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Нагоронюк О.П.
Львівський національний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА
ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА
Розглянуто особливості організації виробництва продукції скотарства в
сільськогосподарських підприємствах. Проведено характеристику діяльності
підприємств, що спеціалізуються на виробництві продукції скотарства. Висвітлені
проблеми та перспективи розвитку спеціалізованих підприємств з виробництва
продукції скотарства в Львівській області.
Ключові слова: виробництво, скотарство, спеціалізовані підприємства,
розвиток.

Nahoronyuk O.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF AN ENTERPRISE
SPECIALIZED IN CATTLE BREEDING
The features of production in livestock farms. A description of companies that
specialize in the production of livestock. Highlights the problems and prospects of
development of enterprises specialized in production livestock in the Lviv region.
Key words: production, animal husbandry, specialized enterprise development.

Нагоронюк О.П.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА
Рассмотрены
особенности
организации
производства
продукции
скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях. Проведено характеристику
деятельности предприятий, специализирующихся на производстве продукции
скотоводства. Затронуты проблемы и перспективы развития специализированных
предприятий по производству продукции скотоводства во Львовской области.
Ключевые слова: производство, скотоводство, специализированные
предприятия, развитие.

Нагоронюк О.П.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сільське
господарство
на
сьогоднішній
день
характеризується
трансформаційними процесами, за яких збільшується частка
інтегрованих підприємств-агрохолдингів, зменшується кількість
фермерських господарств, сповільнюється розвиток господарств
населення. Ці процеси впливають і на розвиток окремих галузей
сільського господарства. Незважаючи на той факт, що тваринництво є
стратегічною з точки зору продовольчої безпеки галуззю, більшість
виробників скорочують поголів‘я ВРХ, що негативним вином впливає
на обсяги виробництва продукції скотарства як в Україні, так і в
Львівській області зокрема. Тому розвиток спеціалізованих
підприємств з виробництва продукції скотарства може стати одним з
перспективних напрямків розвитку аграрної сфери на державному
рівні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Даною проблематикою займалися такі вчені-економісти, як
Березівський П.С., Горбонос Ф.В., Маслак О., Збарський В.К.,
Мацибора В.І. Разом з тим, не всі аспекти проблемних моментів
процесу розвитку спеціалізованих підприємств з виробництва
продукції скотарства є висвітлені, що обумовило актуальність
проведеного дослідження.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у визначенні проблем та
перспектив розвитку спеціалізованих підприємств з виробництва
продукції скотарства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Скотарство є
основою вітчизняного тваринництва. Проте його багаторічний
розвиток характеризується зменшенням поголів‘я тварин та обсягів
виробництва продукції. Подібна ситуація спостерігається і в аграрній
сфері Львівської області. Так, за період 2007–2011 років в регіоні в
структурі виробництва валової продукції продукція тваринництва
становила відповідно 48,2-41,6%. У 2011 році в сільськогосподарських
підприємствах Львівської області було вироблено лише 11,4%
яловичини, 3,7% молока. Частка господарств населення щодо
виробництва яловичини у 2008–2011 рр. коливалася в межах 94,6–
88,6%.
Галузь скотарства з позиції економічної ефективності
виробництва останніми роками є непривабливою як для інвесторів, так
і для самих господарств, що характеризується тенденціями до
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скорочення поголів‘я великої рогатої худоби. Якщо у 2007 році в усіх
категоріях господарств Львівської області налічувалось 317,5 тис.
голів ВРХ (у т. ч. корів – 192,1 тис. голів), то у 2011 р. цей показник
становив 237,6 тис. голів (у т.ч. корів – 155,9 тис. голів).
Проаналізувавши
спеціалізацію
сільськогосподарських
підприємств Львівської області у 2010 році (табл. 1), хочеться
відмітити, що лише 83 виробники займалися вирощуванням ВРХ, з
яких 10 можна віднести до категорії спеціалізованих.
Таблиця 1
Оцінка виробничої спеціалізації
сільськогосподарських підприємств Львівської області
Загальна
Кількість
Частка
кількість
підприємств з спеціалізовапідприємств,
Вид продукції
високою
них
що займаються
виробничою
підприємств,
виробництвом,
спеціалізацією
%
од.
Зернові та
146
46
31,5
зернобобові
Соняшник
2
–
–
Соя
15
–
–
Ріпак озимий
66
6
9,1
Ріпак ярий
14
–
–
Цукрові буряки
26
2
7,7
(фабричні)
Картопля
16
1
6,3
Овочі
відкритого
17
3
17,6
ґрунту
Овочі
закритого
1
–
–
ґрунту
Плоди
1
–
–
Ягоди
3
1
33,3
Вирощування
83
10
12,0
ВРХ
Вирощування
56
16
28,6
свиней
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Продовження табл. 1
Вирощування
овець
Птиця
Молоко
Яйця курячі
Мед

5

–

–

14
52
9
14

9
10
8
–

64,3
19,2
88,9
–

Такі підприємства зазвичай характеризуються значним
потенціалом щодо розвитку, однак через малу диверсифікацію ризиків
в значній мірі залежать від кон‘юнктури ринку. Власники великих
інтегрованих об‘єднань в аграрній сфері, розвиваючи галузь
скотарства, досить часто працюють на перспективу, адже сучасний
стан ринку продукції м‘ясного та молочного скотарства свідчить про
дисбаланс реалізаційних цін на вітчизняну продукцію з затратами на
виробництво.
Прикладом проблем в галузі скотарства є ситуація на ринку
молока. За даними Головного управління статистики в Львівській
області середня закупівельна ціна на молочну сировину, вироблену у
сільськогосподарських підприємствах в травні 2011 року становила 2,9
тис. грн./т, в жовтні відповідно 3,8 тис. грн. В країнах Європейського
Союзу середні ціни на молочну продукцію у 2011 р. коливалися у
межах 35–36 євро в розрахунку на 100 кг продукції. Аналогічна
ситуація і з ринком продукції м‘ясного скотарства, цінова політика
якого формується під впливом не лише внутрішніх цін та собівартості
продукції і частки посередників на ринку, але і пропозицією імпортної
продукції. В результаті виробництво м‘яса ВРХ у всіх категоріях
господарств Львівської області в 2011 році було збитковим (табл. 2).
Таблиця 2
Порівняльний аналіз рівень рентабельності (збитковості) основних
видів продукції сільського господарства у Львівській області
Приватні
ГоспоВид
підприємства
Виробничі
дарські
Державні
продукції
(включаючи
кооперативи
товариства
фермерські)
Зерно
4,8
19,9
18,8
4,1
Цукрові
21,7
37,4
-5,7
буряки
Картопля
26,5
23,2
22,6
–
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Продовження табл. 2
Овочі
відкритого
ґрунту
Молоко і
молочні
продукти
М'ясо
ВРХ
М'ясо
свиней
М'ясо
овець та
кіз
М'ясо
птиці
Яйця

7,6

36,4

102,6

26,3

19,9

41,6

1,4

12,3

-17,1

-31,0

-26,5

22,5

-12,1

-64,3

-33,7

–

-32,6

–

–

5,1

1,8

–

–

-9,9

5,1

–

–

Загалом, можна виділити такі причини, які гальмують розвиток
спеціалізованих підприємств з виробництва продукції скотарства:
1. низький рівень економічної ефективності виробництва
продукції скотарства, збитковість виробництва;
2. демографічна ситуація в сільській місцевості;
3. низька інвестиційна привабливість галузі скотарства;
4. незадовільний баланс міжнародної торгівлі на ринку
продукції скотарства.
Висновки. Для сільського господарства, враховуючи економічну
ефективність виробництва, останніми роками є характерним
переважання в структурі товарної продукції, виробництво та реалізація
зернових та зернобобових культур, тому розвиток великотоварних
сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції
скотарства – стратегічне завдання, яке можна вирішити за допомогою
підтримки з боку держави.
Одними з таких підприємств на перспективу є агрохолдинги,
враховуючи їх вплив на розвиток сільського господарства як галузі
шляхом
застосування
нових
технологій,
сучасної
сільськогосподарської техніки, застосування сучасних засобів
виробництва.
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Проведений аналіз засвідчив про зростання кількості та
масштабів агрохолдингів в Україні. Оскільки розвиток агрохолдингів,
як нового виду інтеграційного об‘єднання в сільському господарстві, є
явищем відносно новим для нашої держави, на сьогоднішній день,
необхідно
вирішити
питання
регулювання
відносин
між
сільськогосподарськими виробниками, власниками земельних угідь і
органами місцевої влади. Це дозволить зняти напруження в
соціальному середовищі сільської місцевості, а також зменшити
негативний вплив цієї категорії виробників на розвиток аграрної
сфери.
1. Общая оценка развития агрохолдингов в Украине // АПК–Информ, №42(622) від 20
жовтня 2008 року. – С. 70–72.
2. Гармонизация взаимоотношений агрохолдингов с территориальными общинами /
АПК–Информ – №43 (623) – 23 октября 2008 г. – С. 62–65.
3. Статистичний щорічник ―Сільське господарство Львівщини― за 2010 – Львів, 2011.
– 150 с.
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ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ І
КОНТРОЛЮ
У статті розкриті галузеві особливості операційної діяльності та проведена
оцінка виробничого циклу підприємств з виробництва будівельних матеріалів.
Досліджено виробничу структуру підприємств з виробництва будівельних матеріалів.
Визначено порядок формування об‘єктів обліку і контролю операційної діяльності та
виокремленні фактори, зумовлені організаційно–технологічними особливостями
підприємства, які мають суттєвий вплив на побудову управлінського обліку.
Ключові слова: операційна діяльність, виробничий цикл, виробнича структура,
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FEATURES OF CONSTRUCTION MATERIALS AND
THEIR IMPACT ON CONSTRUCTION MANAGEMENT
ACCOUNTING AND CONTROL
This article contains information on the industry-specific characteristic features of the
operation, production cycle, and production structure of enterprises for producing
construction materials. In the article, the procedure for establishing the objects of
management accounting in the operation of the enterprises is described, as well as
institutional and technological factors which have an effect on the management accounting
are determined.
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accounting objects, institutional and technological factors.

Назукин М.Ю.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОСТРОЕНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
В статье раскрыты отраслевые особенности операционной деятельности и
проведена оценка производственного цикла предприятий по производству
строительных материалов. Исследовано производственную структуру предприятий по
производству строительных материалов. Определен порядок формирования объектов
учета и контроля операционной деятельности и выделении факторы, обусловленные
организационно – технологическими особенностями предприятия, которые имеют
существенное влияние на построение управленческого учета .
Ключевые слова: операционная деятельность, производственный цикл,
производственная структура , объекты учета , факторы .

