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У статті досліджено питання формування 
звітності щодо паливно-енергетичних 
ресурсів. З’ясовано, що до недавнього часу 
паливно-енергетичним ресурсам як скла-
дової частини собівартості продукції при-
ділялося недостатньо уваги, враховуючи 
незначні питомі витрати у собівартості 
виробленої продукції. З’ясовано, що підви-
щення цін на паливо і енергетичні ресурси, 
енергетичний (паливний) складник сприяло 
зростанню найбільш суттєвих факторів 
росту собівартості, що одразу ж позначи-
лося на конкурентоспроможності готової 
продукції підприємств. Раціональне вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів 
поліпшує техніко-економічні показники діяль-
ності, що проявляється через зростання 
продуктивності праці, фондовіддачі, зрос-
тання випуску продукції, зниження величини 
собівартості, збільшення прибутку. Дове-
дено, що вдосконалення облікового процесу 
з паливно-мастильних матеріалів безпосе-
редньо пов’язане з використанням новітніх 
стандартних програм. За допомогою відпо-
відного програмного продукту з’являються 
можливості отримання та оперативного 
опрацювання додаткових аналітичних даних.
Ключові слова: облік, паливно-енергетичні 
ресурси, звітність, управління, інформаційні 
технології.

В статье исследованы вопросы форми-
рования отчетности по топливно-энер-

гетическим ресурсам. Установлено, что 
до недавнего времени топливно-энерге-
тическим ресурсам как составной части 
себестоимости продукции уделялось 
недостаточно внимания, учитывая незна-
чительные удельные затраты в себе-
стоимости продукции. Установлено, что 
повышение цен на топливо и энергети-
ческие ресурсы, энергетическую (топлив-
ную) составляющую способствовало 
росту наиболее существенных факторов 
роста себестоимости, что сразу же ска-
залось на конкурентоспособности гото-
вой продукции предприятий. Рациональное 
использование топливно-энергетических 
ресурсов улучшает технико-экономиче-
ские показатели деятельности, прояв-
ляется через рост производительности 
труда, фондоотдачи, рост выпуска про-
дукции, снижение величины себестоимо-
сти, увеличение прибыли. Доказано, что 
усовершенствование учетного процесса 
горюче-смазочных материалов непосред-
ственно связано с использованием новых 
стандартных программ. С помощью соот-
ветствующего программного продукта 
появляются возможности получения и 
оперативной обработки дополнительных 
аналитических данных.
Ключевые слова: учет, топливно-энерге-
тические ресурсы, отчетность, управле-
ние, информационные технологи.

The article considers the issue of reporting on fuel and energy resources. It was found that until recently, fuel and energy resources, as part of the cost of 
production, were given insufficient attention, given the small specific costs in the cost of production. It was found that the increase in prices for fuel and energy 
resources, energy (fuel) component contributed to the most significant factors of cost growth, which immediately affected the competitiveness of finished 
products. Rational use of fuel and energy resources improves the technical and economic performance, which is manifested through increased productivity, 
capital efficiency, increased production, reduced costs, increased profits. The need to introduce new forms, methods of accounting for the use of fuel and 
energy resources in production in order to control the process of consumption and obtain more relevant information; the need to confirm accounting data on 
the basis of audits determines the relevance of the study of the organization of accounting work and the improvement of internal reporting. Scientific achieve-
ments of scientists-practitioners show that effective management of the enterprise in modern market conditions requires a new approach to accounting and 
control of fuel and energy resources, as efficiency and intensity of social production largely depends on its fuel and energy supply, which determines the 
functioning of almost all production apparatus economy. The use of electronic payments in the activities of the enterprise has recently become increasingly 
common. Therefore, given the subject of the study, it is advisable to improve the method of accounting for the movement of fuels and lubricants through the 
use of electronic cards using Excel spreadsheets. It is worth noting that one of the ways to improve inventory accounting is the computerization of accounting. 
Today, companies use a very large number of accounting programs and software versions. It is proved that the improvement of the process of accounting 
for fuels and lubricants is directly related to the use of advanced standard programs. With the help of the appropriate software product, you can obtain and 
quickly process additional analytical data.
Key words: accounting, fuel and energy resources, reporting, management, information technologies.

