матеріального 
стимулювання праці працівників підприємств і ор-
ганізацій Рекомендовано наказом Міністерства праці 
та соціальної політики України від 29 січня 2003 р. 
№ 23 [8].

Досить ґрунтовним нормативним документом сто-
совно застосування стимулюючих заходів на підпри-
ємствах є Методичні рекомендації щодо організації 
матеріального стимулювання праці працівників під-

приємств і організацій № 23 від 29.01.2003, Мініс-
терства праці та соціальної політики України [8]. 
Методичні рекомендації розроблено з метою надання 
практичної та методичної допомоги підприємствам 
та організаціям щодо розробки та впровадження 
найбільш ефективних систем матеріального стиму-
лювання праці. Методичні рекомендації дозволяють 
фахівцям підприємств і організацій вдосконалити не 
тільки діючі на підприємствах, а й розробити нові 
ефективніші системи матеріального стимулювання. 
Метою цих рекомендацій є розробка методологічних 
основ та методичних підходів до побудови та впро-
вадження на підприємствах систем матеріального 
стимулювання праці працівників, підвищення їх 
мотивації до праці, продуктивності і ефективності 
виробничої діяльності та забезпечення конкуренто-
спроможності підприємств у ринкових умовах госпо-
дарювання [8].

У інших вищезазначених методичних рекоменда-
ціях розглядаються різні форми матеріального сти-
мулювання і наводяться рекомендації щодо їх засто-
сування для різних категорій працівників та видів 
діяльності підприємства. Узагальнивши положення 
цих документів, можна виділити такі основні види 
матеріального стимулювання:

– підвищення індивідуальної заробітної плати на 
підставі додаткових показників;

– застосування систем оплати праці, спрямова-
них на підвищення її ефективності (відрядно-про-
гресивна система, система коригуючих коефіцієнтів 
залежно від рівня виконання завдань, розподіл ко-
лективного заробітку згідно з коефіцієнтами трудо-
вої участі (КТУ) тощо;

– застосування систем преміювання за індивіду-
альні та/або колективні результати праці;

– запровадження заохочувальних доплат та над-
бавок до окладів;

– розподіл прибутку між працівниками;
– виплата дивідендів на акції працівників акціо-

нерних товариств;
– соціальні виплати та пільги [9, с. 123].
Щодо нормативно-правового регулювання про-

дуктивності праці, то стосовно даного питання на за-
гальнодержавному рівні майже відсутні нормативні 
акти. Тимчасові методичні рекомендації розрахун-
ку продуктивності праці в цілому в економіці та за 
видами економічної діяльності, затверджені нака-
зом Міністерства економіки України від 26.12.2008 
№ 916, розроблено з метою розрахунку продуктив-
ності праці в цілому в економіці та за видами еконо-
мічної діяльності. Вони формують загальні підходи 
до визначення показників продуктивності праці: на 
національному рівні, за видами економічної діяль-
ності, а також для міжнародних порівнянь. Даний 
документ полегшує процес розрахунку показника 
продуктивності праці та зазначає необхідні для роз-
рахункового процесу показники.

Важливо зазначити, що процес регулювання як 
системи оплати в цілому, так і матеріального стиму-
лювання як складової її частини регулюється за до-
помогою угод трьох рівнів:

– державний рівень – генеральна угода;
– галузевий та регіональний рівень – галузеві та 

регіональні угоди;
– виробничий рівень – колективний договір;
– індивідуальний рівень – трудовий договір 

(контракт).
Виділяють таку закономірність: умови угоди 

кожного рівня не можуть погіршувати умови опла-
ти праці, передбачені на більш високому рівні. Тоб-
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то положення генеральної угоди повинні відповідати 
вимогам законодавства щодо мінімального розмі-
ру заробітної плати і умов праці, положення галу-
зевих та регіональних угод не можуть передбачати 
гірші умови оплати праці, ніж ті, що встановлені у 
генеральній угоді. Одночасно на кожному рівні угод 
може бути передбачено поліпшені умови праці і до-
даткові заохочувальні виплати порівняно з угодою 
вищого рівня [9, с. 124].

Визначивши основні рівні регулювання оплати 
праці у частині матеріального стимулювання, що 
безпосередньо впливає на зміну продуктивності пра-
ці, потрібно розглянути внутрішні нормативні та роз-
порядчі документи підприємства, які регламентують 
процес матеріального стимулювання працівників.