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Формування
ефективної системи обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції є першочерговою умовою діяльності підприємства, які
працюють за принципом комерційного розрахунку. Суб‘єкти
підприємницької діяльності, зокрема підприємства промисловості
будівельних матеріалів, для здійснення ефективної господарської
діяльності повинні мати чітке уявлення про рентабельність продукції,
ефективність управлінських рішень та їх вплив на формування
фінансових результатів. Виробничі витрати є одним із основних
об‘єктів управління на мікрорівні. Тому особливо важливим є питання
надання керівництву своєчасної та повної інформації про витрати
виробництва. Водночас існуюча система обліку здебільшого
направлена на зовнішніх користувачів інформації. Отже, постає
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необхідність в умовах конкурентного середовища визначити галузеві
особливості операційної діяльності підприємств промисловості
будівельних матеріалів, які мають значний вплив на побудову
управлінського обліку, орієнтованого на внутрішніх користувачів
інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв'язання проблеми. Особливості обліку витрат на
підприємствах промисловості будівельних матеріалів були предметом
дослідження таких науковців, як Й.В. Канака [6], Я.Д. Крупки, З.В.
Задорожного [7], А.Л. Романчук [11], Ф. Гунтера [13] та інших.
Зокрема, Й.В. Канак у дисертаційному дослідженні розглянув вплив
організаційних та технологічних особливостей виробництва стінових
матеріалів на процес обліку витрат і доходів; запропонував
використовувати методику калькулювання за цільовою собівартістю з
метою раціонального ціноутворення, скорочення витрат і збільшення
випуску
продукції
та
для
удосконалення
організації
внутрішньогосподарського обліку запропонував внести зміни у План
рахунків [6]. А.Л. Романчук у дисертаційному дослідженні провела
обґрунтування впливу організаційно-технологічних особливостей
виробництва на побудову обліку і контролю та уточнення класифікації
доходів та витрат на підприємствах галузі відповідно до потреб
управління. Також нею удосконалено систему обліку і
внутрішньогосподарського контролю формування доходів та витрат
операційної діяльності за сферами відповідальності, що базуються на
визначенні внеску певного структурного підрозділу в загальний
результат діяльності підприємства [11].
Але питання побудови управлінського обліку на підприємствах з
випуску будівельних матеріалів потребують додаткового дослідження,
оскільки зарубіжний досвід потребує відповідної адаптації до
українських реалій.
Цілі статті. Метою статті є визначення чинників, які впливають
на побудову управлінського обліку на підприємствах з виробництва
будівельних матеріалів, зокрема особливості операційної діяльності,
виробничого циклу та виробничої структури підприємств.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд задач:
- визначити зміст операційної діяльності;
- охарактеризувати виробничий цикл підприємств з виробництва
будівельних матеріалів;
- дослідити виробничу структуру підприємств з виробництва
будівельних матеріалів;
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- визначити порядок формування об‘єктів обліку основної
операційної діяльності;
- виокремити фактори, які мають суттєвий вплив, зумовлені
організаційно-технологічними особливостями підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розглянемо
сутність операційної діяльності для визначення галузевих
особливостей підприємств з виробництва будівельних матеріалів.
Визначення операційної діяльності міститься в НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [1], у відповідності до якого, це
основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не
є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Опосередковане
представлення розподілу операційної діяльності на основну та іншу
знаходимо в Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій [3] (структура рахунків класу 7
«Доходи діяльності» та класу 9 «Витрати діяльності») та НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] (структура розділу І
«Фінансові результати»).
Для підприємств промисловості будівельних матеріалів
притаманна ціла низка організаційно-технологічних особливостей, які
суттєво впливають на організацію та методику управлінського обліку,
як зазначає А.Л. Романчук [10, с. 352]: 1. Поєднання ознак добувної і
переробної промисловості (відсутність зовнішнього постачання,
складність калькуляційного процесу, різні способи ведення робіт). 2.
Наявність специфічних витрат на підготовку кар‘єрів – розкривні
роботи (потреба у розподілі витрат між звітними періодами
ускладнює процес калькулювання). 3. Тривалість підготовки вихідної
сировини (вилежування глини, вапна) (час видобутку сировини і її
споживання припадають на різні звітні періоди, що призводить до
застосування різних методів обліку витрат, доходів, фінансових
результатів). 4. Незначна рухомість продукції підприємств
промисловості будівельних матеріалів (складність транспортування
на великі відстані) (додаткові витрати на перевезення продукції, що
повинні бути належним чином включені до собівартості продукції;
обмеженість споживачів). 5. Щільність зв‘язку промисловості
будівельних матеріалів та капітального будівництва (виготовлення
продукції за індивідуальними замовленнями будівельних організацій,
що визначає способи і методи калькулювання собівартості продукції).
6 Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв‘язки (взаємозамінність
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окремих видів будівельних матеріалів, широке застосування відходів і
супутніх продуктів інших галузей (тирси, шлаку, вугілля тощо). 7.
Значна матеріало-, паливо-, енерго-, вантажо- і трудомісткість
продукції (особливості формування собівартості продукції, а отже, і
методів обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості
продукції). 8. Залежність від природних умов (зимове збільшення
собівартості продукції: розрахунок додаткової заробітної плати за
складні умови праці, простої, наявність додаткових непрямих витрат,
що підлягають розподілу, коригуванню статей калькуляції тощо).
Отже, враховуючи технологію виготовлення будівельних
матеріалів, складові процеси операційної діяльності різняться за
змістом від загальноприйнятого виробничого циклу інших галузей
промисловості (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика виробничого циклу промислових
підприємств та процесу виготовлення будівельних матеріалів
Виробничий цикл
Традиційний
підприємств
виробничий
Основні
промисловості
Підетапи
цикл
етапи
промислових будівельних матеріалів
підприємств 1 тип 2 тип
3 тип
1. Постачан– Постачання
+
+
+
ня
2. Обробка Видобуток
+
+
Переробка
+
+
Виробництво
+
+
+
3. Збут
Збут
+
+
+
+
Можна виділити три типи підприємств промисловості
будівельних матеріалів за етапами виробничого циклу: 1 тип включає
такі під етапи, як видобуток, переробку та збут будівельних
матеріалів; 2 тип включає усі підетапи виробничого циклу, зокрема:
видобуток, постачання, переробку, виробництво та збут будівельних
матеріалів; 3 тип відповідає традиційному виробничому циклу
промислових підприємств й включає такі підетапи, як постачання,
виробництво та збут будівельних матеріалів. Безумовно, що така
типізація має прямий вплив на формування інформаційної бази
забезпечення операційної діяльності підприємств промисловості
будівельних матеріалів. Зокрема, поєднання добувних і переробних
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функцій на підприємствах 1-го типу, зумовлює відсутність
сировинного постачання ззовні (самостійний видобуток забезпечує
виробництво сировиною без залучення послуг постачальників).
Тобто, процес добування поєднує
заготівельно-постачальні та
виробничі функції. Після підготовки і змішування всіх компонентів
(формування напівфабрикатів) більшість видів будівельних матеріалів
проходить теплову обробку – сушіння, обпалення. Ці процеси
характеризуються значними витратами тепло- та електроенергії,
споживання яких потребує особливого контролю (реєстрації у
первинних документах, включення понесених витрат до складу
собівартості окремих видів продукції). Також до чинників впливу на
організацію обліку відноситься наявність браку, який повинен
враховуватися при калькулюванні собівартості продукції та
визначенні результатів діяльності.
Формування об‘єктів обліку основної операційної діяльності
суттєво залежить від низки факторів, зумовлених організаційнотехнологічними
особливостями
підприємства
промисловості
будівельних матеріалів. А.Л. Романчук виділяє такі особливості:
незначна рухомість продукції; поєднання ознак добувної та
переробної промисловості; наявність специфічних витрат на
підготовку родовищ, кар‘єрів; велика тривалість підготовки вихідної
сировини; тісна єдність промисловості будівельних матеріалів і
капітального
будівництва;
існування
міжгалузевих
та
внутрішньогалузевих зв‘язків; значна матеріало-, паливно-, енерго-,
вантажо- і трудомісткість продукції [10, с. 355].
Виробничі фактори впливу на витрати операційної діяльності
підприємств промисловості будівельних матеріалів включають:
розмір підприємства (розмір непрямих витрат (загальновиробничих,
адміністративних витрат)); виробнича програма (кількість ресурсів,
необхідних для виготовлення продукції); глибина виробництва
(значна кількість виробничих стадій потребує більше обладнання,
персоналу, матеріалів і цим впливає на витрати виробництва);
організація виробництва (прямий вплив); якість сировини (додаткові
витрати на доведення сировини до необхідної якості); рівень
використання виробничих потужностей; вартість ресурсів, спожитих
в процесі виробництва.
До факторів невиробничого характеру відносяться: заходи зі
збуту продукції (загальний рівень витрат підприємства); заходи з
фінансування (вид фінансування має вплив на загальний рівень
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витрат підприємства); дослідження і розробки (непрямий вплив на
обсяг виробничих витрат).
Об‘єктами системи управлінського обліку в широкому
розумінні є групування витрат та калькулювання собівартості
продукції в різних аспектах з метою визначення ефективності
використання ресурсів і процесів кругообігу капіталу. Одним із
важливих елементів управлінського обліку вважається калькуляція,
яка є інструментом ціноутворення [9, с. 134]. Л.В. Нападовська до
об‘єктів управлінського обліку зараховує: затрати (поточні і
капітальні) та доходи підприємства загалом й окремих його
структурних підрозділів; собівартість як форму цільового
спрямування витрат; внутрішні ціноутворення (трансфертні ціни);
планування; внутрішня звітність [8, с. 25-26]. М.М. Стажкова вважає,
що об‘єктами управлінського обліку є витрати і доходи, фінансові
результати діяльності підприємств, "центри відповідальності" та
система внутрішньої звітності [11, с. 11]. Важливим об‘єктом
управлінського обліку є трансфертні ціни (внутрішні ціни, за якими
один структурний підрозділ підприємств передає іншому продукцію
або послуги), доцільність включення яких до об‘єктів можна
пояснити безпосереднім їх впливом на результат діяльності
підприємства через стимулювання результатів праці, як у цілому по
підприємству, так і за центрами відповідальності [7, с. 29]. В даному
випадку, з огляду на поділ операційної діяльності на основну та іншу
операційну діяльність (НП(С)БО 1) до об‘єктів обліку в управлінні
витратами підприємств промисловості будівельних матеріалів
відносимо (табл. 2).
Незважаючи на відмінні риси бухгалтерського і управлінського
обліку, вони мають спільний об‘єкт спостереження – витрати
підприємства і саме за їх спільними результатами реалізуються
принципи і функції управління. Отже, об‘єктом управлінського
обліку в управлінні витратами підприємств промисловості
будівельних матеріалів є операційні витрати за центрами
відповідальності (виробничі витрати та інші операційні витрати). За
теоретичними джерелами відомо, що серед ряду методичних
прийомів управлінського обліку – облік за центрами відповідальності
є найбільш поширеним і загально визнаним.
Незважаючи на відмінні риси бухгалтерського і управлінського
обліку, вони мають спільний об‘єкт спостереження – витрати
підприємства і саме за їх спільними результатами реалізуються
принципи і функції управління. Отже, об‘єктом управлінського
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обліку в управлінні витратами підприємств промисловості
будівельних матеріалів є операційні витрати за центрами
відповідальності (виробничі витрати та інші операційні витрати). За
теоретичними джерелами відомо, що серед ряду методичних
прийомів управлінського обліку – облік за центрами відповідальності
є найбільш поширеним і загально визнаним.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика об‘єктів бухгалтерського і
управлінського обліку в управлінні витратами підприємств
промисловості будівельних матеріалів
Бухгалтерський облік
Управлінський облік
Основна
Інша операційна
Основна
Інша
операційна
діяльність
операційна операційна
діяльність
діяльність діяльність
Інші
Виробничі
операційні
Собівартість Адміністративні витрати витрати
витрати
реалізованої
Витрати на збут
Операційні витрати за
продукції
Інші операційні витрати
центрами
відповідальності
Виділення центрів витрат та центрів відповідальності дасть
змогу згрупувати витрати за кожним підрозділом для групування
витрат за їх призначенням, за видом продукції, за напрямком, за
центрами відповідальності, за центрами витрат, що дозволить в
подальшому чітко визначити вартість продукції. Це, в свою чергу,
дозволить: виділити вузькоспеціалізовані підрозділи з простою
побудовою облікового процесу; встановити належність витрат до
конкретного центру витрат, центру відповідальності; уникнути
подвоєння даних і громіздкості економічних робіт; отримати
інформацію у вигляді, придатному для здійснення калькулювання
кінцевого продукту; встановити відповідальних осіб; отримати повну
інформацію для здійснення завдань контролю, аналізу, управління. Як
зазначає В.Б. Івашкевич, групування за місцями виникнення дозволяє
розглядати витрати виробничих центрів у відношенні до об‘єктів
калькуляції як прямі, а непрямі зводяться до мінімуму [5]. Для
виробничих підприємств це є особливо важливо, адже не можна
вважати витрати окремих підрозділів прямими у відношенні до
кінцевого продукту.
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Необхідно зазначити, що виділення центрів відповідальності
викликано розподілом повноважень між працівниками підприємства,
надання керівникам підрозділу прав самостійно приймати рішення та
закріплення відповідальності за наслідки таких рішень. Варто
погодитись
з думкою Нападовської Л.В., що центром
відповідальності є існуючі структурні елементи діяльності на чолі з
відповідальним керівником [9, с. 234].
Слід звернути увагу на те, що при визначенні центрів витрат
кожне підприємство, здійснюючи випуск продукції, виконання робіт,
надання послуг, провадить цей процес в умовах певної організаційно
– виробничої структури, у зв‘язку з цим центрами витрат можуть
виступати як основні, так і допоміжні структурні підрозділи
підприємства, разом з тим, їх об‘єднує цільове спрямування витрат,
які виникають у таких підрозділах. Таке трактування хоч є дещо
узагальнене, однак, повністю охоплює можливості виділення центру
витрат. Між центрами витрат і центрами відповідальності є тісні
взаємозв‘язки. Основна мета здійснення обліку витрат у виробничих
підприємствах за центрами витрат є забезпечення інформації для
проведення економічно обґрунтованого процесу калькулювання, а
основна мета здійснення обліку за центрами відповідальності – це
контроль за показниками собівартості за різними видами продукції,
що виготовляється виробничим підприємством з метою управління
витратами та досягнення їх оптимального рівня при високій якості
продукції.
Висновки.
Отже,
галузеві
особливості
підприємств
промисловості будівельних матеріалів мають безпосередній вплив на
побудову обліку витрат. У відповідності до технології виготовлення
будівельних матеріалів, складові процеси операційної діяльності
різняться за змістом від загальноприйнятого виробничого циклу інших
галузей промисловості, що дозволяє виділити три типи підприємств
промисловості будівельних матеріалів за етапами виробничого циклу.
Визначена типізація має прямий вплив на формування інформаційної
бази забезпечення операційної діяльності підприємств промисловості
будівельних матеріалів. Крім типізації до чинників впливу на
організацію обліку відноситься наявність браку, який повинен
враховуватися при калькулюванні собівартості продукції та
визначенні результатів діяльності.
Формування об‘єктів обліку основної операційної діяльності
напряму залежать від виробничих та невиробничих факторів,
зумовлених
організаційно-технологічними
особливостями
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підприємства промисловості будівельних матеріалів. Витрати є
важливим об‘єктом бухгалтерського обліку для будь-яких
підприємств, у тому числі й з випуску будівельних матеріалів.
Незважаючи на відмінні риси бухгалтерського і управлінського
обліку, вони мають спільний об‘єкт спостереження – витрати
підприємства, зокрема об‘єктом управлінського обліку в управлінні
витратами підприємств промисловості будівельних матеріалів є
операційні витрати за центрами відповідальності (виробничі витрати
та інші операційні витрати). Всебічне розуміння їх суті та складу
надає можливість не тільки правильно організувати обліковий процес,
а й ефективніше управляти всією діяльністю підприємства.
Таким чином, підприємства промисловості будівельних
матеріалів для здійснення господарської діяльності формують
специфічні організаційно-технічні особливості, які безпосередньо
впливають на побудову облікової системи та управління діяльністю.
Типізація підприємств промисловості будівельних матеріалів за
етапами виробничого циклу потребує детального вивчення для
врахування особливостей при формуванні інформаційної бази
забезпечення операційної діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигяді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі формування ринкових відносин в Україні дедалі виразнішими
стають притаманні ринку характерні риси - конкурентоспроможність
виробництва, оперативність, своєчасність і ризик прийнятих рішень.
Досвід країн з розвиненими ринковими відносинами свідчить про те,
що важливою складовою загального механізму управління
господарською діяльністю підприємств, фінансово-промислових
об‘єднань є уміло сформована облікова політика.
Аналіз останніх досліджень, у яких започаковано вирішення
проблеми. Проблеми облікової політики досліджувались як у працях
зарубіжних (Б.Нідлз, Р.Ентоні, Дж.Ріс, Ван Бред та ін.), так і
вітчизняних
(Пушкар
М.С.,
Щирба
М.Т.,
Ф.Ф.Бутинець,
А.В.Загородній, М.В.Кужельний, В.Г.Лінник та ін.) вчених. Так,
Пушкар М.С. і Щирба М.Т. трактують облікову політику, як
конституцію підприємства, яка передбачає права обов‘язки системи
обліку з приводу формування інформаційних ресурсів для менеджерів
[3, с.151]. Бутинець Ф.Ф. відмічає, що облікова політика – це не
просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до
умов господарювання, а й вибір методики обліку, яка дає змогу
використовувати різні варіанти відображення фактів господарського
життя. На мою думку, найбільш ґрунтовним є визначення облікової
політики, наведене Кутером М.І.: „Облікова політика являє собою
вибір підприємством конкретних методик, форм, техніки ведення і
організації бухгалтерського обліку, виходячи з встановлених правил і
особливостей діяльності (організаційних, технологічних, чисельності і
кваліфікації облікових кадрів, рівня технічного оснащення
бухгалтерії)‖ [4, с.543].
Цілі статті. Метою даної статті є узагальнення теоретичних
розробок вітчизняних науковців щодо сутності облікової політики, її
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значення та визначити вимоги, які до неї пред‘являються, визначення
шляхів ефективного впровадження облікової політики на
підприємствах України в умовах ринку.
Для досягнення визначеної мети було вирішено такі завдання:
1. досліджено економічну природу облікової політики;
2. розглянуто основні підходи до
трактування облікової
політики у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі;
3. визначено основні проблеми формування облікової політики
та вказано шляхи їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття
облікової політики є порівняно новим для вітчизняної науки. Не
дивлячись на велику кількість публікацій у фаховій пресі,
присвячених проблемам формування облікової політики, залишається
багато невирішених питань як теоретичного, так і прикладного
характеру. Зокрема, недостатньо відпрацьованими є теоретичні
положення, пов'язані з трактуванням сутності, структурних елементів,
інструментів облікової політики, наслідком чого є існування суттєвих
проблем у практиці ведення обліку. Як показують проведені
дослідження у багатьох випадках робота щодо формування облікової
політики на підприємствах обмежується складанням наказу про
облікову політику, який не рідко має формальний характер, часто
переобтяжений інформацією, що дублює інші внутрішні регламенти
підприємства. У фаховій літературі можна виокремити два підходи до
визначення облікової політики. Перший підхід практично дублює
законодавче визначення облікової політики і трактує її як сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємствами
для складання та подання фінансової звітності. Другий - визначає
облікову політику в широкому розумінні як управління обліком та у
вузькому як сукупність способів ведення обліку (вибір конкретних
методик ведення обліку).
Слід звернути увагу на те, що серед науковців немає єдиної
думки щодо визначення терміна «облікова політика». Одна група
авторів тлумачить облікову політику як сукупність способів ведення
бухгалтерського обліку, які були обрані підприємством [3, 6, 13].
Друга група під облікової політики розуміє принципи і правила
ведення бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві [4, 11].
На думку Пантелійчук Л., визначення облікової політики є
найбільш змістовним таке: «сукупність облікових принципів, методів,
процедур та заходів для забезпечення якісного, безперервного
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проходження інформації від етапу первинного спостереження до
узагальнюючого – складання звітності» [9]. Облікова система – це
своєрідний механізм підготовки та відображення інформації про
фінансово-майновий стан підприємства. Завдяки цій інформації
внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний
стан справ підприємств [2]. Облікова політика – це вибрана
підприємством, з урахуванням встановлених норм та особливостей,
методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення
його цілей і завдань та використовується з метою забезпечення
надійності фінансової звітності та якісної системи управління [5].
Облікова політика може розглядатися у двох аспектах. Перший аспект
– це облікова політика держави щодо підприємства. Другий аспект –
це саме «облікова політика підприємства». Фактично це розмежування
має місце в різних П (С) БО, але «синтетичного» положення щодо
облікової політики, яка б вносила ясність і чіткість у її структуру,
немає.
Огляд наукової літератури свідчить про те, що українські вчені
тлумачать поняття «облікова політика» ширше, ніж це має місце в
МСФЗ та П(С)БО, які розглядають облікову політику тільки на рівні
суб‘єкта господарювання, тоді як новий підхід передбачає розуміння
облікової політики в якості інструмента державного регулювання
бухгалтерського обліку.
Облікова політика підприємства повинна забезпечувати:
- повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів
господарської діяльності;
- відображення, у бухгалтерському обліку фактів господарської
діяльності виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічного
змісту фактів і умов господарювання;
- тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам. За
відповідними рахунками синтетичного обліку на перше число кожного
місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним
синтетичного та аналітичного обліку;
- раціональне і економне ведення бухгалтерського обліку
виходячи з умов господарської діяльності та величини підприємства.
З вище переліченого видно: наскільки важливо правильно
визначити облікову політику підприємства. Однак при цьому слід
враховувати також ряд факторів, які значно впливають на вибір:
- організаційно-правова форма підприємства (товариство з
обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, державне
підприємство тощо);
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- галузева приналежність або вид діяльності (промисловість,
будівництво, торгівля, посередницька діяльність);
- обсяги діяльності, структура підприємства, середньооблікова
чисельність;
- податкове поле діяльності підприємства (звільнення від різного
виду податків, ставки податків);
- ступінь свободи дії в умовах переходу до ринку (насамперед,
мається на увазі можливість самостійного прийняття рішень у
питаннях ціноутворення, вибору партнера);
- стратегія фінансово-господарського розвитку (цілі та завдання
економічного розвитку підприємства на довгострокову перспективу,
очікувані напрямки інвестицій, тактичні підходи до вирішення
перспективних завдань);
- наявність матеріальної бази (забезпеченість комп‘ютерною
технікою та іншими засобами оргтехніки, програмно-методичне
забезпечення тощо);
- система інформаційного забезпечення підприємства (за всіма
необхідними для ефективної діяльності підприємства напрямами);
- рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної
сміливості, ініціативності та підприємливості керівників фірми;
- система матеріальної зацікавленості в ефективності роботи
підприємства та матеріальної відповідальності за виконуваний коло
обов‘язків.
При формуванні облікової політики мають дотримуватися такі
вимоги:
- активи і зобов‘язання підприємства існують окремо від активів
і зобов‘язань її засновників та інших підприємств (допущення
майнової відособленості);
- підприємство планує продовжувати свою діяльність у
найближчому майбутньому (допущення безперервності діяльності);
- облікова політика підприємства застосовується послідовно з
року в рік (допущення послідовності застосування облікової
політики);
- факти господарської діяльності підприємства відносяться до
того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від часу
оплати (допущення тимчасової визначеності факторів господарської
діяльності);
- облікова політика повинна формуватися шляхом вибору одного
їх
альтернативних
методів
з
декількох
допускаються
загальновизнаними стандартами;
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- щодо якогось одного конкретного питання підприємство
повинна використовувати, як правило, один вибраний спосіб ведення
різних операцій в обліку, але в окремих випадках припустимо і
доцільно паралельне застосування декількох способів;
- облікова політика підприємства, затверджується керівником і є
одним з основних документів, який визначає правила ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві в рамках стандартів обліку,
визначених нормативними актами законодавства з бухгалтерського
обліку.
Шляхи вирішення проблем формування облікової політики
підприємств в Україні такі:
1. Перехід України на міжнародні стандарти фінансової
звітності, що є визначальною умовою євроінтеграції національної
економіки.
2. Концепція бухгалтерського обліку в Україні, сформована на
основі міжнародних і національних стандартів, може бути
представлена як багаторівнева структура, до складу якої входять на:
- мікроекономічному рівні - виробничі системи (фірми,
господарські товариства, підприємства тощо);
- макроекономічному рівні - національно-господарські галузеві
системи, фінансово-промислові системи;
- глобальному рівні - міжнародні транснаціональні господарські,
фінансові та фінансово-промислові системи. На міжнародних та
державних рівнях встановлюються загальні правила фінансового
обліку, які повинні оптимально поєднувати державну регламентацію із
засадами ринкової економіки. В масштабах галузі ці правила
уточнюються.
3. Після відмови держави від жорсткої регламентації в обліку і
впровадження в господарську практику П(С)БО у підприємств
з‘явилися альтернативні варіанти організації обліку з багатьох
напрямів господарської діяльності.
4. Прийняття підприємствами різної політики щодо окремих
розділів бухгалтерського обліку, яка визначається підходами у виборі
складу і порядку ведення рахунків, способів оцінки активів і
відображенні їх в калькуляції витрат тощо, ускладнює завдання
зіставності та інтерпретації фінансових звітів зовнішніми
користувачами та аудиторами. Фінансова звітність повинна бути
зрозумілою всім зовнішнім користувачам, які матимуть змогу
порівнювати фінансові звіти не тільки підприємств однієї галузі, а й
підприємств різних галузей як однієї, так і різних країн.
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5.В умовах вільних, нерегламентованих ринкових відносин, коли
сфера товарообміну є вкрай нестійкою, успіх підприємства
визначається знанням потреб ринку і стану зовнішнього середовища, в
якому воно діє. Особливе місце у цьому процесі відводиться
фінансовій звітності, яка є кінцевою подією облікової політики і
характеризує економічну діяльність підприємства у зовнішньому
середовищі. За таких умов облікова політика має управлінську
спрямованість і визначає конкурентоспроможність підприємства, його
потенціал у діловій співпраці, оцінює ступінь гарантованості
економічних інтересів самого підприємства і його партнерів у
фінансових та інших відносинах.
6. Розвиток ринкових відносин сприяє збільшенню кількості
користувачів фінансової інформації.
7. Для вирішення аналогічної проблеми в США розроблено
Opinion 22 (Рекомендації) «Надання даних про облікову політику». Ці
Рекомендації ідентифікують і описують принципи обліку та методи
використання тих принципів, які суттєво впливають на визначення і
зміну фінансового стану та результати діяльності.
Висновки. В процесі управління підприємством є необхідним
переосмислення ролі облікової політики. Саме управлінська
спрямованість облікової політики має сенс, оскільки повною мірою
може впливати на процеси господарювання.
Фахівці з обліку повинні не тільки керуватися основними
принципами обліку, а й брати участь у розробці стратегічних
управлінських рішень.
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Нестерова С.В.
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕПРЯМОГО МЕТОДА РАСЧЕТА
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
Определена роль Отчета о движении денежных средств при оценке
финансового состояния акционерных обществ. Рассмотрены сущность и
преимущества косвенного метода вычисления движения средств для такой оценки.
Ключевые слова: движение средств, прямой и косвенный метод, финансовое
состояние акционерного общества.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Одним з
завдань інформаційного забезпечення діяльності акціонерного
товариства є надання достовірної та своєчасної інформації
користувачам про реальний та прогнозний фінансовий стан
підприємства. Значущим чинником фінансового стану є характер
грошових потоків, що їх генерує товариство в процесі здійснення
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Розуміння
причинно–наслідкових зв'язків між вхідними та вихідними грошовими
потоками дає можливість наявним та потенційним акціонерам, іншим
групам користувачів фінансової звітності оцінити забезпеченість
товариства власними фінансовими ресурсами, далекоглядність
інвестиційної та фінансової політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв'язання проблеми. Аналізу змісту і форми Звіту
про рух грошових коштів присвячено численні праці вітчизняних
науковців, зокрема Г.Г. Кірейцева, В.Г. Швеця, Є.В. Мниха,
О.А. Боярової, постійно відбувається удосконалення нормативного
забезпечення відображення потоку грошей та їх еквівалентів. Як
справедливо зауважено в роботі 6 , у більшості підручників та
посібників, що стосуються аналізу звітності, так чи інакше
окреслюються питання обліково-аналітичного забезпечення руху
капіталу суб'єктів господарювання, але залишається дискусійним
питання оптимальності форм фінансової звітності, їхньої
інформаційної достатності, зручності для користування зацікавленими
особами за умови достатньої підготовленості.
Цілі статті. Завданням даної статті є обґрунтування переваг
непрямого методу обчислення руху коштів у процесі здійснення
операційної діяльності для оцінки фінансового стану акціонерного
товариства. Особливо актуальною проблема відображення даних про
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рух коштів постає для акціонерних товариств, які зобов'язані подавати
звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. У зв'язку
з тим, що МСФЗ не регламентують жорстко форму подання
інформації, а лише формулюють принципи її наведення, необхідно
обрати такий метод, який найбільшою мірою відповідає меті
складання звітності: надання користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 1 .
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розвиток
акціонерної форми власності забезпечує наповнення ринку капіталу
потужним джерелом фінансових ресурсів у вигляді коштів населення.
Але спонукати пересічного громадянина вкладати заощадження у
розвиток певного підприємства через механізм придбання акцій
можливо за умови гарантування повернення вкладеного капіталу або у
вигляді зростання курсу акцій, або у вигляді отримання дивідендів. І
перше, і друге можливе за умови прибуткової діяльності та стійкого
фінансового стану акціонерного товариства. Розуміючи під
фінансовим станом сукупність показників, що характеризують
наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів суб'єкта
господарювання, можна стверджувати, що кругообіг грошових коштів є
значущим фактором становища акціонерного товариства. Для
зовнішніх акціонерів найбільш ймовірною можливістю оцінити
фінансовий стан може стати вивчення звіту про рух грошових коштів
інтегровано з іншими формами звітності. Аналіз джерел надходження
коштів та напрямів їх витрачання при уважному підході дасть
зацікавленому користувачу більше змістовної інформації щодо
операційної та інвестиційної політики підприємства, характеру
відносин з кредиторами, дебіторами тощо. Крім того, передбачення
прихованих загроз стосовно фінансового стану товариства забезпечить
можливість вчасного реагування, пошуку альтернативних варіантів
реінвестування вкладеного капіталу.
Як міжнародними, так і національними стандартами обліку і
звітності надання інформації про грошові потоки суб'єкта
господарювання передбачено шляхом оприлюднення форми "Звіт про
рух грошових коштів". Аналітична цінність даного звіту полягає в
тому, що вивчення показників, які він вміщує, дає можливість не
тільки встановити напрями витрачання і надходження грошей у
звітному періоді в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової
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діяльності, але й високою мірою ймовірності спрогнозувати рух
коштів у найближчому майбутньому.
Міжнародними стандартами фінансової звітності передбачено
відображення інформації про рух коштів прямим методом для
інвестиційної та фінансової діяльності та на вибір
прямим чи
непрямим для операційної діяльності. Прямий метод являє собою
відтворення даних про джерела реального надходження та витрачання
грошей в результаті здійснення відповідного виду діяльності в
аналізованому періоді.
Непрямий метод − метод, який виводить на результат чистого
руху коштів від операційної діяльності опосередковано, через
фінансовий результат (прибуток або збиток), перетворюючі дані Звіту
про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) з відображених за
принципом нарахування на відображені за "касовим" принципом.
Сутність методу полягає у коригуванні фінансового результату на такі
показники:
доходи і витрати, що мають негрошовий характер. Такими
доходами є прибуток від нереалізованих курсових різниць, зменшення
суми забезпечень наступних витрат і платежів. Витратами є збиток від
нереалізованих курсових різниць, збільшення суми забезпечень,
амортизація;
суми нарахувань, що вплинули на фінансовий результат;
фінансовий результат від неопераційної діяльності.
Спрощено сутність непрямого методу можна представити за
допомогою наступних міркувань. Чистий фінансовий результат від
звичайної діяльності можна отримати шляхом застосування адитивної
моделі:

ФР

ФРоп ФР неоп

П

Д

В ФР неоп

П,

(1.1)

де ФР чистий фінансовий результат від звичайної діяльності
(прибуток чи збиток);
ФВоп фінансовий результат від операційної діяльності;
ФВнеоп фінансовий результат від неопераційної діяльності;
П податок на прибуток;
Д доходи, пов'язані з операційною діяльністю;
Д витрати, пов'язані з операційною діяльністю.
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Припускаємо, що у складі доходів та витрат є такі, що мають
грошовий і негрошовий характер, а також неоплачені (доходи та
витрати, що на момент складання звітності ще не набули грошової
форми, і знаходяться у формі зобов'язань
дебіторської чи
кредиторської заборгованості тощо):

Д

Д грош Д негрош Д неопл ,

(1.2)

В

Вгрош Внегрош Внеопл .

(1.3)

Звідси:
ФР Д грош Д негрош Д неопл ( Вгрош Внегрош Внеопл) ФРнеоп П . (1.4)
Перегрупуємо вираз (1.4), при цьому виокремимо різницю між
доходами і витратами у грошовій формі з врахуванням податку на
прибуток (податок з точки зору руху коштів є складовою відтоку
грошей):
Д грош ( Вгрош П ) ФР ФРнеоп

Д негрош Д неоп Внегрош Внеоп . (1.5)

Ліва частина виразу є відбиттям чистого руху коштів від
операційної діяльності:
ЧРКопер (ФР

П ) Внегрош Д негрош ФРнеоп

Д неопл Внеопл П . (1.6)

Послідовність чинників у моделі відбиває структуру
стандартного звіту. У праву частину формули знову введений податок
на прибуток шляхом одночасного додавання і віднімання у відношенні
до фінансового результату. Таким чином відтворено формальну
вимогу до відображення даних: розрахунок руху коштів від
операційної починається саме з фінансового результату до
оподаткування і завершується відніманням податку на прибуток.
Звертаємо увагу, що в реальному звіті дещо інакше відображаються
показники, які в нашій моделі наведено як неоплачені доходи та
витрати. Після коригування фінансового результату від звичайної
діяльності на негрошові доходи, витрати та фінансовий результат від
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неопераційної діяльності отримується прибуток (збиток) до зміни в
чистих оборотних активах, після чого отриманий результат
перетворюється на значення руху грошових коштів шляхом
виключення сум нарахувань, що вплинули на формування фінансового
результату операційної діяльності. Такими сумами є зміни статей
оборотних активів, витрат та доходів майбутніх періодів, поточних
зобов'язань 5 . Слід відмітити, що в редакції 2013 р. Звіт про рух
грошових коштів (за непрямим методом) не містить проміжної
підсумкової статті "Прибуток (збиток) до зміни в чистих оборотних
активах" 1 .
У МСБО 7 зазначається, що суб'єкти господарювання
заохочуються до застосування прямого методу при розрахунку руху
коштів від операційної діяльності 2 . Зрозуміло, що прямий метод є
достатньо прозорим, придатним для факторного та структурного
аналізу в рамках звітного періоду. Доцільним може бути порівняння
джерел надходжень коштів та напрямків їх витрачання у розрізі
грошового забезпечення реалізованої продукції із встановленням
взаємозв‘язку між обсягом реалізації продукції та грошовою виручкою
за звітний період.
Але основним призначенням звіту про рух грошових коштів є
оцінка здатності підприємства акумулювати й використовувати
грошові кошти за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел 4 . В цьому
аспекті до прямого методу є зауваження. Так, прямий метод потребує
звернення до звіту про фінансові результати, якщо необхідно
порівняти прибутковість діяльності підприємства та її забезпеченість
реальними грошима. Це зменшує самодостатність звіту. Надходження
і витрачання коштів, розраховані за прямим методом, не мають чіткої
часової ув'язки з результативністю діяльності підприємства саме за
досліджуваний період. Прогноз майбутніх грошових потоків при
застосуванні прямого методу здійснюється, як правило, методом
екстраполяції, але ж характер взаєморозрахунків з контрагентами у
майбутньому може істотно змінитися, платіжна поведінка варіюється
під впливом багатьох факторів. Крім того, у складі надходжень від
реалізації продукції не виокремлено одне з ключових джерел притоку
коштів амортизацію, яка за своєю економічною суттю є доходом,
виведеним з-під оподаткування. Проведене дослідження ряду
акціонерних товариств Закарпатської області показало, що саме
амортизація є ключовим чинником акумулювання грошових коштів в
процесі здійснення операційної діяльності.
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Означених недоліків значною мірою позбавлений непрямий
метод. По-перше, при його застосуванні є можливість відслідкувати
зв'язок між одержаним фінансовим результатом і зміною грошових
коштів на рахунку підприємства (товариства). По-друге, прогноз
майбутніх грошових потоків носить більш ймовірний характер: якщо
отримання прибутку
подія певною мірою невизначена, то сума
амортизаційних відрахувань може бути спрогнозована з великою
точністю. Збільшення поточних зобов'язань у звітному періоді
призведе до відповідного відтоку грошових коштів, збільшення
оборотних активів напевно забезпечить приток коштів і т.д. Крім того,
досвідчений аналітик зможе чітко ув'язати результати інвестиційної
діяльності з притоком/відтоком коштів у результаті здійснення
операційної діяльності: інвестиції у необоротні активи повернуться у
вигляді амортизації.
Таким чином, непрямий метод, на наш погляд, уважному
аналітику може дати більше корисної інформації для перспективного
аналізу. Він дозволяє не стільки проаналізувати структуру надходжень
і витрачання грошей, скільки встановити внутрішні причини
генерування та відтоку коштів внаслідок здійснення операційної
діяльності: показати величину закладеного у собівартість продукції
прибутку, продемонструвати роль амортизації у формуванні
додатнього грошового потоку, врешті-решт пояснити, чому акціонерне
товариство, що працює прибутково, має труднощі з готівковими
коштами, виплатою дивідендів.
У зв'язку з цим, "реанімація" непрямого методу, що його було
відмінено у 2010 р., є позитивною подією з позиції аналітичної роботи.
Адже звіт про рух грошових коштів, окрім даних щодо джерел та
напрямків використання коштів, повинен забезпечувати достатньою
інформацією щодо потенційного фінансового стану акціонерного
товариства. За даними характеру та динаміки грошових потоків можна
зробити висновок про наявний стан та тенденції його розвитку.
Так, позитивне значення чистого руху коштів від операційної
діяльності ("плюс" внаслідок операційної діяльності) сприймається як
ознака стабільності функціонування товариства ("хороший плюс").
Але необхідно звертати увагу на наявність прибутку, оскільки в
окремих випадках позитивне значення може спостерігатись при
збитковій діяльності, але достатній амортизації чи суттєвому
збільшенні поточних зобов'язань. Крім того, варто оцінити прибуток
від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій, які також
можуть істотно вплинути на значення руху коштів. Негативне
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значення руху коштів від операційної діяльності ("мінус") є
застережним чинником, особливо, коли така тенденція зберігається
деякий період часу.
При виявленні позитивного руху коштів від інвестиційної
діяльності слід бути обережним: основними факторами позитивного
значення показника виступають надходження від відсотків,
дивідендів, деривативів, продажу фінансових інвестицій або ж
продажу необоротних активів. Якщо перші чинники можна вважати
"хорошим плюсом" (якщо спекулятивна операція на фондовому ринку
економічно виправдана), то продаж майна підприємства навряд чи є
позитивним явищем. На жаль, аналіз фінансових звітів ряду
акціонерних товариств Закарпатської області ілюструє саме таку
негативну тенденцію, що в динаміці спричиняє погіршення їхнього
фінансового стану. Отже, це "сумнівний плюс". Натомість "мінус від
інвестиційної діяльності", спричинений придбанням необоротних
активів, є хорошою ознакою, що свідчить про відтворення
економічного потенціалу товариства. Таким чином забезпечується, з
одного боку, розширення виробничої бази, з іншого,
генерація
позитивного руху коштів від операційної діяльності у наступних за
звітним періодах через механізм нарахування амортизації. Якщо ж
мова йде про придбання фінансових інвестицій, то в майбутньому
можна прогнозувати "плюс" у вигляді відсотків та дивідендів.
"Плюс" або "мінус" внаслідок фінансової діяльності: зрозуміло,
що найчастіше мова йде про взяття або погашення кредитів, тому
інтерпретація вимагає аналізу в динаміці у співставленні з даними
руху коштів в результаті здійснення операційної та інвестиційної
діяльності. Необхідно встановити, на що використовуються позикові
кошти, чи забезпечує операційна діяльність їх повернення у
майбутньому. Для акціонерних товариств суттєвими складовими
можуть стати надходження власного капіталу ("плюс", але
неперіодичний, однократний), та виплата дивідендів ("мінус", який
виступає ознакою стабільного фінансового стану і справедливих
відносин з акціонерами).
Детальна оцінка зв'язку між показниками руху коштів і
фінансовим станом підприємства здійснена у роботі 5 . Ці викладки
можуть бути віднесені і до акціонерних товариств.
Так, підприємство, що протягом певного періоду часу генерує
негативний грошовий потік від операційної та інвестиційної
діяльності, при цьому фінансова діяльність характеризується додатнім
значенням грошового потоку, скоріше за все знаходиться на ранніх
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стадіях розвитку, коли основна діяльність ще не набула максимальної
ефективності
(відсутність
прибутку),
активно
проводиться
інвестування в необоротні активи, а фінансування здійснюється
переважно за рахунок позикових коштів. Щодо акціонерних
товариств, така структура руху коштів може спостерігатись у випадку
емісії акцій.
Структура руху коштів, за якої операційна та фінансова
діяльність генерують приток коштів, а інвестиційна
відтік,
характеризує товариство, яке успішно функціонує та вкладає капітал у
засоби виробництва, можливо здійснює фінансові інвестиції. Головне
планувати повернення запозичених коштів. Як правило, у
стабільного підприємства йде чередування "плюса" та "мінуса"
внаслідок здійснення фінансової діяльності.
Показовою для аналітика може бути структура, за якої
спостерігається приток коштів від інвестиційної діяльності та відтік
від фінансової. Це може бути ознакою того, що товариство продає
необоротні активи (майно) для погашення заборгованості. Якщо при
цьому операційна діяльність генерує позитивний грошовий потік, а
ситуація не повторюється, причин для особливого хвилювання немає.
Але при "мінусі" внаслідок операційної діяльності, та й
повторюваності ситуації, варто задуматись про перспективи розвитку
такого акціонерного товариства.
Аналогічно проводиться оцінка інших комбінацій значення
чистого руху коштів від різних видів діяльності.
Висновки. Такий аналіз допоможе існуючим акціонерам або
потенційним інвесторам більш точно спрогнозувати фінансовий стан
акціонерного товариства, доповнивши та підкріпивши висновки
інформацією, отриманою з інших форм фінансової звітності. Разом з
тим, кількість та характер змін, що відбулися у формі та структурі
Звіту про рух грошових коштів з часу прийняття Національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського
обліку,
відсутність
регламентованої форми звіту для акціонерних товариств (хоча фахівці
і наполягають на необхідності використовувати українські типові
форми з позначкою про складання за МСФЗ) пояснює актуальність
подальших досліджень в цьому напрямку.
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сельскохозяйственными товаропроизводителями и возможности использования при
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улучшения ситуации.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ефективність
сільськогосподарського виробництва значною мірою залежить від
рівня забезпеченості товаровиробників засобами транспорту,
раціональної організації перевезення вантажів безпосередньо у галузях
рослинництва і тваринництва та у процесі реалізації продукції.
Своєчасне перевезення вантажів в процесі виробництва та реалізації
продукції, а також на сільському будівництві, задоволення сільського
населення в транспортних послугах значною мірою впливає на весь
процес розширеного відтворення в сільському господарстві. Особливо
зростає роль транспорту, коли впроваджуються прогресивні технології
та високопродуктивні засоби механізації виробничих процесів, коли
взаємозв‘язок і взаємообумовленість роботи технологічних та
транспортних агрегатів є обов'язковою умовою ритмічного виконання
виробничих процесів. Все це вимагає приведення транспорту у
відповідність до умов виробництва, а також раціонального
використання транспортних засобів з тим, щоб перевезення вантажів
виконувалося з мінімальними затратами праці, коштів і
нафтопродуктів.
Сільськогосподарське
виробництво
вимагає
постійного
управління перевезеннями вантажів, особливо в пореформений період
становлення значної кількості аграрних товаровиробників, а
відповідно й відправників продукції рослинництва і тваринництва та
одержувачів промислових товарів для ведення сільськогосподарського
виробництва.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемам економіки та організації
перевезення вантажів у сільському господарстві й використанню
мобільного транспорту в АПК присвячені праці
цілого ряду
науковців: Б.М. Анікіна, Є.А. Бузовського, В.Г. Василенка,
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М.Г. Вергуна, Т.А. Гуцула, І.В. Заблодської, І.В. Клюса, В.І.
Котелянця, Т.В. Мірзоєвої та ін. Сформульовані в їхніх працях наукові
підходи до використання логістичного механізму при транспортуванні
вантажів і пасажирів, висновки й рекомендації посідають важливе
місце в теорії транспортної логістики. Поряд із цим процеси
організації транспортування вантажів в сільському господарстві, її
впливу на результати господарської діяльності товаровиробників
потребують подальшого ґрунтовного дослідження.
Цілі статті. Мета статті – дослідити можливості підвищення
ефективності діяльності сільськогосподарських товаровиробників
через більш ефективне використання транспорту, запропонувати
способи поліпшення ситуації для сучасних товаровиробників
сільськогосподарської продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах
сьогодення
сільськогосподарські
підприємства
як
суб‘єкти
господарювання не тільки виробляють продукцію, але й здійснюють
функції матеріально-технічного постачання ресурсів та збуту
виробленої продукції. Тому рух матеріальних ресурсів від первинного
джерела до кінцевого споживача доцільно розглядати як єдиний
матеріальний потік (вантажопотік), що забезпечується транспортними
засобами. Зазначене є основою, на якій ґрунтується транспортна
логістика.
Нині
галузь
автотранспортного
обслуговування
сільськогосподарського виробництва переживає період трансформації.
Поряд з організаціями, що існували, функціонують новостворені,
ринкові формування. При цьому організаційні форми використання
транспорту – автоколони, технопарки, підприємства сільгосп- і
райагротехніки, обслуговуючі кооперативи, транспортні підрозділи
підприємств
виробничої
інфраструктури,
підрозділи
сільськогосподарських підприємств рухомий склад фермерських
господарств тощо – характеризуються різним ступенем розвитку та
результатами ефективності роботи.
Накопичені за останні десятиріччя проблеми в АПК країни
вимагають системного, комплексного підходу до їхнього розв‘язання й
повинні ґрунтуватися на відповідній науково-технічній, соціальній та
екологічній політиці держави. Поряд із традиційними методами та
засобами, що застосовують для підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції і відповідно ефективності роботи
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виробників, зростає роль і значення нового для української економіки
інструментарію господарювання – логістики.
Обсяги перевезень, напрями та номенклатуру транспортованих
вантажів розглядає транспортна логістика. Ключова роль
транспортування у логістиці пояснюється не тільки великою питомою
вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат,
але і тим, що без транспортування неможливе саме існування
матеріального потоку.
Метою транспортної логістики є зниження транспортних витрат
і зумовленого транспортом збитку для навколишнього середовища при
доставці вантажів «точно вчасно» і максимальному задоволенні всіх
вимог отримувача вантажів. Основними її завданнями є скорочення
запасів матеріальних ресурсів у обігу та часу доставки товарів в чому
зацікавлені як постачальники так і споживачі.
Транспортна логістика вирішує комплекс завдань, пов‘язаних з
організацією переміщення вантажів транспортом загального
користування. Основними з них є:
вибір виду транспортного засобу;
вибір типу транспортного засобу;
оптимізація транспортного процесу під час змішаних перевезень;
визначення раціональних маршрутів доставки;
забезпечення технологічної єдності транспортно–складського
процесу;
координація транспортного і виробничого процесу [3].
Транспортна логістика базується на концепції інтеграції
транспорту, постачання, виробництва і збуту, таким чином тісно
пов‘язана із складською, виробничою, заготівельною, розподільчою та
посередницькою логістикою.
Суттєво ускладнюють ситуацію деструктивні процеси
економіки, які за останні півтора десятиліття призвели до
призупинення процесів відтворення матеріально-технічної бази
сільськогосподарських підприємств. За останні 15 років кількість
вантажних автомобілів у сільському господарстві України скоротилась
на 45%. При цьому необхідно зазначити, що під час обліку техніки та
визначення її продуктивності не враховуються чинники фізичного і
морального зносу. Переважна більшість (понад 70 %) вантажних
перевезень в сільському господарстві реалізується автомобільним
транспортом [2].
Транспортна складова (навантажувальні й розвантажувальні
роботи та перевезення) в структурі собівартості виробництва та
43