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ОБЛІКУ  
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
METHODS OF FORMATION OF REPORTING OF ACCOUNTING  
OF FUEL AND ENERGY RESOURCES

Постановка проблеми. В умовах економічної 
кризи фінансова звітність стає публічною та зна-
чно розширюється коло її користувачів. Звітність 
повинні вміти читати не тільки професійні еконо-
місти, бухгалтери, а й керівники, засновники (влас-
ники) підприємств, менеджери, акціонери, подат-
кові інспектори, фінансові і банківські працівники, 
наймані працівники суб'єктів господарювання. Так, 
власники аналізують фінансову звітність із метою 
підвищення прибутковості капіталу та забезпе-
чення стабільності підприємства; кредитори – щоб 
визначити свій ризик по боргах: майбутні інвес-
тори – на вигідність своїх вкладів у підприємницьку 

діяльність суб'єкта господарювання; наймані пра-
цівники – для оцінювання стабільності форму-
вання власних доходів та відрахувань на соціальні 
заходи. Необхідність упровадження нових форм, 
методів бухгалтерського обліку використання 
паливно-енергетичних ресурсів у виробництві з 
метою контролю процесу витрачання та отри-
мування більш оперативної інформації; задово-
лення потреб у виробничих запасах інтенсивним 
шляхом, що має впроваджуватися за допомогою 
результатів економічного аналізу та необхідність 
підтвердження бухгалтерських даних на основі 
аудиторських перевірок зумовлюють актуальність 
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дослідження організації облікової роботи та вдо-
сконалення внутрішньої звітності. Показники, які 
характеризують стан руху паливно-енергетичних 
ресурсів, визначають основні відповідні завдання 
політики управління. Сьогодні питанню раціо-
нального забезпечення та використання паливно-
енергетичних ресурсів приділяється значна увага 
на всіх рівнях управління. Раціональне викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів поліпшує 
техніко-економічні показники діяльності, що про-
являється через зростання продуктивності праці, 
фондовіддачі, зростання випуску продукції, зни-
ження величини собівартості, збільшення при-
бутку. Використання їх вимагає організації контр-
олю над ними з моменту придбання до вибуття. 
Раціоналізація форм звітності забезпечує відпо-
відний контроль та управлінські рішення щодо 
унеможливлення зловживань

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання обліку та контролю матеріальних 
витрат розглядали у своїх працях Ф.Ф. Бутинець, 
Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук [1], Г. Корнійчук 
[2], О. Саприкіна [3], O.A. Петрик [4], М.Ф. Огійчук 
[5]. Автори пропонують методичні прийоми та 
способи перевірки надходження і вибуття вироб-
ничих запасів, такі як документальний контроль 
(формальна, арифметична, зустрічна, економічна 
перевірка і т. д.) і фактичний контроль (перевірка 
операцій у натурі, отримання письмових пояснень, 
інвентаризація, контрольний запуск). Особливо 
автори звертають увагу на перевірку статей мате-
ріальних витрат за змістом, на методику вклю-
чення до собівартості та дотримання цих опе-
рацій вимогам законодавства. Сучасні науковці 
С.Ф. Голов [6], Л.В. Нападовська [7], В.В. Сопко 
[7] пропонують для обліку затрат два основні під-
ходи. Перший підхід спрямований на вдоскона-
лення калькуляцій та контролю затрат, пов'язаних 
із кожним окремим видом готової продукції (робіт, 
послуг). У такому разі йдеться про поділ усіх 
затрат на прямі та непрямі. Системи обліку, що 
реалізують цей підхід, призначені для обчислення 
повних затрат у собівартості продукції. Другий під-
хід спрямований на вдосконалення методики при-
йняття управлінських рішень, уміння корегувати їх 
залежно від змін ринкової кон'юнктури та зовніш-
ніх неповних затрат у собівартості продукції.