Відповідно до статті 1 Закону України »Про ко-
лективні договори та угоди» [49], колективний до-
говір укладається на основі чинного законодавства, 
прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулю-
вання виробничих, трудових і соціально-економіч-
них відносин і узгодження інтересів працівників та 
роботодавців.

Статтею 7 ЗУ «Про колективні договори та угоди» 
[5] закріплено зміст колективного договору, де вста-
новлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регу-
лювання виробничих, трудових, соціально-економіч-
них відносин, зокрема: 

– зміни в організації виробництва і праці; 
– забезпечення продуктивної зайнятості; 
– нормування і оплати праці, встановлення фор-

ми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів 
трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); 

– встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 
– участі трудового колективу у формуванні, роз-

поділі і використанні прибутку підприємства (якщо 
це передбачено статутом); 

– режиму роботи, тривалості робочого часу і від-
починку; 

– умов і охорони праці; 
– забезпечення житлово-побутового, культурно-

го, медичного обслуговування, організації оздоров-
лення і відпочинку працівників; 

– гарантій діяльності профспілкової чи інших 
представницьких організацій працівників;

– умов регулювання фондів оплати праці та вста-
новлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) спів-
відношень в оплаті праці; 

– забезпечення рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків; 

– заборона дискримінації.
Колективний договір може передбачати додаткові 

порівняно з чинним законодавством і угодами гаран-
тії, соціально-побутові пільги.

Показники та умови оплати праці, у тому числі 
порядок нарахування премій, доплат, надбавок та ін-
ших заохочувальних виплат на конкретному підпри-
ємстві, визначаються у Положенні про оплату праці, 
що містить окремий розділ про матеріальне стимулю-
вання. Пунктами 1.10 та 1.11 Методичних рекомен-
дацій щодо оплати праці працівників малих підпри-
ємств № 186 [7] система оплати праці має бути чітко 
сформульована і визначена у відповідному Положенні 
про систему та умови оплати праці працівників під-
приємства, у якому конкретно визначаються:

– мета та основні завдання діяльності підприєм-
ства, які повинні вирішувати його працівники;

– структура основної заробітної плати за елемен-
тами, з яких вона складається;

– показники, за якими певним групам та катего-
ріям працівників нараховується заробітна плата;

– умови, за яких основна заробітна плата праців-
ників може бути підвищеною або зниженою до рівня, 
передбаченого трудовим договором, з визначенням 
показників та умов діяльності, за якими це підви-
щення або зниження може бути застосовано, та роз-
мірів такого підвищення або зниження;

– показники та умови нарахування додаткової 
оплати праці: премій, доплат, надбавок або інших 
заохочувальних та компенсаційних виплат.

Премії або додаткові заохочувальні виплати на 
малому підприємстві можуть і не виплачуватися за 
умови, що система побудови схеми посадових окла-
дів та місячних тарифних ставок дозволяє стимулю-
вати ефективну, продуктивну працю [7].

Одним із додатків до колективного договору є По-
ложення про преміювання, що закріплює такі мо-
менти, як: види премій і джерела виплати премій, 
розміри премій, порядок затвердження, нарахування 
й виплати премій, умови виплати премій, терміни 
виплати премій, підстави зниження розмірів премій 
та інші деталізовані моменти стосовно преміювання, 
індивідуальні для кожного підприємства.

По закінченні місяця (кварталу, року) керівник 
підприємства видає Наказ про преміювання за підсум-
ками роботи, у якому на підставі Положення про пре-
міювання зазначаються розміри премій працівникам.