реалізації сільськогосподарської продукції становить практично 25-30
% [1], а в окремих випадках ціна вантажу нижча, ніж маркетингові
тарифи на транспортні послуги залежно від відстані перевезення
жому, піску, глини тощо.
Транспортна логістика аграрних підприємств має і свої
специфічні проблеми, пов‘язані з особливостями агропромислового
виробництва:
1) значна кількість дрібних товаровиробників, що ускладнює
процес формування крупних партій продукції та сировини;
2) сезонний характер виробництва та розбіжності по строкам
при завезенні сировини та матеріалів до підприємства і вивезенні
продукції з підприємства;
3) специфіка об‘єкта транспортування: деякі види продукції
швидко псуються та вимагають спеціальних умов перевезення
(температура, вентиляція і т.п.), потреба в перевезенні живих тварин,
птахів тощо.
4) низька якість транспортної інфраструктури, що є наслідком
економічної слабкості суб‘єктів господарювання та територіальної їх
розосередженості;
5) залежність виробництва
від погодних умов (особливо
продукції рослинництва), та природних біологічних процесів, що
ускладнює планування та збільшує невизначеність і ризик;
6) недостатня кількість кваліфікованих кадрів з логістики,
викликані об‘єктивними розходженнями в способі та умовах життя в
місті і селі;
7) недостатньо розвинута співпраця між товаровиробниками,
що ускладнює процеси інтеграції та кооперації.
Узагальнення
проблеми
транспортного
забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників свідчить, що недоліки в
організації перевезення різних вантажів негативно впливають на
ведення рослинницької і тваринницької галузей. Порівняння досвіду
управління перевезеннями до реформування і тепер свідчить, що в той
період, хоча і з певними недоліками, існувала диспетчеризація,
особливо під час заготівлі сільськогосподарської продукції,
здійснювалися централізовані перевезення вантажів. Тепер цими
вантажопотоками ніхто не керує, а перевезення забезпечують, як
правило, самі товаровиробники малотоннажними транспортними
засобами із значними затратами праці, коштів і нафтопродуктів.
Продуктивність автотранспорту за рахунок збільшення простоїв у
черзі під розвантаженням зменшується в середньому на 25-30 %.
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Поряд із диспетчеруванням перевезення сільськогосподарських
вантажів слід враховувати і маркетингові функції, для забезпечення
дослідження ринку транспортних послуг, прогнозування попиту,
реклами
супутніх
автоперевезенням
послуг,
стратегічного
маркетингового планування.
Одним із шляхів виживання в складних умовах для
сільськогосподарських підприємств, що мають автотранспортні
підрозділи, може бути співпраця, а саме – розвиток міжгосподарських
форм використання рухомого складу. Дослідженнями встановлено, що
економічно
сильні
підприємства
з
великими
площами
сільськогосподарських угідь можуть і повинні формувати власні
транспортні підрозділи, комплектувати їх технікою та поновлювати в
разі потреби. Невеликим за розміром сільськогосподарським
підприємствам і тим, що знаходяться в скрутному економічному стані,
доцільніше використовувати техніку на міжгосподарській основі.
Отже, врахувавши накопичений у світі досвід, дослідження
вітчизняних науковців і сучасний стан автотранспортного
обслуговування сільськогосподарського виробництва України,
вважаємо, що доцільним є розвиток таких форм використання
транспорту:
1) автотранспортні формування, метою створення яких є
надання транспортних послуг за винагороду;
2) безприбуткові міжгосподарські формування зі спільного
використання автотранспорту (кооперативи та сусідська допомога);
3) автотранспортні
підрозділи
сільськогосподарських
підприємств.
Така сукупність автотранспортних формувань забезпечить
стабільне обслуговування сільськогосподарських товаровиробників по
здійсненню усіх видів перевезення необхідних вантажів з найбільшою
ефективністю.
У результаті проведених досліджень встановлено, що сукупність
автотранспортних
формувань
різної
форми
власності
та
функціонального призначення забезпечить стабільне обслуговування
сільськогосподарських товаровиробників щодо здійснення усіх видів
перевезення необхідних вантажів з найбільшою ефективністю при
диспетчеруванні вантажопотоків як всередині підприємства так і
заготівельними та торгівельними організаціями для мінімізації
простоїв транспортних засобів в чергах. При недостатньому
забезпеченні сільськогосподарських товаровиробників засобами
транспорту, та суттєвій частці транспортної складової в структурі
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собівартості виробництва та реалізації сільськогосподарської
продукції, ситуацію ускладнюють і організаційні проблеми
використання транспорту які можна вирішити за допомогою
використання методів транспортної логістики.
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Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Облікова
політика в законодавстві України формулюється, як «сукупність
принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством
для складання та подання фінансової звітності» [6, 7]. Таке визначення
не повною мірою розкриває суть облікової політики, що не дозволяє
використовувати його як для теоретичного (для наукової роботи), так і
для практичного використання безпосередньо на підприємствах.
Взявши лише принцип обліку «відповідності доходів і витрат» ми вже
бачимо не відповідність у перемішуванні принципу і методу
нарахувань, що не є правильним по відношенню до нормативної бази.
Такі проблеми спостерігаються не лише у законодавстві України, але й
в законодавстві інших країн, в тому числі і в Росії. Це свідчить про
досить значну проблему в теоретичному та практичному висвітленні
терміну облікова політика.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Теоретичними,
методологічними
та
методичними основами облікової політики займалося багато вчених.
Особливо слід звернути увагу на праці таких вчених, як
Т. Барановської, Т. Дроздової, М. Білухи, Ф. Бутинця, Г. Кірейцева,
М. Кужельного, С. Міщенко, С. Ніколаєвої, М. Пушкаря, П. Хомина
та інших. Проте дані праці носять більше теоретичний характер, що не
дозволяє використати їх розробки в практичну діяльність як на
законодавчому рівні, так і на рівні конкретного підприємства.
Цілі статті. Цілю статті є виділення та групування складових
облікової політики з метою більш раціонального висвітлення даного
терміну в законодавстві України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Одним з
головних документів для бухгалтерії підприємства є наказ про
облікову політику, проте плутанина починається з визначення самого
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терміну «облікова політика», переліком її складових, визначенням її
місця в системі бухгалтерського обліку.
У визначенні терміну облікова політика за Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [7] зазначається, що вона визначається як сукупність
принципів, методів та процедур, які використовуються підприємством
для складання та подання фінансової звітності. Тобто, про
бухгалтерський облік взагалі не згадується. Однак, у Законі України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
зазначається, що ці ж основні принципи є такими же самими і щодо
бухгалтерського обліку.
Існуючі публікації розглядають ті чи інші складові облікової
політики підприємств (різниця від 7 до 29 складових), проте вони не
вирішують проблему формування теорії облікової політики, через що
на практиці наказ про облікову політику, зазвичай, є лише
формальним переліком окремих фрагментів положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, інших інструктивних матеріалів. А це, в свою
чергу, зводить до нуля всі можливості, що може дати нам наказ про
облікову політику, перетворюючи його на існуючу раніше
«Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності» [1].
Крім того, в деяких публікаціях ототожнюють поняття облікової
політики та організації бухгалтерського обліку [1, с. 7]. Проте, це не є
правильним, оскільки організація бухгалтерського обліку це лише
одна із складових облікової політики підприємства.
Спробуємо проаналізувати думки вчених щодо спільних та
відокремлених підходів до складових облікової політики. Так, деякі
автори відходять від змісту облікової політики як сукупності методів,
способів і процедур, й поділяють облікову політику на такі складові:
методичні питання облікової політики та технічні питання облікової
політики [2, с 188, 190]; або як організація роботи бухгалтерської
служби; методика і способи відображення в обліку його об'єктів;
організаційно–технічні аспекти обліку [2, с. 11]. Одним з такого типу
визначень є: «Структура облікової політики пов'язана з виділенням
системних складових: організаційної, методичної, технічної, кожна з
яких складається з об'єктів облікової політики та відповідних
елементів. Елемент облікової політики — можливі методичні
прийоми, способи та процедури, що обираються з числа
загальноприйнятих
з
урахуванням
особливостей
діяльності
підприємства» [1, с. 9]. Як ми бачимо, на прикладі наведених
визначень, перелік елементів облікової політики є довільним, іноді
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взагалі плутається метод з принципом [2, с. 20].
Часто залучають поняття облікової політики з систем обліку
країн Західної Європи, а саме: «Основна відмінність між обліковою та
балансовою політикою підприємств полягає в межах дії кожної з них
(для облікової політики — організація та ведення обліку; для
балансової — складання фінансової звітності)» [1, с. 17].
Особливо стоїть питання теоретичного висвітлення формування
звітності в структурі облікової політики. Так, для складання звітності
необхідне застосування низки процедур, які дозволяють забезпечити
визначення необхідних показників. Так, у реєстрах бухгалтерського
обліку не наводиться показник «Залишкова вартість основних
засобів», але він є самостійною статтею балансу і визначається за
допомогою розрахункових процедур. Тому для складання, наприклад,
Балансу ф. № 1 треба згрупувати й систематизувати дані Головної
книги у відповідності зі змістом його статей, які нерідко включають
сальдо двох і більше синтетичних рахунків або субрахунків, чи
навпаки, є лише частиною якогось синтетичного рахунка. В даному
випадку, вірним є висновок Т. Дроздової, що принципи обліку — це ті
правила, за якими вимірюються, оцінюються і реєструються
господарські операції, а потім їх результати відображаються у
фінансовій звітності. їх 10, і всі вони перелічені у ст. 4 Закону про
бухгалтерський облік та п. 18 П (С) БО 1. Керуючись ними,
встановлюють два інших елементи облікової політики — методи і
процедури обліку [4, с. 41]. Також Т. Дроздова виділяє процедури
складання звітності як: «хто буде вести бухгалтерський облік на
підприємстві (бухгалтерська служба, аудиторська фірма чи
консалтингова компанія і т. д.); робочий план рахунків підприємства;
форму ведення обліку (журнально-ордерна, меморіально-ордерна,
комбінована); форми додаткових облікових документів, необхідні для
накопичення та опрацювання інформації з урахуванням особливостей
підприємства тощо. Інші ж елементи облікової політики відносять до
методів бухгалтерського обліку: методи амортизації основних засобів;
вартісна межа для віднесення матеріальних активів до малоцінних
необоротних активів; методи нарахування амортизації і строки
використання нематеріальних активів; що вважати одиницею запасів:
найменування чи однорідну групу (вид) і т. ін.» [4, с. 42]. Проте таке
віднесення наведених складових: одних — до бухгалтерського обліку,
інших — винятково до звітності, є спірним. Так, наприклад, форма
бухгалтерського обліку вже за своєю назвою не дає підстав відносити
її до процедур складання фінансової звітності.
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Одним з цікавих тлумачень облікової політики з історичної
точки зору є визначення Й. Шера, як «балансова політика». Так,
основна відмінність між обліковою та балансовою політикою
підприємства в межах дії кожної з них. Для першої — це організація та
ведення обліку, а для другої — складання фінансової звітності.
Водночас зазначемо, що у країнах Західної Європи балансова політика
є аналогом облікової [1, с. 17].
На даний момент існує неоднозначне розуміння не тільки
сутності облікової політики, але й щодо визначення суб'єктів їх
формування
безпосередньо
на
підприємствах.
Наприклад,
стверджується, що «... реформування облікової політики доцільно
здійснювати за кількома етапами, першим з яких є організаційний —
створення виконавчого органу та закріплення за його фахівцями
обов'язків і повноважень.» [3]. Якщо порівняти це з іншими думками
цих же авторів: «За своїм змістом облікова політика значно ширше
поняття, ніж власне облік, її можна назвати системою управління
обліком..., вона має управлінську спрямованість...» [3, с. 32], то видно,
що мова йде про окремий підрозділ апарату менеджерів підприємства,
що є недоречним в реальних умовах діяльності підприємств. Так як
облікову політику повинні розробляти лише спеціалісти, добре
обізнані з теорією і практикою бухгалтерського обліку, а не будь–які
управлінці. Проте, серед певної частини науковців побутує
догматичне уявлення сутності крилатого виразу Ж. Саварі: «Облік —
це функція управління», що в ширшому розумінні є вірним і зараз.
[8, с. 73].
В сучасних умов менеджери підприємств лише забезпечують
організаційні передумови для функціонування спеціалізованої служби
— бухгалтерії, яка здійснює облік усіх господарських операцій.
Власне функціональні обов'язки її працівників і є частиною функцій,
які в часи Ж. Саварі змушені були виконувати навіть не керівники, а
безпосередньо власники підприємств. Лише згодом, з розвитком
промисловості, поступово почали виникати наймані управителі, які
спочатку теж самотужки вели облік господарських операцій, тому
виглядало, що він є однією з функцій управління. Однак, зростання
масштабів виробничих компаній, ускладнення організаційних
відносин у них стали невідворотними передумовами вужчої
спеціалізації цих управителів, виокремлення з їх обов'язків такої надто
складної і трудоємної роботи, як ведення бухгалтерського обліку та
створення для цього спеціалізованої служби-бухгалтерії, котра
перейняла на себе цю колишню функцію власника (управителя).
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Таким чином, наведений вище вислів Ж. Саварі зараз звучить доволі
умовно, лише як визнання сервісної функції бухгалтерського обліку
стосовно управління, а не безпосередньо у буквальному її розумінні
від лат. function — виконання, робота. Звідси й витікає, що розробляти
облікову політику має ця ж служба, а не якийсь інший орган, що має
надто приблизне уявлення про бухгалтерський облік. Предметом же
облікової політики може бути тільки останній, бо власне це й стало
ключовим словом розглядуваної дефініції. Визначення ж облікової
політики як чогось ширшого, як-от «системи управління обліком»,
зводить її нанівець теорії бухгалтерського обліку, відтак
унеможливлює конкретизацію принципів, методів і процедур, тобто,
основи формування безпосередньо на тому чи іншому підприємстві.
[5].
Ще одним з неоднозначних питань, що виникають при
формуванні облікової політики є питання контролінгу. Часто під
терміном контролінг відбувається перейменування бухгалтерського
обліку. Якщо брати з мовної точки зору, то відбувається лише
іноземне запозичення, як і німецькомовний термін, використовуваний
упродовж тривалого терміну для означення рахівництва.
Проте зараз відбувається видозмінення цього тлумачення і
намагання його додатково добавити до поняття бухгалтерського
обліку. Так, деякі вчені пропонують запровадження на підприємствах
країни контролінгу як єдиної системи, що синтезує розрізнені
підсистеми планування, обліку, аналізу і управління, що є не
посильним для наших підприємств. Таке тлумачення терміну
контролінгу скоріш за все пов‘язано з схожістю слів контроль та
контролінг, що призводить до подальшої плутанини. Таким чином,
намагання стверджувати, що нібито служба контролінгу замінює
бухгалтерію підприємства, є помилковим, що виникає внаслідок
поверхового ознайомлення із сутністю явища.
Висновки. Аналіз різних думок вчених та існуючої законодавчої
бази України з визначення облікової політики виявив значну кількість
розбіжностей та недосконалість в трактуванні поняття облікової
політики та його складових. Це, в свою чергу, приводить до
ускладнень в формуванні облікової політики безпосередньо на
підприємстві. Тому слід більше уваги приділити чіткій структуризації
складових облікової політики з врахування відповідних змін на рівні
держави.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Для
врегулювання та гармонізації обліку, а також приведення його у
відповідність до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ) було внесено зміни та прийнятий наказ Міністерства фінансів
України [1], щодо ухвалення Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
(надалі – НП(С)БО 1), відповідно до якого відбулися суттєві зміни у
формах фінансової звітності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблему гармонізації П(С)БО щодо вимог
МСФЗ досліджують багато вчених-економістів, а саме: В. Бачинський,
Ф. Бутинець, С. Голов, Н. Горицька, Г. Кірейцев, М. Кужельний,
О. Пархоменко, В. Сопко, Н. Ткаченко, В. Швець. У працях приділено
увагу напрямкам розвитку системи обліку, проблемам регулювання
бухгалтерського обліку в Україні в умовах адаптації до міжнародних
стандартів, питанням трансформації звітності, складеної за
національними стандартами, у звітність за МСФЗ.
Цілі статті. Метою даної роботи є проведення розгляду та
аналізу вимог, які висуваються МСФЗ, та дослідження їх впливу на
формування фінансової звітності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтування отриманих наукових результатів. Застосування
МСФЗ можливе у двох варіантах:
1) Застосувати МСФЗ з метою ведення бухгалтерського обліку
та як основи для складання фінансової звітності.
2) Вести бухгалтерський облік та податкові розрахунки
відповідно до національних стандартів, а фінансову звітність складати
із застосування МСФЗ шляхом трансформації фінансової звітності,
складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ. У такому разі до
облікової
політики підприємства
доцільно додати розділ
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«Коригування інформації фінансової звітності відповідно до вимог
МСФЗ».
Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня
інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в
попередньому звітному періоді), а також додавати статті із
збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей
фінансової звітності наведених у додатку до НП(С)БО 1 у разі якщо
стаття відповідає таким критеріям, що інформація є суттєвою та оцінка
статті може бути достовірно визначена [1].
Трансформація вітчизняної фінансової звітності повинна
здійснюватися за наступними етапами (рис. 1).
Зосередимо основну увагу на формах фінансової звітності, що є
результатом трансформаційних процесів.
Форма 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) змінила склад
своїх розділів та складається з таких:
– Актив: І. Необоротні активи. II. Оборотні активи.
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.
– Пасив: І. Власний капітал. II. Довгострокові зобов‘язання і
забезпечення.
IІІ.
Поточні
зобов‘язання
та
забезпечення.
ІV. Зобов‘язання, пов‘язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу та групами вибуття.
Форма 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний
дохід) доповнена розділом – «Сукупний дохід», де відображаються
зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок
господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за
рахунок операцій з власниками). Даний розділ містить такі статті:
Дооцінка (уцінка) необоротних активів, Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів, Накопичені курсові різниці, Частка іншого сукупного
доходу асоційованих та спільних підприємств, Інший сукупний дохід,
Інший сукупний дохід до оподаткування, Податок на прибуток,
пов‘язаний з іншим сукупним доходом, Інший сукупний дохід після
оподаткування та сукупний дохід, який визначається як сума чистого
фінансового результату прибутку (збитку) та іншого сукупного доходу
після оподаткування.
Між самими формами існує деяка неузгодженість показників,
наприклад, реалізація необоротних активів у формі 2 відображається,
як результат операційної діяльності, а в формі 3 «Звіт про рух
грошових коштів», як дохід від інвестиційної діяльності.
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Етап 1. Визначення вигідних умов – цілей складання звітності, її
користувачів; зовнішніх аудиторів, які підтверджують фінансову
звітність; експертів–оцінювачів для оцінки активів при першому
застосуванні МСФЗ

Етап 2. Визначення дати першого застосування МСФЗ – проведення
відповідних процедур на цю дату відповідно до МСФЗ

Етап 3. Аналіз основних відмінностей – зокрема між правилами, які
застосовують відповідно до П(С)БО та МСФЗ. Розробка облікової
політики згідно з МСФЗ

Етап 4. Складання трансформаційних таблиць – до окремих статей
звітності, аналіз та оцінка отриманої інформації

Етап 5. Трансформація Балансу та Звіту про фінансові результати –
зведення трансформаційних коригувань

Етап 6. Складання звіту про рух грошових коштів та Звіту про
власний капітал – на основі нових фінансових звітів відповідно до
МСФЗ

Етап 7. Формування Приміток – відповідно до МСФЗ

Рис. 1 Етапи трансформації фінансової звітності [4, с.5]
Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів» подається у двох
варіантах в залежності від методу подання інформації – за прямим чи
непрямим методом. Комітетом з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку визнаються обидва способи, проте МСБО 7
"Звіт про рух грошових коштів" заохочує підприємства до
використання прямого методу подання інформації про грошові потоки
у результаті операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
[3]. Цей метод дає можливість здійснювати не тільки ретроспективний
55