Автори [9; 10] порівнюють вітчизняну методику 
включення матеріальних витрат із західним варі-
антом і представляють розбіжності у заповненні 
форм фінансової звітності.

Наукові доробки вчених-практиків свідчать, що 
ефективне управління підприємством у сучасних 
ринкових умовах господарювання вимагає нового 
підходу до обліку та контролю над паливно-
енергетичними ресурсами, оскільки ефектив-
ність та інтенсивність суспільного виробництва 
значною мірою залежать від його паливо- та 

енергозабезпеченості, що зумовлює функціону-
вання практично всього виробничого апарату 
сучасної економіки.

Тому в нових економічних умовах паливо й 
енергію слід розглядати і як матеріальний ресурс, і 
як матеріальний фактор суспільного виробництва, 
що вимагає контролю над їх рухом із боку еконо-
мічних служб на підприємстві. 

Усе це вплинуло на рівень розроблення окре-
мих теоретичних і практичних аспектів облікового 
процесу паливо-мастильних матеріалів та скла-
дання внутрішньої звітності щодо відображення 
показників руху ПММ на підприємстві. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення теоретичних і практичних аспектів сут-
ності розроблення та вдосконалювання методики 
звітності обліку паливо-мастильних матеріалів, 
забезпечення відповідної інформаційної бази 
щодо забезпечення умов збереження майна під-
приємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Останніми роками в Україні активно відбуваються 
процеси, пов'язані зі зміною оцінки ролі паливно-
енергетичних ресурсів у виробництві, їхня частка 
у структурі витрат на виробництво суспільного 
продукту значно збільшилася. Розвиток цього про-
цесу є наслідком об'єктивних причин, пов'язаних 
передусім зі зменшенням обсягів видобутку енер-
гоносіїв та уповільненням темпів їх виробництва. 
Ці обставини є головними причинами постійного 
зростання цін на паливо та паливно-мастильні 
матеріали і, як наслідок, збільшення питомої ваги 
енерговитрат у собівартості продукції. У зв'язку із 
цим зниження енерговитрат або темпів їх росту 
набуває особливої актуальності.

Загальною ознакою паливно-енергетичних 
ресурсів підприємства, яка дає змогу об’єднати 
їх в особливу групу господарських засобів, є спо-
живча вартість. У межах даної єдності методичне 
значення для організації обліку окремих видів 
паливно-енергетичних ресурсів має їх спромож-
ність до зберігання.

Залежно від специфіки матеріальної субстанції 
паливо та енергія у своєму кругообігу на підпри-
ємстві можуть набувати або не набувати форми 
виробничих запасів. Ця особливість паливно-
енергетичних ресурсів не називається у спеці-
альній літературі як класифікаційна ознака, хоча 
підстав для її застосування більше ніж достатньо. 
Фізико-хімічні властивості матеріальної субстан-
ції енергоресурсів визначають схожість або різ-
ницю їх кругообігу, рух на рівні підприємства. Це 
даєж змогу встановити типовий склад господар-
ських операцій для різних видів палива та енергії, 
визначити загальні принципи побудови їх обліку. 
Паливно-мастильні матеріали на підприємствах 
використовуються для технологічних потреб, 
експлуатації транспортних засобів, а також для 
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вироблення енергії або для опалення приміщень. 
Якщо деякі види палива використовуються одно-
часно – і як матеріали, і як паливо, – їх можна облі-
ковувати як сировину і матеріали або як паливо 
за ознакою переважного використання на даному 
підприємстві (організації).

Використання електронних платежів у діяль-
ності підприємства набуває останнім часом усе 
більшого поширення, тому, враховуючи предмет 
дослідження, доцільним є вдосконалення мето-
дики обліку руху паливно-мастильних матеріа-
лів шляхом використання електронних карток за 
допомогою електронних таблиць Excel.