Отже, аналізуючи нормативне забезпечення оплати 
праці України у частині матеріального стимулюван-
ня, можна зробити висновки про достатньо високий 
рівень правового регулювання даної сфери. В Україні 
практично створено законодавчо-правову базу регу-
лювання державних механізмів оплати праці відпо-
відно до міжнародних трудових норм. Стосовно мате-
ріального стимулювання підвищення продуктивності 
праці, то українське законодавство включає дану ка-
тегорію безпосередньо у регламентування оплати пра-
ці, де матеріальне стимулювання може розглядатися 
як основна чи додаткова заробітна плата або премі-
ювання працівників. Основні моменти регулювання 
матеріальних стимулів для працівників покладено на 
кожне окреме підприємство, де має здійснюватися ре-
гламентування даного процесу відповідно до внутріш-
ніх нормативних положень, фінансових можливостей 
підприємства та бажання власника. Таким чином, 
спираючись на запропоновані законодавством прикла-
ди та рекомендації щодо створення систем стимулю-
вання працівників, кожне підприємство самостійно 
розробляє систему додаткових стимулів, що будуть ді-
євими на шляху до підвищення продуктивності праці, 
а також матеріального становища персоналу. Оскіль-
ки продуктивність праці на даний час в нашій країні 
на законодавчому рівні майже не розглядається і в 
процесі дослідження було виділено лише Тимчасові 
методичні рекомендації розрахунку продуктивності 
праці в цілому в економіці та за видами економіч-
ної діяльності, що дозволяють проводити розрахунки 
продуктивності праці, то можна зробити висновок, що 
нормативне регулювання бухгалтерського обліку про-
дуктивності праці не є достатньо розробленим та в по-
дальшому потребує вдосконалення.

Висновки з проведеного дослідження. Можна зро-
бити висновок, що матеріальне стимулювання – це 
економічна категорія, що являє собою сукупність 
різних форм і методів, метою яких є спонукання та 
заохочення працівників до кращих результатів. Ма-
теріальне стимулювання ґрунтується на основному 
економічному законі, який описує постійні людські 
потреби на задоволення яких приходять блага. Сти-
мулювання у рамках підприємства має бути регла-
ментованим певними нормативними документами, що 
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встановлюють як винагороди, так і штрафні санкції у 
разі порушення посадових інструкцій. Прийняті схе-
ми матеріальних стимулів повинні постійно змінюва-
тися та вдосконалюватися, бо постійні та незмінювані 
схеми швидко входять в звичайний для працівни-
ків графік роботи та з часом не здійснюють жодного 
впливу на працівників. Потреби працівників у пев-
ному обсязі задовольняються і результативність робо-
ти з часом знижується. Тому керівництво будь-якого 
підприємства має постійно звертати увагу на те, як 
створити сприятливі умови праці для працівників та 
зацікавити їх до більш якісної та продуктивної робо-
ти, аналізуючи їх особисті мотиви. Використовуючи 
матеріальні стимули, потрібно враховувати, що вони 
залежать також і від матеріального становища пра-
цівника, рівнів та структури його доходів, особистих 
потреб, дієвості прийнятого механізму стимулювання.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
ТА ЇХ ВИЗНАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Стаття присвячена дослідженню податкового обліку основних засобів підприємства та їх визнання в цілях оподаткування та 
бухгалтерського обліку. Визначено суттєві відмінності податкового обліку основних засобів від бухгалтерського. А також у статті 
розкриваються основні поняття проведеного дослідження.

Ключові слова: основні засоби, податковий облік, необоротні активи, нематеріальні активи, амортизація, первісна вартість.

Костюник Е.В., Слюсар Л.А. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЗНАНИЯ 
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Статья посвящена исследованию налогового учета основных средств предприятия и их признания в целях налогообложения 
и бухгалтерского учета. Определены существенные отличия налогового учета основных средств от бухгалтерского. А также в 
статье определены основные понятия проведенного исследования.

Ключевые слова: основные средства, налоговый учет, необоротные активы, нематериальные активы, амортизация, перво-
начальная стоимость.

Kostiunik O.V., Sliusar L.A. PECULIARITIES OF TAX ACCOUNTING OF FIXED ASSETS AND THEIR RECOGNITION IN 
ACCOUNTING

The article deals with the study tax accounting of fixed assets of an enterprise and their recognition for the purposes of taxation and 
accounting. Essential difference between tax accounting of fixed assets accounting and accounting has been revealed. Basic concepts 
of the study have been covered.

Keywords: fixed assets, tax accounting, non-current assets, intangible assets, depreciation, primitive cost.

Постановка проблеми. Недоліки національного за-
конодавства у сфері бухгалтерського обліку та оподат-
кування створюють перешкоди для стандартизації та 
гармонізації бухгалтерського обліку взагалі та облі-

ку основних засобів зокрема. Тому питання визнання 
об’єктів основних засобів потребує подальшого дослі-
дження, перш за все у частині поєднання бухгалтер-
ського обліку та обліку потреб оподаткування.