аналіз грошових потоків, а й прогнозувати рух грошових коштів на
перспективу.
У Звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни
у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Дана форма має доповнюючий, другорядний характер, оскільки у
графах звіту про власний капітал, призначених для наведення
складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у
розділі I «Власний капітал» балансу [2].
У фінансовій звітності обов‘язково наводиться інформація,
розкриття якої вимагають НП(С)БО 1 або міжнародні стандарти
фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства
фінансів України з питань бухгалтерського обліку, тому інформація,
що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах
або у примітках до фінансової звітності.
Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і
пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей
фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої
передбачено відповідними НП(С)БО або МСФЗ.
Типової форми «Примітки до річної фінансової звітності» не
затверджено, проте вони мають важливе значення, оскільки
забезпечують більш повну та об'єктивну картину про фінансове
становище і результати діяльності, розшифровують, доповнюють
інформацію для зрозумілості та задоволення потреб користувачів
звітності. Вони мають бути сформовані належним чином, не бути
занадто об‘ємними, щоб не викликати сумнівів щодо їх правдивості.
Висновки. Отже, Україна рухається в напрямку приведення
обліку до міжнародних стандартів шляхом зменшення відмінностей
між національними бухгалтерськими та господарчими системами і
підвищення рівня постійності та порівнянності фінансових звітів, з
метою усунення перешкод у переміщенні капіталів на міжнародних
фінансових ринках та розумінні фінансових звітів.
1. Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»: Затверджене наказом Міністерства Фінансів України від
07.02.2013 № 73.
2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Затверджені
наказом Міністерства Фінансів України від 28.03.2013 р. №433.
3. Міжнародні стандарти фінансової звітності. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
4. Орлова, В. Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами /
В. Орлова, С. Кафка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – C. 3–7.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями. До
пріоритетних напрямків розвитку акціонерних товариств відносяться
підвищення їх конкурентоспроможності, ефективності діяльності та
ринкової вартості. Одним із важливих факторів зростання зазначених
показників є якісне корпоративне управління. Тому аналіз та
дослідження корпоративного управління як одного із стратегічних
факторів розвитку вітчизняних акціонерних товариств є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв'язання проблеми. У наукових працях таких
дослідників як М.А. Аман, Р. О. Цой, Т. В. Момот, І. О. Лебідь,
Н. М. Давиденко, А. М. Котов, Л. Д. Сейдаметова, С. А. Аблязова та
інш. досліджуються питання впливу рівня корпоративного управління
на різні показники діяльності акціонерних товариств, серед яких
ринкова вартість, інвестиційна привабливість, ефективність
діяльності, репутація тощо. Разом із тим, недостатньо приділено уваги
систематизації чинників, зростання значень яких залежить від рівня
корпоративного управління акціонерних товариств.
Цілі статті. Дослідження особливостей корпоративного
управління в умовах стратегічного розвитку акціонерного товариства
та систематизація показників його розвитку, на які впливає рівень їх
корпоративного управління.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Корпоративне управління представляє собою систему відносин
між органами управління, акціонерами, менеджерами та іншими
зацікавленими особами, яка допомагає спрямовувати та контролювати
діяльність акціонерного товариства.
Існують різні дослідження стану корпоративного управління,
результатом яких є виявлення зростання інтересу до поліпшення
практики корпоративного управління у більшості обстежених країнах.
Дослідження показали, що на рівні компаній:
– інвестори готові платити більш високу премію за якісне
корпоративне управління;
– ефективне корпоративне управління знижує вартість
позикового капіталу;
– якісне корпоративне управління підвищує стійкість,
ефективність та стабільність бізнесу.
За даними дослідження компанії McKinsey, проведеного в
2002 р., для багатьох інвесторів при виборі об‘єктів інвестування
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рівень корпоративного управління має не менше значення порівняно із
фінансовими показниками (розміром прибутку, потенціалом зростання
компанії тощо). При цьому розмір премії, яку інвестори готові платити
за краще корпоративне управління, змінюється від країни до країни
[1].
На сьогоднішній день існує ряд емпіричних досліджень, метою
яких є спроба знайти зв'язок між корпоративним управлінням та
показниками, які характеризують розвиток акціонерних товариств.
Слід зазначити, що більша частина наявних досліджень присвячена
окремим аспектам корпоративного управління, наприклад структура
ради директорів. Проте частина із них узагальнює елементи
корпоративного управління в показники, які, як правило,
відображають рівень його якості.
Результатом емпіричного дослідження М. Амана є стійкий та
позитивний зв'язок між рівнем корпоративного управління та оцінкою
фірми, а також між соціальною поведінкою компанією та вартістю
компанії [2]. Це дає підстави стверджувати, що краща практика
корпоративного управління впливає на підвищення ринкової вартості
підприємства.
Аналіз існуючих емпіричних досліджень впливу рівня якості
корпоративного управління на діяльність товариств показав, що серед
науковців відсутня єдина думка відносно показників результатів
діяльності (табл.).
На нашу думку, взаємозв'язок між рівнем якості корпоративного
управління та показниками ефективності діяльності розкриває лише
один із аспектів діяльності товариства та не дозволяє врахувати
стратегічні цілі його функціонування.
Найбільш зручним та зрозумілим показником, який впливає на
прийняття управлінських рішень інвесторами, виступає вартість
товариства. У зв‘язку з цим дослідження впливу рівня якості
корпоративного управління поряд із фінансовими показниками на
вартість товариства мають особливе теоретичне, методологічне та
практичне значення.
Слід зазначити, що використання економічної доданої вартості в
якості узагальнюючого показника, на який впливає рівень якості
корпоративного управління, не достатньо досліджене внаслідок
складності розрахунків. Проте має перспективи.
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Таблиця
Систематизація показників діяльності товариств, на які впливає рівень
якості їх корпоративного управління
Групи показників
Складові
Рентабельність
власного
капіталу
Показники
Рентабельність продажу
ефективності
діяльності товариства Рентабельність активів
Рентабельність інвестицій
Ринкова вартість (капіталізація)
Вартість товариства
Економічна додана вартість
Q Тобіна (відношення ринкової
вартості активів компанії до
вартості їх заміщення)
Мультиплікатори
Відношення ринкової вартості
вартості
компанії до її балансової
вартості
Відношення вартості компанії до
обсягу продажу
Рейтингова
оцінка
рівня
Репутація товариства
репутації товариства
Рівень якості корпоративного управління є одним із факторів
репутації підприємства [3]. У той же час рівень репутації впливає на
вартість товариства, що підтверджують численні дослідження.
У роботі [4] система корпоративного управління розглядається
як чинник створення високоефективного конкурентоспроможного
промислового сектора, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню
інвестиційної привабливості підприємств та країни в цілому. Як
зазначають, Л. Д. Сейдаметова та С. А. Аблязова, корпоративне
управління прямо впливає на рівень та якість інвестиційних проектів
[5]. На думку авторів [6], вплив корпоративного управління на
зростання ринкової вартості підприємства доцільно розглядати через
такі показники, як інвестиційна привабливість підприємства, його
імідж та використанням інновацій. Проте залишаються недостатньо
дослідженими система показників та узагальнюючий показник
інвестиційної привабливості підприємства.
Слід звернути увагу на дослідження взаємозв‘язку між
корпоративним управлінням та економічною безпекою підприємства
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[7]. Однак відсутні підтвердження кількісного впливу між
зазначеними показниками.
Висновки. На нашу думку, найбільшого практичного значення
набувають наукові роботи, присвячені вивченню залежності між
рівнем якості корпоративного управління та вартістю товариства, як
одного із стратегічних показників його розвитку. Узагальнюючи
існуючі дослідження, можна зробити висновок, що вплив рівня
корпоративного управління на вартість товариства доцільно
розглядати безпосередньо, а також через призму економічних
категорій (рис.).
Вплив рівня якості корпоративного управління
на вартість товариства

прямий
поряд із
показниками
фінансових
результатів

непрямий
як одна із
складових
репутації
товариства

як один із
факторів
інвестиційної
привабливості

Рис. Узагальнення характеру впливу показника корпоративного
управління на вартість товариства
Таким чином, систематизація показників розвитку акціонерних
товариств, а також визначення характеру впливу відповідних
показників на вартість товариств поряд із рівень якості їх
корпоративного
управління
розширюють можливості
щодо
планування стратегічного розвитку вітчизняних акціонерних
товариств.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних
умовах господарювання одним із заходів спрямованих на
вдосконалення управління підприємством є раціональна організація
бухгалтерського обліку, яка забезпечує високий рівень виконання його
завдань, чіткий порядок ведення.
Важливе значення має відтворення основних засобів як процес
їх виробничого використання, зносу, амортизації, підтримки в
робочому стані через здійснення ремонтів і відновлення в натурі.
Особливо важливе значення в механізмі відтворення основних засобів
має амортизація, оскільки вона, з одного боку, є елементом
виробничих витрат, що включається в собівартість продукції, а з
іншого – є джерелом коштів для відновлення основного засобу не
рідко на якісно новій основі. Водночас вона відображає специфіку
руху його вартості і розглядається як важливий важіль управління
процесом відтворення.
В умовах інтеграційних процесів сучасну методику
амортизаційних нарахувань доцільно удосконалювати, наближувати
параметри української амортизаційної політики до світової практики.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питаннями достатності нормативного
регулювання бухгалтерського обліку амортизації приділяли увагу такі
науковці, як: В.В. Сопка, С.В. Шевчук, Т.О. Дулік, С.В. Голова,
В.В. Матвєєв, Т.Ю. Александрюк, Н.І. Копняк, В.Г. Швець,
П.Я. Хомин, В.Г. Лінник, В.К.Савчук, В.Д. Слободян, Т.В. Бараноська,
Л.В. Чижевська, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Ганчук та інші.
Значні досягнення названих вчених стали основою подальшого
дослідження проблем та формування висновків і пропозицій щодо
удосконалення амортизаційної політики підприємств. Тому
враховуючи вищесказане, слід наголосити на актуальності розгляду
питань амортизації основних засобів у контексті формування облікової
політики підприємства.
Цілі статті. Метою статті є аналіз та обґрунтування проблемних
питань амортизації, а також надання пропозицій щодо поліпшення її
обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
використання об‘єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в
них, споживаються підприємством, внаслідок чого зменшується
залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом
63

нарахування амортизації. Відповідно до П(С)БО 7, основні засоби – це
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх
у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних
і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [2].
З метою дослідження значення амортизації основних засобів у
формуванні інвестиційної політики підприємства розглянуто сутність
амортизації.
Критичний аналіз економічної суті амортизації показав
існування двох підходів у визначення її сутності.
За першого підходу «амортизація» розглядається як джерело
капітальних інвестицій у відтворення основних засобів [1]:
1) «амортизація» – (пізньолат. аmortisation – погашення, сплата
боргів) процес поступового перенесення вартості основних фондів на
продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної
частини основних засобів виробництва підприємства роблять
амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум
відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів
виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для
повного відтворювання зношених основних фондів, а також для їх
часткового відшкодування;
2) «амортизація» – витрати, необхідні для компенсації зношених
засобів праці, тобто капітальні вкладення у нові основні фонди.
За іншого підходу термін «амортизація» розглядається як
економічна категорія, що відображає процес поступового перенесення
вартості основних засобів у міру їх зношення на виготовлену
продукцію.
Зокрема В П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено, що
«амортизація» — це систематичний розподіл вартості, яка
амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації) [2].
За такого підходу до визначення амортизації змінюється її
сутність. Амортизація, як економічна категорія, втрачає своє значення
як основне джерело капітальних інвестицій у відтворення основних
засобів і стає лише інструментом списання їх вартості.
Амортизаційні відрахування є складовими інших прямих витрат,
які формують виробничу собівартість продукції. На дану статтю
відносять суму амортизаційних відрахувань основних засобів,
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нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів,
що використовуються в процесі виробництва винограду.
За простого відтворення у кожному наступному циклі
відбувається створення основних виробничих засобів у попередніх
обсягах та з однаковою якістю. Джерелом фінансування заміни
зношених основних засобів є нарахована сума амортизації. За
розширеного відтворення кожного наступного циклу здійснюється
кількісне і якісне зростання основних виробничих засобів. Джерелом
фінансування таких змін є використання частини створеного
додаткового продукту.
Необхідність оновлення основних виробничих засобів за ринкових відносин визначається передовсім конкуренцією товаровиробників. Саме конкуренція спонукує підприємства здійснювати
прискорене списання основних виробничих засобів з метою нагромадження фінансових ресурсів для наступного вкладання засобів у
придбання більш прогресивного устаткування, впровадження нових
технологій та іншого поліпшення основних виробничих засобів.
Для забезпечення відтворення основних виробничих засобів
важливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан і
використання основних виробничих засобів є важливим фактором
підвищення ефективної діяльності підприємства. У процесі
виробництва основні засоби зношуються фізично і старіють морально.
Ступінь фізичного зносу основних засобів визначається в процесі
нарахування амортизації. Цей процес можна розглядати в кількох
аспектах [1]: по-перше, як метод визначення поточної оцінки не
зношеної частини основних засобів; по-друге, як спосіб віднесення на
готову продукцію одноразових витрат на основні засоби, по-третє, як
спосіб нагромадження фінансових ресурсів для заміщення виведених з
виробничого процесу основних засобів або для вкладання засобів у
нові виробництва.
Враховуючи вищесказане, проблемними
питаннями як теорії, так і практики бухгалтерського обліку основних
засобів залишаються: 1) вибір та застосування науково-обґрунтованих
методів нарахування амортизації основних засобів; 2) як наслідок
першого, формування об‘єктивної та достовірної облікової інформації
про виробництво продукції та результати діяльності з метою
забезпечення потреб управління.
Податковий кодекс України закладає перехід від групового до
пооб‘єктного обліку основних засобів, тому і нарахування амортизації
буде здійснюватись щомісячно (сума амортизації за розрахунковий
квартал відповідає добутку місячної суми амортизаційних відрахувань
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на три місяці) та пооб‘єктно.
Класифікація основних засобів в Податковому кодексі тепер
передбачає 16 груп.
На сьогодні вже немає податкового методу. Тепер відповідно до
ПКУ в податковому обліку методи нарахування амортизації повністю
відповідають
бухгалтерським
методам,
що
перелічені
в
П(С)БО 7 «Основні засоби». ПКУ визначає такі методи нарахування
амортизації ОЗ (табл. 1).
Основні засоби та інші необоротні активи групи 9, 12, 14, 15, що
наведені в Податковому кодексі України, амортизуються
прямолінійним та виробничим методами. На основні засоби груп 1 та
13 амортизація не нараховується. Малоцінні необоротні матеріальні
активи і бібліотечні фонди (групи 10 та 11) підприємство, так як і
раніше, може амортизувати на свій розсуд одним з цих методів:
– у першому місяці використання об‘єкта в розмірі 50% вартості,
яка амортизується, та решта 50% – у місяці їх вилучення з активів
(списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання
активом, або в першому місяці використання об‘єкта в розмірі 100%
його вартості.
Таблиця 1
Методи нарахування амортизації основних засобів
Метод нарахування
Прямолінійний

Зменшення залишкової
вартості

Прискорене зменшення
залишкової вартості
(застосовується лише при
нарахуванні амортизації до
об‘єктів ОЗ, що входять до
груп 4 та 5)

Розрахунок річної суми амортизації
Річна сума амортизації визначається діленням
вартості, яка амортизується, на строк корисного
використання об‘єкта ОЗ
Річна сума амортизації визначається як добуток
залишкової вартості об‘єкта на початок
звітного року або первісної вартості на дату
початку нарахування амортизації та річної
норми амортизації. Річна норма амортизації (у
відсотках обчислюється як різниця між
одиницею та результатом кореня ступеня
кількості років корисного використання об‘єкта
з результату від ділення ліквідаційної вартості
об‘єкта на його первісну вартість
Річна сума амортизації визначається як добуток
залишкової вартості об‘єкта на початок
звітного року або первісної вартості на дату
початку нарахування амортизації та річної
норми амортизації, яка обчислюється
відповідно до строку корисного використання
об‘єкта і подвоюється
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Продовження табл. 1

Кумулятивний

Виробничий

Річна сума амортизації визначається як добуток
вартості, яка амортизується та кумулятивного
коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт
розраховується діленням кількості років, що
залишаються до кінця строку корисного
використання об‘єкта ОЗ на суму числа років
його корисного використання
Місячна сума амортизації визначається як
добуток фактичного місячного обсягу
продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки
амортизації. Виробнича ставка обчислюється
діленням вартості, яка амортизується, на
загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який
підприємство очікує виробити (виконати) з
використанням об‘єкта основних засобів

Перелік груп основних засобів та інших необоротних активів та
методи амортизації, що можна до них застосовувати показано в
таблиці 2.
Таблиця 2
Методи нарахування амортизації за групами основних засобів та
інших необоротних активів
Група ОЗ
та інших
необорот
-них
активів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Методи нарахування амортизації
Прискорен
Зменшенн
е
Вироб
Прямолінійни
я
зменшення Кумулятив
й
залишково
залишко-ний
ничий
ї вартості
вої
вартості
–
–
–
–
–
+
+
–
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–
+
+
+
–
–
–
+
Використовується один із методів, встановлених ПКУ
(див. вище)*
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Продовження табл. 2
+
–
–
–
+
–
–
–
–
–
+
–
–
–
+
+
–
–
–
+
+
+
–
+
+
*Виходячи зі зближення бухгалтерського і податкового обліку,
можливе застосування прямолінійного і виробничого методів до груп
10 та 11.
12
13
14
15
16

Метод амортизації на підприємстві визначається наказом про
облікову політику і може переглядатися в разі зміни очікуваного
способу отримання економічних вигод. Нарахування амортизації за
новим методом починається з місяця, наступного за місяцем
прийняття рішення про зміну методу амортизації.
Висновки. Узагальнення результатів дослідження питань
амортизації основних засобів у контексті формування інвестиційної
політики підприємства дають підстави зробити наступні висновки.
Зазначені аспекти використання амортизації як інструмента
амортизаційної політики у комплексі забезпечують нормальний
перебіг відтворювальних процесів на підприємствах. Надання
амортизації інших функцій створює її економічну сутність та
автоматично позбавляє підприємство інвестиційних джерел
фінансування кругообігу капіталу. Для уникнення негативних
наслідків спотворення ролі амортизації у діяльності підприємств
необхідно, передусім, на законодавчому рівні усунути різночитання
терміна «амортизація» та поширити розуміння амортизації включно як
управлінської категорії, що входить до складу амортизаційної
політики не лише держави, але й кожного окремого суб‘єкта
господарської діяльності, незалежно від сфери його діяльності.
Враховуючи вищенаведене, амортизацію слід розглядати як
джерело відтворення основних засобів, що формується за рахунок
власних коштів.
1. Амортизація – наслідок знецінення основних засобів. Ю.І. Стадницький//
Фінансовий простір№2 (6). 2012.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/.
3. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика. Навчально–практичний
посібник / [Н.І. Верхоглядова, С.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін.]; за ред. Верхоглядової
Н.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010 – 536 с.
4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/statja–144.htm.
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СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ
Раскрыто историю развития пенсионной системы в Украине, начиная с XIX
века и до настоящего времени. Рассмотрено развитие пенсионной реформы во
времена, когда Украина была под властью других государств, в составе Советского
Союза и в годы независимости, а также показаны пути совершенствования
пенсионной системы.
Ключевые слова: пенсионная система, уровни пенсионной системы,
пенсионный фонд, пенсионная реформа.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Починаючи з
2004 року Україна започаткувала формування нової трирівневої

Оверчук В.С., Калюга Є.В.