Дані, отримані за допомогою таких таблиць, 
дадуть змогу бухгалтерській службі не тільки про-
контролювати витрати і залишок коштів на картці, 
а й одержувати всебічні аналітичні дані, основні з 
яких: скільки витрачено коштів за карткою за визна-
чений період чи конкретну дату; скільки витрачено 
коштів водієм за зазначеною карткою; скільки 
витрачено коштів на ПММ за кожним транспорт-
ним засобом за будь-який період його експлуатації.

Доцільно вказати, що одним із напрямів 
удосконалення обліку виробничих запасів є 
комп’ютеризація бухгалтерського обліку. Нині 
підприємствами використовується дуже велика 
кількість бухгалтерських програм та версій про-
грамного забезпечення. Найбільш розповсюдже-
ною версією бухгалтерського програмного забез-
печення є система програм «1С: Підприємство 
7.7». Ця система являє собою універсальний 
«конструктор», котрий включає у себе всі необ-
хідні елементи для побудови автоматизованої 
системи обліку на малих та середніх підприєм-
ствах, а також бюджетних установах та організа-
ціях. Однією із компонент «1С: Підприємства» є 
«Оперативний облік» – компонента, яка дає змогу 
реєструвати та отримувати інформацію про рух 
та залишки товарних, матеріальних, грошових та 
інших активів підприємства, взаєморозрахунки з 
клієнтами, але без формування проводок. На під-
ставі цієї компоненти, як правило, реалізуються 
великі торговельні, складські та виробничі схеми 
обліку. Прикладом програми, побудованої на 
основі цієї компоненти, є «1С: Торгівля та Склад 
для України». Однак ця програма не охоплює всі 
розділи бухгалтерського обліку, наприклад від-
сутній облік основних засобів, заробітної плати, 
розрахунків за податками, накопичення та розпо-
ділення витрат. І все-таки позитивні риси цієї ком-
поненти полягають у тому, що працює вона значно 
швидше, ніж «1С : Бухгалтерія» (ще одна компо-
нента «1С: Підприємства») за рахунок іншої орга-
нізації зберігання інформації, а також забезпечує 
облік тих розділів, які принципово не важливі для 
ведення бухгалтерського обліку.

Одним із можливих шляхів удосконалення 
обліку виробничих запасів, зокрема палива, може 

стати створення документу, який допоможе пра-
вильно документально оформити понаднормову 
витрату палива [11].

Найбільшого значення цей документ набува-
тиме в разі прийняття рішення про відшкодування 
завданих підприємству збитків за рахунок коштів 
винної особи, оскільки дасть змогу у наглядній 
формі представити розрахунок суми відшкоду-
вання із зазначенням розміру сум ПДВ та акциз-
ного збору, загального індексу інфляції, а також 
загалом суми, що підлягає сплаті до бюджету.

Необхідно зазначити, що інвентаризація є 
одним із найважливіших методів бухгалтерського 
обліку, за допомогою якого забезпечується під-
твердження достовірності даних про наявність 
та стан матеріальних і нематеріальних активів, 
іншого майна, капіталу, інвестицій, розрахунків, 
резервів та зобов'язань. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведені дослідження дають змогу дійти 
висновку: вдосконалення облікового процесу з 
паливно-мастильних матеріалів безпосередньо 
пов’язане з використанням новітніх стандартних 
програм. За допомогою відповідного програмного 
продукту з’являються можливості отримання 
та оперативного опрацювання додаткових ана-
літичних даних. При цьому найбільш доступ-
ним способом є установка фільтрів, що дають 
змогу групувати дані за визначеними ознаками. 
Упровадження програм обробки обліково-ана-
літичних даних повинно враховувати специфіку 
роботи підприємств, вимоги до формування звіт-
ності та наочності отриманих даних.
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