69

системи
пенсійного
забезпечення.
Очікувалося,
що
нові
інституціональні рамки будуть стимулювати громадян до легалізації
доходів, формування добровільних пенсійних накопичень, тобто нової
пенсійної ідеології. Проте на сьогодні мало населення мають
накопичувальні програми з пенсій, у середньому по Україні цей
показник становить 1,5%, а на заході країни – до 4% . Напевно, цей
факт можна пояснити тим, що Західна Україна майже півтора століття
(1775–1940 рр.) жила в умовах відносно ліберальних економічних і
політичних ринкових режимів. Спочатку це була Австрійська імперія з
її економікою, що ґрунтувалася на ринку, приватній власності та владі
закону, а потім ця територія України була окупована Польщею, яка
теж, у цілому, була достатньо демократичною, з ринковою
економікою. Для розуміння сутності започаткованих теперішніх і
майбутніх змін у пенсійній системі України необхідно вивчити історію
виникнення й закономірності історичного розвитку пенсійного
забезпечення в розрізі тих соціальних, економічних і політичних
тенденцій, які спостерігалися в суспільстві.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Частково ці питання висвітлюються такими
українськими фахівцями з пенсійної тематики, як Б. Надточій, О. Ткач,
заслуговують уваги й публікації офіційного веб-сайта Пенсійного
фонду України. Великий відрізок спільної історії з Росією передбачає
вивчення наукових досліджень із цього напряму російських учених:
Є. Гайдара, О. Новикова, В. Роіка. О. Новиковим ретельно досліджено
історико-економічний процес виникнення, становлення й розвитку
російської пенсійної системи. Сформульовано й обґрунтовано
положення про її потрійний генезис: в умовах Російської імперії
(XVIII – початок XX ст.), планової економіки (1917–1990 рр.), у
сучасній Росії (1991–2008 рр.). Вважаємо доцільним використати
визначений підхід і для дослідження еволюції пенсійної системи
України, критерієм періодизації обрати відносини власності й форми
господарювання, що мінялися на певних етапах розвитку національної
економіки.
Цілі статті. Метою дослідження – є з‘ясування закономірностей
і особливостей розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні та
розроблення пропозицій щодо її поліпшення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Пенсійна
система України — сукупність створених в Україні правових,
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економічних і організаційних інститутів і норм, метою яких є надання
громадянам матеріального забезпечення у вигляді пенсії.
Історія розвитку пенсійної системи в Україні є досить
трудомістким процесом. Адже, Україна є досить «молодою» країною і
тому досить актуальним є розгляд розвитку пенсійної реформи ще до
суверенності України. Так як Україна була під владою інших держав,
це прямо вплинуло на процес становлення пенсійної системи (табл. 1).
Таблиця 1
Розвиток пенсійної системи України під владою різних країн
№
з/п

Україна під
владою
країн

1.

Австрії

2.

Російської
Імперії

3.

Польщі

4.

Румунії

5.

Чехословач
чини

Соціальний захист населення
Перші закони щодо захисту робітників були
впроваджені у 1854 році. Однак, вони відносились лише
до гірничої промисловості, якої на українських землях
практично не було. А у 1833 році були введені вже так
звані промислові інспекторати, що передбачали заходи
для захисту жінок та дітей. Законом 1887 року введено
обов'язкове страхування робітників від нещасних
випадків на роботі (внески сплачували працедавці), а з
1906 обов'язкове страхування службовців (пенсійне й
інвалідне). Сільське населення й сільські робітники
ніяким страхуванням не користувалися
Російська Імперія у справі соціального забезпечення
була відсталою країною. Лише в 1912 році створено
фабричні каси хворих для обов'язкового страхування на
випадок хвороби. На Україні ці каси були створені
тільки на Донбасі і в деяких великих містах
На цих землях законом 1924 року поширено
страхування від нещасних випадків, а законами 1927 та
1933 років прийнято пенсійне та інвалідне страхування
службовців та робітників (також у разі безробіття)
На українських землях під владою Румунії було чинне
румунське соціальне законодавство з 1912 року. Лише
1933 року було видано уніфікаційний закон про
соціальне забезпечення
Найпрогресивнішим було соціальне законодавство в
Чехословаччині. На Закарпатті до 1924 був чинний
угорський закон 1907 року про обов'язкове страхування
робітників від хвороби, інвалідності й на старість. Вже у
1924 році введено уніфікаційний закон для всієї
Чехословаччини. В 1929 році введено закон про
пенсійне забезпечення для службовців
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Отже, перейняття досвіду щодо створення соціального захисту
населення в інших країн, під владою яких Україна перебувала, було
поштовхом для запровадження пенсійної системи. В усіх цих
державах, крім обов'язкового соціального забезпечення, існувало
також необов'язкове забезпечення, яке надавали приватні товариства.
Обов'язкове соціальне забезпечення ґрунтувалося на взаємодії
застрахованих робітників і службовців у вигляді сплачування внесків
визначеного законом розміру. У деяких випадках ці внески сплачували
роботодавці (при страхуванні від хвороби і від нещасних випадків на
роботі). У створенні фондів безробіття брала участь також держава у
формі бюджетних дотацій. [6]
Зародження страхування в Україні припадає на 90-ті роки ХІХ
століття, коли в південному регіоні у 1899 році почало діяти Одеське
товариство взаємного страхування фабрикантів та ремісників від
нещасних випадків з їх робітниками і службовцями.
Починаючи з 1933 року соціальне страхування почало
перетворюватись у соціальне забезпечення, що було притаманне країні
з державною формою власності.
У колишньому СРСР було введено державне соціальне
забезпечення, яким займався фонд соціального забезпечення і
формувався з відрахувань із прибутків підприємств та організацій у
встановленому законом розмірі (19,5%) та з дотацій з державного
бюджету. З сформованого фонду виплачувалися допомоги для
тимчасово непрацездатних робітників і службовців, вагітним жінкам, а
також пенсії.
Існували такі види пенсій як пенсії по старості, інвалідності і в
разі втрати годувальника (їх отримували непрацездатні члени родини,
що були на утриманні померлого робітника, службовця, військового).
Крім цього, були ще пенсії за вислугу років (їх отримували учителі,
лікарі, ветеринари, агрономи, військові, робітники культури та інші
державні службовці, які відслужили передбачену законом кількість
років). Окремим видом пенсій виділялись персональні пенсії, які
призначалися за особливі заслуги перед режимом.
Соціального забезпечення людей, що працювали в колгоспі, до
1964 року не було. Передбачені колгоспними статутами каси допомоги
колгоспів, як правило, не існували. Лише у 1964 році введено
державну систему матеріального забезпечення селян: створено
централізований
союзний
фонд
соціального
забезпечення
колгоспників, що формувався з відрахувань із прибутків колгоспів. З
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цього фонду виплачувалися пенсії по старості, інвалідності і т. ін . Ці
пенсії були значно нижчими, ніж пенсії робітників і службовців. [5]
Система соціального забезпечення населення України на
сьогодні це:
1. Створення стійкої фінансової системи для економічного
захисту людини у разі настання безробіття, тимчасової
непрацездатності, вагітності та пологів, народження дитини, догляду
за нею, нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання чи інших випадках, передбачених законодавством, за
рахунок страхових внесків роботодавців та застрахованих осіб за
участю представників трьох сторін соціального партнерства.
2. Удосконалення системи виплат та контроль за цільовим
використанням коштів цільових страхових фондів.
З становленням України як незалежної держави була розроблена
і прийнята Концепція соціального забезпечення, яка передбачала
реформування соціального захисту працюючого населення, зокрема
запровадження соціального страхування. [3]
Відповідно до постанови Президії Верховної Ради України від
18 березня 1996 року, були проведені парламентські слухання щодо
законопроекту
«Основи
законодавства
України
про
загальнообов´язкове державне соціальне страхування». З урахуванням
положень Конституції «Основи законодавства України про соціальне
страхування» були доопрацьовані і Закони України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», «Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням»[2]. Тобто, в Україні було створено
законодавчі умови для становлення системи загальнообов´язкового
державного соціального страхування, яка базується на вимогах
Європейського кодексу соціального забезпечення (1964 року) та
рекомендаціях Міжнародної Організації Праці № 67 (1944 рік). Крім
того, Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та Закон України
«Про недержавне пенсійне забезпечення», які вступили в дію з 1 січня
2004 року.
Таким чином, на сьогодні в Україні створена трирівнева система
пенсійного забезпечення:
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Перший рівень – солідарна система загальнообов‘язкового
державного пенсійного страхування, що базується на засадах
солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання
соціальних послуг.
Другий рівень – накопичувальна система загальнообов‘язкового
державного пенсійного страхування (накопичувальна система
пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів
застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення
фінансування витрат на оплату договорів страхування довірчих пенсій
і одноразових виплат громадянам.
Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення,
що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та
їх об‘єднань у формуванні пенсійних накопичень із метою отримання
громадянами пенсійних виплат.
Починаючи з 2007 року Пенсійному фонду України передано
функції з призначення та виплати пенсій військововслужбовцям та
іншим працівникам силових міністерств та відомств. Раніше їх
пенсійне забезпечення здійснювалось 11 різними структурами.
Вперше з дати набрання чинності Законом України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», починаючи з
січня 2008 року проведено перерахунки пенсій з урахуванням нового,
«осучасненого» показника середньої заробітної плати. Для обчислення
всіх пенсій, які були призначені до 2008 року, застосовувався показник
середньої заробітної плати за 2006 рік – 928,81 грн. Крім того, у
зв‘язку із збільшенням оцінки одного року страхового стажу в
солідарній системі з 1 % до 1,35 % також проведено перерахунки
пенсій [1].
Починаючи з 1 січня 2010 року було запроваджено щомісячну
звітність роботодавців до системи персоніфікованого обліку внесків,
що дало змогу забезпечити щомісячне оновлення бази даних про
сплату страхових внесків за кожного громадянина.
Відповідно до Програми економічних реформ «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» у
2010 році передбачено черговий етап реформування пенсійної системи
у період з 2010 по 2014 роки (у рамках реалізації цієї програми
визначена мета реформи пенсійної системи, якою є посилення
соціального захисту осіб, що втратили працездатність, забезпечення
гідного рівня їх життя в результаті стійкого розвитку пенсійної
системи).
Реалізуючи Програму економічних реформ та на виконання
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соціальних ініціатив Президента України 12,9 млн. осіб з 01.05.2012 р.
проведено перерахунки у зв‘язку з вдосконаленням заробітної плати
для призначення пенсій, встановленням доплат до пенсій не нижче
100, 50 та 30 гривень, збільшення розмірів підвищень 1,2 млн.
учасникам війни на 5 % прожиткового мінімуму для непрацездатних
громадян та членам сімей померлих інвалідів війни на 14 %
прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.
З 1 липня та 1 вересня 2012 року в два етапи здійснено
підвищення пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб», крім пенсій військовослужбовців строкової служби та
членів їх сімей.
Нині триває робота щодо створення інституціональних
компонентів
функціонування
накопичувальної
системи
загальнообов‘язкового пенсійного страхування, необхідних для
запровадження другого рівня пенсійної системи. Ця система буде
запроваджена після досягнення бездефіцитності бюджету Пенсійного
фонду.
З 1 липня 2013 р. набув чинності Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо призначення та індексації
пенсії», у зв‘язку з чим внесено зміни до законів «Про
загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове
державне соціальне страхування», «Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
Законом урегульовано низку питань пенсійного забезпечення, а
саме: 1) про зарахування до страхового стажу часу перебування у
відпустці у зв‘язку з вагітністю та пологами; 2) про виплату пенсії у
зв‘язку з втратою годувальника дітям, які досягли 18–річного віку, в
період перерви у навчанні; 3) про зміну механізму перерахунку пенсій
з 1 березня кожного року; 4) про оптимізацію заробітної плати для
обчислення пенсії шляхом першочергового виключення періодів
отримання допомоги по безробіттю; 5) про удосконалення механізму
визначення середньомісячного коефіцієнта заробітної плати
застрахованої особи у разі, коли є неповні місяці страхового стажу.
Таким чином, з 1 липня 2013 року особи, які перебувають у
відпустці у зв‘язку з вагітністю та пологами й отримують допомогу,
вважаються застрахованими особами та зазначена відпустка
зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії.
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Діти (якщо вони навчаються за денною формою навчання)
набули право отримувати пенсію у зв‘язку з втратою годувальника в
періоди перерви в навчанні в учбових закладах, але за умови, що такий
період не перевищує чотирьох місяців. За раніше діючими правилами,
діти, які отримували пенсію у зв‘язку з втратою годувальника та
досягли 18–річного віку, втрачали право на отримання такої пенсії за
місяці перерви у навчанні між закінченням одного навчального
закладу і вступом в інший. Одночасно змінено механізм щорічного
перерахунку пенсій з 1 березня кожного року. Якщо до 1 липня 2013
року при перерахунку пенсій враховувалось, на скільки у
попередньому році зріс розмір пенсії застрахованої особи, то у зв‘язку
із прийнятими змінами, це уже не має значення. Перерахунку
фактично підлягатимуть всі призначені пенсії. При цьому заробітна
плата, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію,
підвищується на коефіцієнт, який відповідає не менш як 20 відсоткам
показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з
якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком.
Кожному пенсіонерові гарантується щорічне підвищення заробітної
плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію, на
коефіцієнт не менше зростання рівня інфляції (індексу споживчих цін)
за минулий рік. Порядок проведення такого перерахунку, як і раніше,
буде визначатися у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням
Кабінету Міністрів України [4].
Крім того, надано можливість під час визначення заробітної
плати для обчислення пенсії з періоду, за який враховується
заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, в першу чергу
виключати періоди одержання допомоги по безробіттю незалежно від
періодичності отримання такої допомоги. Також удосконалено
механізм визначення середньомісячного коефіцієнта зарплати особи у
разі, коли є неповні місяці страхового стажу (місяці, в яких заробіток
менше мінімальної заробітної плати). Це дасть можливість збільшити
розмір пенсій пенсіонерам.
Висновки. Пенсійну систему можна вдосконалити шляхом
збільшення кількості платників, тобто зменшення рівня безробіття,
більш ефективне використання коштів фонду, перегляду розмірів
спеціальних пенсій та введення накопичувальної системи, обмеження
максимального розміру пенсій, а також припинення індексації вже
існуючих пенсій, які перевищують граничний її рівень.
Отже, пенсійна система в Україні змінювалася та
вдосконалювалася постійно, беручи до уваги досвід зарубіжних
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держав. Пенсійний фонд України став потужною фінансовою та
соціальною інституцією в державі, сформувалися його організаційний
та кадровий потенціали.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ОПЛАТЫ ТРУДА ДЛЯ НУЖД УПРАВЛЕНИЯ
Определены особенности существующей методики бухгалтерского учета
затрат на оплату труда и внутренних документов для отражения расходов на оплату
труда. Усовершенствована учетно-аналитическое обеспечение системы управления
затратами на оплату труда на основе предложенной формы внутренней бухгалтерской
отчетности.
Ключевые слова: оплата труда, бухгалтерский учет, управленческие решения.

Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Процеси
глобалізації економіки, формування єдиного економічного простору,
створення міжнаціональних корпорацій зумовлюють виникнення
нових підходів до побудови бухгалтерського обліку, зокрема обліку
оплати праці внаслідок міжнародного розподілу праці та ускладнення
управління фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання.
На даному етапі бухгалтерський облік виступає центром
управлінської інформаційної системи, ціль якої полягає у створенні
бази для прийняття ефективних управлінських рішень. Якісне
обліково-аналітичне забезпечення сприяє розв‘язанню економічних
проблем, а тому актуальним напрямком проведеного дослідження є
спроба оцінити достатність і відповідність інформаційним потребам
управління системи документування та відображення витрат на оплату
праці на рахунках бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Розгляд публікацій зарубіжних науковців в
галузі управлінського обліку, зокрема А. Апчерч[1], К. Друрі[3],
Р. Ентоні, П. Фрідмана, Е. Хендріксена, Ч. Хорнгена, Дж. Ріса,
Дж. Фостера та інших, свідчить що ними проводяться окремі
дослідження, аналізи з актуальних питань обліково-аналітичного
забезпечення системи управління витратами, в тому числі на оплату
праці.
Питанням покращення обліково-інформаційної бази системи
управління приділяли увагу в своїх працях Ф.Ф. Бутинець,
А.М. Герасимович, С.Ф. Голов [2], М.В. Кужельний, В.М. Пархоменко,
М.С. Пушкар, В.В. Сопко, М.Г.Чумаченко та багато інших.
Слід відмітити, що недосконалість існуючої методики
бухгалтерського обліку витрат на оплату праці та внутрішніх
документів для відображення витрат на оплату праці потребує більш
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детального вивчення та актуалізації.
Цілі статті. Мета статті – визначити особливості обліковоаналітичного забезпечення системи управління витратами на оплату
праці і запропонувати можливі шляхи удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Економічний
потенціал України на сучасному етапі розвитку визначається як
складне багатогалузеве господарство. Суб'єкти підприємницької
діяльності використовують працю найманого персоналу застосовуючи
відповідні форми організації і управління, які були б не ефективними
без відповідного обліково-аналітичного забезпечення. Для управління
підприємницькою діяльністю, крім облікової інформації, потрібна
створена на її підставі внутрішня бухгалтерська звітність, що
виявляється найбільш необхідною для цілей управління.
Досвідчені
менеджери
усвідомлюють
важливість
бухгалтерського обліку, зокрема обліку витрат на оплату праці, як
джерела достовірної економічної інформації та базису економічно
грамотного управління діяльністю суб‘єкта господарювання.
Управлінський облік як підсистема бухгалтерського обліку
сформувався у 50-х роках ХХ століття у США та країнах Західної
Європи.
Причинами
його
виокремлення
з
традиційного
бухгалтерського обліку були: загострення конкурентної боротьби,
зростання інфляційних процесів, загальне погіршення економічного
стану. Облік витрат організаційно відділився від інших облікових
обєктів і процесів. Згодом виник термін «собівартість» і на початку
його визначення пропонувалось до собівартості враховувати всі прямі
витрати, а накладні – списувати за рахунок прибутку. В той період
часу зазначені пропозиції мали деякі підстави, тому що основну частку
витрат складала оплата праці персоналу. Виробниче обладнання та
механізми не мали значних обсягів, а включення амортизаційних
відрахувань до виробничих витрат не було врегульованим. З метою
удосконалення бухгалтерського обліку виникли калькуляційні
бухгалтерії, які крім облікових функцій виконували нормування і
планування прямих витрат на виробництво продукції, формування
кошторисів тощо. Виконання зазначених операцій обліковими
працівниками було пов‘язано з інформаційними потребами того часу
для
цілей
управління
фінансово-господарською
діяльністю
підприємства.
У сучасних умовах незмінна увага до обліку витрат на оплату
праці і управління ними убачається в тих господарствах, де керівники
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(власники) розуміють важливість оптимізації витрат на виробництво,
раціональне використання людського капіталу, підвищення якості
виготовленої
продукції
і,
як
наслідок,
зростання
конкурентоспроможності.
У результаті реформування бухгалтерського обліку в Україні,
групування і класифікація витрат стали наближеними до вимог
обчислення витрат у складі виробничої собівартості. П(С)БО 16
досить ретельно визначає облік витрат за елементами, однак облік
витрат за статтями калькуляції – узагальнено, без врахування
галузевих особливостей. Потрібно зауважити, що в бухгалтерському
фінансовому обліку витрати на оплату праці узагальнюються в розрізі
економічного елемента «Витрати на оплату праці», а в управлінському
обліку значна увага приділяється обліку витрат за статтями
калькуляції.
Оскільки Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. визначено, що поряд з
веденням фінансового обліку підприємства самостійно розробляють
систему та форми управлінського обліку[4], вони на власний розсуд
виконують облік витрат за статтями калькуляції (рис. 1) та визначають
методику в заходах облікової політики.
Таке групування і класифікація витрат відповідають вимогам
управління собівартості продукції. Керуючись основними цілями
управлінського обліку, необхідно виділити з фонду оплати праці
заробітну плату включену до собівартості продукції, як важливу
складову витрат виробництва поряд з матеріальними витратами,
відрахуваннями на соціальні заходи, амортизаційними відрахуваннями
ті іншими витратами. Розробка системи та форми управлінського
обліку є внутрішньою справою підприємства, що дозволяє
керівництву самостійно вирішувати питання:
– класифікації витрат;
– деталізації місць виникнення витрат;
– обліку фактичних і планових (нормативних) витрат.
Обсяг витрат на оплату праці персоналу залежить від загальної
чисельності робітників, їх кваліфікації. У свою чергу чисельність
персоналу обумовлена масштабами виробництва продукції, а також
продуктивністю праці робітників. Визначення розмірів затрат праці
кожного працівника здійснюється за кількістю затраченого часу або
виробленої продукції.
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Варіанти побудови статей калькуляції

за
економічними
елементами
витрат
- матеріальні
витрати;
- витрати на
оплату праці;
- відрахування на
соціальні заходи;
- амортизація ОЗ
та
нематеріальних
активів;
- інші витрати

за статтями
собівартості
- сировина і матеріали;
- покупні комплектуючи
вироби, напівфабрикати;
- паливо та енергія;
- поворотні відходи
(віднімаються);
- основна заробітна плата;
- додаткова заробітна
плата;
- відрахування на соціальні
заходи;
- інші виробничі витрати;
- розподілені
загальновиробничі
витрати;
- втрати від технічно
неминучого браку (у
межах норм);
- побіжна продукція
(віднімається)

комбінований

угрупування
витрат за
елементами і
статтями
собівартості

Рис.1. Варіанти побудови статей калькуляції
Розрахунок заробітної плати виконується відповідно до
прийнятої згідно колективного договору форми оплати праці:
відрядної чи погодинної. Для обліку розрахунків з оплати праці
оформлюються первинні документи, організується табельний облік і
складається табель з обліку відпрацьованого часу, а при відрядній
формі оплати праці, крім табелів, застосовуються документи з обліку
обсягу виробітку (рапорти або відомості виробітку бригад). Якщо
операції пов‘язані з технологічним процесом, оформлюється наряд
(індивідуальний, бригадний, разовий, нагромаджувальний) на відрядні
роботи. Для визначення суми заробітної плати належної до виплати
робітникам, потрібно виконати нарахування за місяць і провести
необхідні утримання з неї. Такі розрахунки здійснюють у
розрахунково-платіжній відомості, яка разом з виконанням
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розрахункових і платіжних функцій, слугує регістром аналітичного
обліку розрахунків з персоналом по виплаті заробітної плати.
На
сучасному
етапі
значення
обліково-аналітичного
забезпечення системи управління витратами на оплату праці
характеризується тим, наскільки адекватно його складові відповідають
потребам управління.
У свою чергу, надання керівництву підприємства необхідної
інформації для управління витратами на оплату праці, можливо за
умови розробки на підприємстві запропонованої форми внутрішньої
бухгалтерської звітності (табл.1).
При цьому, розробляючи звітність, потрібно забезпечувати
методологічний принцип: максимум інформації при мінімумі її
показників.
Таким чином, отримана за допомогою показників Звіту про
структуру і динаміку розмірів витрат на оплату праці, інформація про
виникнення простроченої заробітної плати може бути індикатором
передкризових та кризових явищ у господарстві.
Аналізуючи відповідність потребам управління системи
відображення витрат на оплату праці на рахунках бухгалтерського
обліку, потрібно відмітити, що вона залежить від форми взаємозв‘язку
між рахунками фінансової і управлінської бухгалтерії та може бути
здійснена за рахунок автономного або інтегрованого принципу.
Автономна система взаємозв‘язку рахунків передбачає
відокремлення управлінського обліку від фінансового та існування
двох планів рахунків (управлінського та фінансового). Цю систему
використовує практично 80 країн світу і більшість держав – членів
ЄС.
Прикладом побудови інтегрованої системи є національний план
рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від
30.11.1999 р. №291 «Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку і Інструкції з його застосування» [5]. За умови
його використання, прямі виробничі витрати відображаються
безпосередньо на рахунку 23 «Виробництво», а непрямі
накопичуються на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» і
наприкінці звітного періоду списуються на рахунок 23 «Виробництво»
виходячи з встановленої на підприємстві методики розподілу між
об‘єктами калькуляції.
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Таблиця 1
Звіт про структуру і динаміку розмірів на оплату праці
за__________ 20__ р.
(І, ІІ, ІІІ, ІV квартал)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Види виплат

Квартал
1 міс.
2 міс.
3 міс
ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПОЧАТОК КВАРТАЛУ
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом заборгованість
НАРАХОВАНО ЗА КВАРТАЛ
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом нараховано
ВИПЛАЧЕНО ЗА КВАРТАЛ
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом виплачено
ЗАБОРГОВАНІСТЬ НА КІНЕЦЬ КВАРТАЛУ
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом заборгованість

Витрати підрозділів, які здійснюють невиробничі функції
(управління, збут), не враховуються до виробничої собівартості
продукції, а списуються на рахунок 79 «Фінансові результати» в
звітному періоді, в якому вони були здійснені.
У зв‘язку з викладеним, доцільно використовувати зазначені в
табл.2 аналітичні рахунки до рахунків витрат на оплату праці, що
надасть можливість деталізувати і водночас спростити процедуру
обліку, оскільки для кожної операції з відображення витрат на оплату
праці визначені аналітичні рахунки необхідні для використання.
З метою відповідності потребам управління важливо
зосередитися на такій організації обліку витрат, зокрема на оплату
праці, що надасть можливість достовірно обчислювати виробничу
собівартість продукції (робіт, послуг) будь-якого виробництва.
Тому потрібно реалізувати групування
витрат та їх
класифікацію з позиції відповідності вимогам калькуляції і водночас
визначення розмірів коштів для ведення господарської діяльності.
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Певну суму грошей необхідно передбачити
своєчасних розрахунків з оплати праці.

для

проведення

Таблиця 2
Розрізи аналітичного обліку до рахунків витрат на оплату праці
Синтетичний
рахунок
(рахунок
першого порядку

Субрахунки
(рахунки другого
порядку)

66
"Розрахунки за
виплатами
працівникам"

661
"Розрахунки за
заробітною
платою"
663
"Розрахунки за
іншими
виплатами"

Аналітичний рахунок
першого порядку
661.1
661.2
663.1
663.2

"Витрати фонду основної
заробітної плати"
"Витрати фонду додаткової
заробітної плати"
"Витрати заохочувального та
компенсаційного характеру"
"Витрати, що не належать до
фонду оплати праці"

Висновки. Таким чином, з метою надання користувачам
адекватної потребам управління бухгалтерської інформації за
результатами
дослідження
удосконалено
обліково-аналітичне
забезпечення системи управління витратами на оплату праці на основі
запропонованої форми внутрішньої бухгалтерської звітності табл.1.
Визначено модель бухгалтерського обліку розрахунків з оплати
праці, здатну вирішувати наступні задачі:
– проведення своєчасних розрахунків з працівниками суб‘єкта
господарювання по оплаті праці;
– виконання на регулярній основі відрахувань до системи
загальнообов‘язкового державного соціального страхування;
– віднесення нарахованої суми заробітної плати та відрахувань
на соціальні заходи на витрати виробництва у складі виробничої
собівартості продукції (робіт, послуг);
– надання показників з нарахування оплати праці та її виплати
для потреб оперативного керівництва та формування внутрішньої
бухгалтерської звітності.
Отже, можливості впливу облікової інформації на процес
прийняття управлінських рішень зумовили необхідність подальших
досліджень в напрямку удосконалення існуючої методики
бухгалтерського обліку витрат на оплату праці та внутрішніх
документів для відображення витрат на оплату праці.
1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика: Пер. с англ. / Под ред.
Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 952 с.
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3. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.: Учебник. – М.:
ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 1071 с.
4. Закон України від 16.07.1999 р. №996–XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В
СИСТЕМЕ ЕКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрено особенности организации и проблем внедрения управленческого
учѐта в систему экономической информации агропромышленных предприятий,
показано пути решения таких проблем при формировании информации для
отображения стратегии и тактики предприятий в условиях конкуренции.
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счетов, экономическое управление.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Управлінський облік на сучасному етапі функціонування економічних
процесів формується на основі поділу загальної системи обліку і
вимагає нового осмислення, перебудови та реформування. Тому
обґрунтування сутності, принципів, методів, а також розробка системи
організації управлінського обліку в економічній діяльності
підприємств, особливо агропромислових, набуває дедалі більшого
значення і залишається актуальним. Ця нова сфера діяльності все
більше зацікавлює управлінців та власників великих підприємств,
оскільки для успішного і оперативного керівництва підприємством
необхідна інформація для відображення стратегії і тактики
підприємств в умовах конкуренції.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідження питань теорії і практики
організації системи управлінського обліку в Україні проводять такі
науковці як: О.Ф. Вербило [2], Д.Л. Лозинський [3], В.А. Москаленко
[4], Л.В. Нападовська [7], М.Ф.Огійчук [8], В.Я. Плаксієнко [1, 8],
Л.К. Сук, П.Л. Сук [5], А.М. Турило, Ю.Б. Турило [6], Н.О. Черткова
[9] та інші. Проте, поряд із важливими науковими результатами щодо
методики і організації управлінського обліку все ще залишаються
невирішеними проблеми в основному його практичного використання.
Багато вчених– вказують на важливість обліку саме для управління
підприємством.
Зокрема Л.К. Сук, П.Л. Сук підкреслюють, що господарська
діяльність вимагає управління і контролю, що забезпечується за
допомогою обліку [5, с. 23]. На думку М.Ф. Огійчука, задача
управлінського обліку – забезпечення посадових осіб інформацією,
необхідною для прийняття правильних рішень [8, с. 870]. Плаксієнко
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В.П. вказує, що управлінський облік є інструментом управління
діяльністю підприємства, об‘єднуючи практично всі функції
управління – облік, планування, координацію, контроль, аналіз,
прийняття рішень [1, с. 421]. Вербило О.Ф. констатує, що
управлінський облік, як самостійний вид формування і використання
економічної інформації має право не тільки на своє існування, але і є
вкрай необхідним [2, с. 7]. Москаленко В.А. відмічає, що для
успішного і і оперативного керівництва підприємством необхідна
інформація, яка, на жаль, у фінансовому обліку відсутня або ж
черговим змінами підтягнута під податкове законодавство. Тому
поступово виникає новий напрямок діяльності фінансових
працівників, який являє собою синтез обліку, калькуляції, аналізу та
прогнозування [4]. Автор має на увазі саме управлінський облік.
Цілі статті. Метою дослідження є вивчення особливостей
організації та проблем впровадження управлінського обліку в систему
економічної інформації агропромислових підприємств, висвітлення
основних проблем та пошук шляхів їх подолання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Управлінський
облік – це багатогранний процес, який несе цінність, вдосконалює
планування, проектування, вимірювання і функціонування систем
будь-якої інформації, який направляє дії апарату управління, мотивує
поведінку, підтримує діяльність всіх ланок підприємства, необхідних
для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей
організації. Сутність управлінського обліку, його призначення можна
назвати «виробництвом» інформації для здійснення ефективного
управління. Управлінський облік можна охарактеризувати як
інтегруючу систему підготовки заключної інформації і забезпечення
нею різних рівнів управління з ціллю ефективного планування,
контролю і покращення якості прийнятих рішень.
Багато науковців дають своє поняття управлінський облік, в
одних воно ширше, в інших – лаконічне, але найбільш точно
відображає зміст управлінського обліку визначення, наведене у Законі
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
– це система обробки та підготовки інформації про діяльність
підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством [8, с. 870]. Отже, управлінський облік є ефективним
інструментом управління, тому що створює конкурентні переваги в
ринковому середовищі, а саме, забезпечує підприємство ключовою
інформацією. Основними об'єктами управлінського обліку є витрати і
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доходи, які перегруповуються за їх цільовим призначенням (видами
продукції, замовленнями, процесами, центрами відповідальності
тощо). Система управлінського обліку є ефективною, адже вона
дозволяє полегшити досягнення цілей організації з найменшими
витратами на створення і функціонування самої системи.
Управлінський облік не обмежений у виборі методів та правил.
Його розробляє саме підприємство з урахуванням різних параметрів та
чинників. Тому обліковцям необхідно самостійно займатись
організацією управлінського обліку в системі економічної інформації
того чи іншого підприємства. Слід підтримати точку зору
В.П. Москаленка, який виділяє певні етапи, що необхідні для ведення
управлінського обліку в агропромислових підприємствах, а саме:
видання і затвердження управлінської облікової політики організації;
створення і затвердження пакету внутрішніх організаційних
стандартів управлінського обліку; затвердження форм первинних
документів та звітності управлінського обліку; затвердження системи
рахунків управлінського обліку; створення системи бюджетів
сільськогосподарських підприємств; вибір методики контролю над
виконанням бюджетів [4].
Зупинимось більш детально на етапі створення системи
бюджетів в агропромислових підприємствах. Бюджет представляє
собою план, який охоплює всі аспекти господарських операцій на
певний період у майбутньому; технологію проведення майбутніх
витрат у відповідності з планами майбутніх доходів; кількісне
вираження плану, інструмент координації і контролю за його
виконанням [1, с. 469].
Вважається, що перші елементи бюджетного управління
проявлялися ще в далекому середньовіччі. Відомий дослідник з
перспективного планування й прогнозування в сільському
господарстві М.Альтерман дійшов висновку, що поняття ―кошторис‖
(бюджет) виходить із камеральної бухгалтерії, що виникла в
середньовічній Європі. Таку назву вона отримала через те, що облік
вівся в ―камерах‖, що в перекладі з латинського означає ―кімната‖.
Камеральна бухгалтерія є однією з форм простого рахівництва без
застосування подвійного запису. її сутність зводилася до обліку і
витрат коштів у складанні кошторису (бюджету) доходів і витрат.
Кожен вид доходів і витрат представляв собою певну статтю і
бухгалтер, як господарник, контролював виконання наявного планубюджету.
Отже, бюджет – це фінансовий документ, створений до
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виконання передбачених дій, це прогноз майбутніх фінансових
операцій. Бюджет є засобом координації діяльності різних підрозділів
підприємства. Він спонукає управлінців окремих ланок будувати свою
діяльність, приймаючи до уваги інтереси підприємства в цілому.
Бюджетний цикл складається з наступних етапів:
- планування діяльності підприємства в цілому, а також його
структурних підрозділів за участю керівників усіх центрів
відповідальності;
- визначення показників, які будуть використані для оцінки
діяльності;
- обговорення можливих змін у планах, пов‘язаних з новою
ситуацією;
- корегування планів з урахуванням запропонованих поправок.
Кошторисами охоплюється виробництво, реалізація, розподіл і
фінансування. В кошторисах знаходять відображення витрати на
виробництво по всьому підприємству в цілому і його підрозділах,
прибутки від всіх видів діяльності, окремих підрозділів, підприємства
в цілому [1, с. 470].
В агропромислових підприємствах слід звернути особливу увагу
на складання бюджету продажу, бюджету виробництва, бюджету
прямих матеріальних витрат, бюджету прямих витрат на оплату праці,
бюджету виробничих накладних витрат, бюджету адміністративних
витрат, бюджету витрат на збут, бюджету собівартості
сільськогосподарської продукції та/ або додаткових біологічних
активів, бюджету собівартості реалізованої сільськогосподарської
продукції та/або додаткових біологічних активів, бюджетному звіту
про фінансові результати та ін.
Слід відмітити, що бюджети розробляють бухгалтери-аналітики
спільно з керівниками центрів відповідальності, тому наявність та
підготовка висококваліфікованих спеціалістів
є
необхідним
завданням на сьогодні.
Бухгалтер відіграє значну роль на всіх етапах управління
[2, с. 9]. У процесі планування діяльності він бере участь у складанні
та узгодженні бюджетів, розробці стандартів витрат, надає інформацію
про минулі події та складає розрахунки щодо можливих наслідків
майбутніх дій.
Висновки. Організація управлінського обліку залежить від
системи управління підприємством і передбачає облік необоротних і
оборотних активів, зобов‘язань, витрат і доходів у процесі
постачальницько-заготівельної, виробничої, фінансово-збутової та
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організаційної діяльності. Важко вести облік без чітко встановлених
форм документів та правил, тому підготовка висококваліфікованих
спеціалістів з управлінського обліку, які змогли б організувати
аналітичну роботу, забезпечити створення та функціонування
управлінського обліку, є важливим завданням для агропромислових
підприємств.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ринкова
трансформація економіки вимагає теоретичного переосмислення та
практичного удосконалення форм і методів фінансового забезпечення
розвитку
сфери
освіти
економічної
системи
держави.
Загальноприйнятим є теоретичне положення про пріоритетну роль
держави не тільки у фінансовому забезпеченні розвитку освіти, а й в
активному регулюванні нею механізму надання освітніх послуг з
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метою досягнення оптимізації різних джерел фінансування.
За сучасних умов недостатнього фінансового забезпечення з
боку держави важливого значення набуває питання забезпечення
діяльності державних вищих навчальних закладів усіма необхідними
матеріально-технічними, кадровими та іншими ресурсами для
забезпечення навчального процесу. Це можливо за умови розробки
ефективного механізму управління наявними фінансовими ресурсами
вищого навчального закладу, одним з елементів якого є система
бюджетування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми.
Питання розробки теоретичних та
методологічних основ бюджетування були об‘єктом дослідження
вітчизняних науковців, таких як Ткаченко Т.І., Свірко С.В., Самочкіної
В.Н., Джоги Р.Т., Терещенко О.О., Мошковської О.А., Канєвої Т.В.
Різні аспекти бюджетування ВНЗ висвітлено в наукових працях
Боголіб Т.М., Кондрашової Т.М., Буковинського В.С., Гринь А.М.
Однак зміни чинного законодавства зумовлюють необхідність
подальшого вивчення даного питання.
Цілі статті. Метою даної статті є висвітлення особливостей та
надання пропозицій щодо удосконалення планування кошторису
вищих навчальних закладів на основі вдосконалення механізму
управління наявними фінансовими ресурсами ВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Заклади освіти
державної або комунальної форми власності фінансуються за
кошторисно–бюджетним методом. Кошторис ВНЗ має дві складові:
загальний та спеціальний фонди. Загальний фонд містить в собі обсяг
надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за
повною економічною класифікацією на виконання ВНЗ основних
функцій. Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального
фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною
економічною класифікацією на здійснення відповідних видатків згідно
із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів,
пов‘язаних з виконанням установою своїх функцій [5, c. 214].
Видатки – кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів,
передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на
погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до
бюджету сум. Видатки бюджетної установи поділяються на видатки
загального фонду та видатки спеціального фонду. Бухгалтерський
облік видатків ведеться роздільно на окремих рахунках.
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На основі зведеного показника доходів кошторису визначається
обсяг видатків спеціального фонду кошторису навчального закладу.
Витрачання коштів навчального закладу здійснюється ним самостійно,
але відповідно до затвердженого кошторису і суворо за статтями
витрат бюджетної класифікації. Під час складання кошторисів
особливу увагу слід приділити законності та правильності
розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх
розподілу відповідно до економічної класифікації видатків.
Видатки ВНЗ формуються згідно з економічною класифікацією
видатків, яка застосовується всіма бюджетними установами та
одержувачами бюджетних коштів за економічними ознаками з
детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками та
складаються з поточних видатків та капітальних видатків.
Видатки, які здійснюють у процесі свого функціонування вищі
навчальні заклади за економічним змістом відрізняються від витрат
госпрозрахункових підприємств та організацій. Це пов‘язано з тим, що
під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають
поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і не компенсують
фінансові вимоги.
Під час планування показників кошторису вищих навчальних
закладів слід дотримуватись основних принципів: повноти
надходження доходів, законності та правильності розрахунків,
системності, обґрунтованості та доцільності кожної статті видатків,
максимальної економії коштів, ефективного та раціонального
використання коштів та матеріальних ресурсів, оптимальності,
вивчення об‘єктивної необхідності та правильності розподілу видатків
за економічною класифікацією.[ 4, c. 45]
Розрахунок видатків на заробітну плату (КЕКВ 1111 ―Заробітна
плата‖) у ВНЗ планується на основі положень наказу Міністерства
освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 «Про впорядкування
умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
[1].
По КЕКВ 1120 ‖Нарахування на заробітну плату‖ здійснюються
нарахування на фонд оплати праці, у тому числі: внески до Пенсійного
фонду, збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності, внески на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності, внески на загальнообов'язкове державне соціальне
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страхування на випадок безробіття.
Плануючи видатки за КЕКВ 1135 ―Інші видатки‖, вищий
навчальний заклад планує видатки на сплату податків та зборів,
обов‘язкових платежів до бюджету відповідно до чинного
законодавства.
Код 1342 передбачає планування видатків по загальному фонду
на стипендії студентам, які навчаються за рахунок коштів державного
або місцевого бюджетів. Розрахунок суми потрібно здійснювати з
врахуванням фактичної наявності студентів, які навчаються в
бюджетних групах, прогнозованого середнього балу успішності,
ліцензованого обсягу набору студентів на наступний навчальний рік,
законодавчої бази, яка визначає розміри академічної та соціальної
стипендій та прогнозованого рівня індексації на рік.[ 2, c. 163]
На нашу думку, планування видатків на відрядження по КЕКВ
1140 по навчальному закладу повинно здійснюватись, виходячи з
запланованої кількості та тривалості відряджень, їх маршрутів, виду
проїзду, вартості та тривалості проживання співробітників у готелях з
врахуванням граничних норм витрат. Оплата відряджень студентам
ВНЗ, які приймають участь у конференціях, може здійснюватись на
основі відповідного наказу ректора навчального закладу. Обов‘язково
слід врахувати динаміку фактичних видатків за попередні роки.
Вважаємо, що для максимально точного обрахування планових
показників на кафедрах та інших структурних підрозділах
університету повинні бути складені графіки відряджень з врахуванням
доцільності та тривалості поїздок. Такі графіки мають бути погоджені
завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів та
затверджені проректором з наукової та економічної роботи.[ 3, c. 45]
Слід зазначити, що правильне планування видатків є запорукою
ефективного та цільового використання коштів та унеможливить
використання їх на цілі, що не відповідають кошторису вищого
навчального закладу.
Контроль показників проектів кошторисів вищих навчальних
закладів щодо законності та правильності розрахунків, доцільності
запланованих видатків правильності їх розподілу за економічною
класифікацією повноти надходження доходів здійснюють обласні
управління освіти та Міністерство освіти і науки України.
Висновки.
1. Успіх роботи з складання кошторисів ВНЗ залежить від
підготовки економічно-обґрунтованих показників як по усіх видах
доходів, так і по кожній статті видатків.
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2. Економічна класифікація видатків бюджету призначається для
чіткого розмежування видатків вищих навчальних закладів за
економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх
предметними ознаками, що забезпечує єдиний підхід до всіх учасників
бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.
3. Останні зміни до економічної класифікації видатків призвели
до укрупнення КЕКВ, що є позитивним фактором в плануванні
видатків кошторису вищих навчальних закладів.
4. Показники видатків, що включаються до проекту кошторису,
повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за відповідним
кодом економічної класифікації.
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СИСТЕМА УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
Проведен анализ системы учета библиотечных фондов, рассмотрены
особенности переоценки библиотечных фондов. Раскрыты проблемы системы учета
библиотечных фондов, которые не позволяют в полном объеме более правильнее
осуществлять учет фондов. Предложены модели совершенствования системы учета
библиотечных фондов, использование которых позволит более точно осуществлять
инновационную политику в части учета библиотечных фондов.
Ключевые слова: учет библиотечных фондов, библиотека, Положение о фонде,
инвентарная книга.

Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Унiверситетськi бiбліoтеки зaвжди бyли та пpoдовжують зaлишатися
ocновним джepелом iнформації, щo зaбезпечує нayкову i ocвітню
дiяльність yніверситету, адже pівень i якiсть як учбової, так i нaуководocлідної poботи
в знaчній мipi визнaчається бiбліотечнийiнформаційним зaбезпечeнням виклaдачів i cтyдентів, нaукових
cпівробітників i acпірантів. Cучасний eтап poзвитку бiбліотек
хapaктеризується poзвитком eлектронних pecурсів, якi пoтребують
oблiкового зaбeзпечення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вивчення питань обліку бібліотечних фондів у
фондознавствi відноситься до розділу організації бібліотечних фондів.
Тривалий час облік фондів розглядався у вітчизняному
бібліотекознавстві як одне з питань бібліотечної техніки. Проблеми
обліку в системі формування бібліотечних фондів знаходять місце в
працях таких видатних бібліотекознавців, як Ю.В. Григор‘єв,
І. М. Фрумін, Ю.М. Столяров, К.Л. Воронько, вивченню цього питання
присвятила ряд публікацій Н.К. Мироненко.
Цілі статті. Метою даної статті є висвітлення особливостей та
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надання пропозицій щодо удосконалення системи контролю та обліку
електронних ресурсів бібліотек ВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Oблiк
бiблioтечного фoндy – важливa умова йoго збepeження. Офіційні
документи з бібліотечної справи приділяють багато уваги даної
тематики. І все ж, як показує досвід, облік бібліотечного фонду
залишається слабким місцем у бібліотеках. Облік необхідний для
контролю за рухом бібліотечного фонду і повинен вестися не тільки
централізовано, a й кoжним cтpyктурним пiдрозділoм або філією.
Об‘єктивну картину фонду представляє сумарний, індивідуальний,
статистичний та бухгалтерський облік.
Бiбліотекa — непросте пoняття. Віднайти її cyтність бeзпосередньo, тoбтo шляxoм cпoстережень зa piзноманітними пpoявами в
peальній пpaктиці, нaдзвичайно вaжко, a бeз знaння cyтності нeмoжливо
пpaвильно opганізовувати poботу, фopмувати бiбліотечний фoнд i
кepувати йoгo poзвитком. Ця зaдaчa звyжується зa дoпoмогою cистемного
пiдходу, щo пoчав викopистовуватися y бiблiотекознавстві нa pубежі
1960–1970-x pp. (Г.В. Тaрaченко, Ленiнгpaд) [1]. Cиcтемний пiдхід
дoзволяє вичлeнувати нaйбiльш зaгальні i cтійкі мoменти y фopмуванні
бiбліотечного фoндy, i, зaвдяки цьoму, нayково oбґрунтувати
нaйвaжливіші eтапи poботи бiблioтеки.
Бiбліотечний фонд є початком роботи будь-якої бібліотеки, він
може являти сoбою накопичення piзних дoкyментів, підібране
відповідно до профілю бібліотеки, її мети, інтересів і запитів читачів,
організоване певним чином, так, щоб зберігалося тривалий час для
повного, якісного й оперативного використання. [3]
Сумарний та індивідуальний облік ведеться фахівцямибібліотекарями, бухгалтерський облік – бухгалтерією. Статистичний
облік: облік кількості документів у фонді за формами державного
спостереження, затвердженим Державною службою статистики
України. Під час звітної кампанії за формою державної статистичної
звітності ―6-НК‖ відомості про резервні і обмінних фондах не
надаються. Як би не був організований індивідуальний облік – все
інвентарні книги повинні зберігатися постійно, навіть якщо всі номери
списані. На кожний вид документів ведеться окрема інвентарна книга:
на книги, на CD та DVD -диски, ноти і т.д. За інвентарній книзі можна
дізнатися, чи є книга в бібліотеці або вже списана, коли, за яким
актом, а також причину вибуття. Інвентарна книга служить
інструментом при перевірці бібліотечного фонду. Вона повинна
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зберігатися постійно в замикаються шафах у службовому приміщенні,
доступ до якого мають лише особи, які ведуть облік бібліотечного
фонду. Обліку підлягають документи як оформлені з передплати,
тобто придбані за рахунок бюджетних коштів, так і одержувані
безкоштовно, в якості обов'язкового примірника і благодійно.
Підраховується загальна кількість періодичних видань, сума і
проводиться поділ за галузями. Як правило, ці відомості
оформляються в кінці першого – початку другого кварталу наступного
року, коли закінчується надходження періодичних видань за
попередній рік.
Якщо протягом року до бібліотеки надходили книги, CD, DVDдиски і т.д., що були замовлені за передплатою, то ці документи
оформляються актом і сума вираховується із суми підписки, яка і буде
поставлена на баланс. Облік періодичних видань може проводитися
помісячно за документами (товарних накладних, рахунок-фактурами),
що надаються Постачальником на вимогу бухгалтера. Тоді
зазначається кількість надходження періодичних видань, книг і на яку
суму.
Слід звернути увагу на газети. Якщо журнали враховуються в
примірниках, то газети в річних комплектах. У другій частині КСУ
відображається вибуття із зазначенням причин виключення. Третя
частина КСУ – підсумки руху фонду підводяться в обов'язковому
порядку за рік, роздільно для діючих, oбмiнних i peзервних фoндiв,
для мepeжевих eлектpoнних дoкументів вiддaленого дocтупу.
Підсумки руху мережевих документів віддаленого доступу
підводяться на підставі даних про надходження та вибуття цих
документів у спеціальній формі обліку. Залежно від прийнятого
порядку обліку в бібліотеці регулярно проводиться звірка даних
кількісних і вартісних показників Книги сумарного обліку з даними
бухгалтерського обліку. Потрібно пам‘ятати, що КСУ та Положення
про фонд – два взаємопов‘язаних документа, які потрібно розглядати і
розробляти в комплексі.
Наприклад, якщо в КСУ відображається надходження
періодичних видань, то в Положенні про фонд це також має бути
відображено; в бібліотеці зберігаються журнали, із зазначенням
строків зберігання і причин вибуття. Усі записи в КСУ повинні
заноситися акуратно і достовірно. Ніяких виправлень не допускається.
Необхідно регулярно проводити звіряння бібліотечного та
бухгалтерського обліку. Бібліотека зобов'язана робити оцінку
документів, що у її фонд без оплати їх вартості.
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Оцінкою таких видань займається відповідальна особа, або
експертно-оціночна комісія, яка створюється за наказом директора. З
цією метою в бібліотеці повинно бути розроблене Положення або
Інструкція по роботі з пожертвами, в яких прописуються головні
критерії при вирішенні питання про прийом або відхилення дару, хто
приймає рішення про включення пожертвування до фонду, як
працювати з документами, які приходять в якості пожертви поштою,
без супровідних документів або жертводавець бажає залишитися
анонімом. У Положенні також вказується як здійснюється облік та
реєстрація всіх вступників до бібліотеки пожертвувань. Бібліотека
приймає рішення про заохочення за найбільш цінні видання, передані
бібліотеці і прописує його в Положенні.
Особливістю переоцінки бібліотечних фондів є те, що вони
переоцінюються не по роках виходу документа, а по роках
надходження (придбання) книг або інших видань на підставі записів у
формах індивідуального обліку. Використання коефіцієнтів при
переоцінці фондів бібліотек перебуває в прямій залежності від того, в
якиx цінах фонди відображені в бухгалтерському обліку.
Використання переоціночний коефіцієнтів також має бути
відображено в КСУ. Облік електронних видань на знімних носіях у
складі фонду бібліотеки не представляє складнощів, але має свої
особливості – у формах індивідуального обліку вони відображаються
як окремі документи: кожне окреме видання, випущене на одному
диску; кожен окремий диск, що цифрову або ненумерований серію
локальних електронних видань; кожне окреме видання, що
представляє собою альбом, що включає диски з різним змістом; кожне
нове уявлення документа в іншому форматі (у тому числі в результаті
перезапису); видане в якості самостійного видання додаток до видання
будь-якого іншого виду, що має свою назву і забезпечує можливість
використання без звернення до основного виданню.
На даний момент найбільшу складність представляє собою облік
документів, що не мають індивідуального матеріального носія.
Йдеться про електронні документи, що зберігаються на жорсткому
диску комп‘ютера, і мережевих документах. В даний час орієнтиром в
обліку мережевих електронних ресурсів є Проект «Інструкції з oблікy
бiбліотечних фoндів», в якій наводяться всі облікові форми мережевих
електронних ресурсів – індивідуальні та сумарні. Керуючись даним
проектом інструкції, бібліотека має право розробити власну форму
обліку електронних ресурсів.
Висновки. Таким чином, кожна бібліотека зобов'язана вести
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облік власних, придбаних електронних ресурсів, а також ресурсів, до
яких бібліотека набуває права доступу. До електронних виданнях на
знімних носіях, призначеним для локального використання,
відносяться дискети та оптичні компакт-диски. Бібліотеки ведуть
індивідуальний і сумарний облік подібних документів з моменту їх
надходження до фонду бібліотеки. Крім того, вони обліковуються в
окремій інвентарній книзі. У формах індивідуального та сумарного
обліку кожен диск відображається як окремий екземпляр.
Використання автоматизованих бібліотечно-інформаційних
систем дозволяє найбільш оперативно і точніше знайти інформацію
для користувача. Обслуговування користувачів з автоматизованою
бібліотечно-інформаційною
системою
дозволяє
бібліотеці
реалізовувати навчальну функцію. При зверненні користувачем з
електронним каталогом бібліотеки, розвивається бібліотечнобібліографічна грамотність, знайомиться з пошуковим апаратом,
дозволяє купувати необхідні навички пошуку інформації, роботи з
обчислювальною технікою.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні
умови інтеграції в європейське співтовариство диктують Україні
вимоги до активного розвитку аудиторської діяльності. Це обумовлено
тим, що, за суттю, аудит в Україні не має достатньо ефективного і
розвиненого образу. Аудиторська діяльність на даному етапі відчуває
деякі труднощі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемами розвитку аудиту, а також його
прогресуючих шляхiв розвитку в Українi займаються такi вченi як
Мусіхіна Г. М., Жирна Ж. А., Миронова Ю. та iн.
Цілі статті. Мета даної роботи в тому, щоб розглянути
проблеми та можливі перспективи і напрями розвитку національного
аудиту.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Напрями
розвитку аудиту є досить актуальним питанням, оскільки ця діяльність
є досить новою і має велике поле дій з удосконалення загальної
системи здійснення аудиту в Україні.
Аудиторська діяльність є досить новою сферою, внаслідок чого
має ряд недоліків у своєму функціонуванні. Зокрема, це стосується
браку методологічних основ. В Україні в цілому об‘єктивно
відчувається недостатність вітчизняної спеціальної літератури, а тим
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більше докладних розробок, посібників з проведення аудиту
ефективності, що являє собою певну прогалину у формуванні його
методології та вимагає науково обґрунтованих теоретичних розробок у
цьому напрямі та їх практичного втілення [1].
Другою досить гострою проблемою національного аудиту є
відсутність чітко регламентованих і закріплених на державному рівні
стандартів аудиту. Розробка стандартів аудиторської діяльності
грунтувалася на зарубіжному досвіді, зокрема на МСА. Але такі
розробки на сьогоднішній день носять лише рекомендаційний
характер, що в сучасних реаліях є неефективним кроком.
Досліджуючи сучасні проблеми аудиту, слід відзначити, мабуть,
одну з найважливіших, а саме проблему недовіри до аудитора і
зокрема недовіри до якості надаваних їм аудиторських послуг. Така
недовіра викликана в першу чергу відсутністю контролю над якістю
наданих послуг на державному рівні. Ця проблема, мабуть, найбільш
актуальна, оскільки на даний момент в Україні існує безліч малих і
середніх підприємства, які в силу своїх невеликих доходів не можуть
дозволити собі скористатися послугами великих і перевірених
аудиторських фірм. Такі підприємства змушені звертатися до
приватних аудиторiв, ризикуючи отримати неякісні аудиторські
послуги, що може спричинити за собою помилки у функціонуванні
таких підприємств.
Говорячи про аудиторські фірми, слід звернути увагу на спектр
надаваних ними послуг. Досліджуючи звіти таких фірм можна
помітити, що деякі фірми в основному займаються наданням
консалтингових або інших послуг. Таке становище на ринку
аудиторських послуг суперечить світовим тенденціям розвитку цієї
галузі. На міжнародному ринку все частіше пропонують виділити
надання різного роду послуг в окрему галузь [3].
Також потрібно відзначити, що на даний момент існує ряд
причин, які стримують процес ефективного розвитку аудиту в Україні.
Серед них можна виділити наступні:
- незначний період функціонування ринкових механізмів
регулювання та відповідних механізмів державного фінансового
контролю в Україні;
- наявність великої кількості фінансових порушень, нецільового
та неефективного використання державних ресурсів;
- обмеження на законодавчому рівні ефективності результатів
аудиту та ін [2].
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У силу усіх названих недоліків функціонування системи
національного аудиту актуально намітити напрямки та перспективи
розвитку цієї галузі. Рішення будь-яких проблем має починатися з
державного рівня. Питаннями аудиту на такому рівні займається
Аудиторська палата України. Саме їй першочергово мають бути
розроблені чіткі вимоги до проведення та якостi аудиторських послуг.
Державне регулювання питань аудиту має велике значення.
Адаптуючись до сучасних реалій національної системи аудиту слід,
зазнач що для більш відповідального функціонування аудиторів ( а
також аудиторських фірм ) доцільно створити комітет з контролю за
роботою таких фірм. Він буде покликаний контролювати якість
наданих аудиторами послуг, а також відповідність їх законодавству.
Говорячи про перспективи розвитку якості наданих
аудиторських послуг доцільно запропонувати введення державою
єдиних цін на такі послуги. Таке рішення буде достатньо ефективним,
оскільки фірми опиняться в однаковому становищі, що змусить їх
покращувати якість послуг, від яких відповідно буде залежати попит і
дохід фірми. Але потрібно відзначити і недоліки такого рішення,
зокрема це стосується витрат на утримання і адміністрування самої
фірми. Доцільно запровадити певний інтервал цін, який буде залежати
від розміру фірми та кількості витрат на її адміністрування.
Розглядаючи питання якості аудиторських послуг потрібно
також звернути увагу на складання аудитором аудиторського
висновку. В основному цей досить важливий і вагомий документ має
довільну форму. У ньому відображається інформація, яка, на думку
аудитора, є важливою. Відносно цього цікавим рішенням було б
створення чіткої структури аудиторського звіту. Таке рішення змусило
б аудитора розширити обсяг досліджуваних об'єктів і відобразити стан
підприємства з різних сторін, що немало важливо для його
потенційних користувачів. Більше того чітка структура давала б
більший обсяг інформації насамперед для керівника, що надалі може
вплинути на прийняття управлінських рішень.
Також слід зазначити, що ефективним рішенням було б розробка
національних стандартів аудиту, в яких були б чітко визначені
методологічні основи проведення аудиту, відповідальність аудитора та
вимоги до самого аудитору. Важливо відзначити, що такі стандарти
повинні мати законодавчий характер, що у разі порушення прописаних
положень накладає відповідальність на аудитора.
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Результати вдосконалення системи аудиту

Зменшення шахрайства, помилок та грошових махінацій на
підприємствах

Можливість контролювати сплату підприємствами податків

Можливість отримати надходження додаткових коштів до
бюджету за рахунок виявлення підприємств, що приховують
результати своєї економічної діяльності

Дозволить значно заощадити державні кошти, котрі
витрачаються на утримання контрольно-ревізійного
апарату

Рис. 1. Результати вдосконалення системи аудиту
Розробка стандартів є важливим кроком у розвитку
національного аудиту. Це, перш за все, обумовлено тим, що розробка
буде здійснюватися виходячи з сучасного стану аудиту, проблем
економіки, а також законодавства України. Важливість складання
таких стандартів також полягає і в тому, що після їх прийняття можна
буде формувати спеціальну літературу з проведення аудиту, яка вже
буде заснована на законодавстві.
У сучасних умовах велике значення має сам аудитор, або
аудиторська фірма. Все частіше спливають проблеми якості знань
аудитора, довіри та відповідальності за проведені дії. На даний момент
аудитором в Україні може бути особа, яка має вищу економічну або
юридичну освіту. Прогресуючим кроком було б створення окремої
спеціальності «Аудит», яка б розкривала всі тонкощі такої діяльності
та формувала б у слухачiв більш відповідальний і свідомий підхід до
роботи. Впровадження такого напрямку значно підвищить багаж знань
аудиторів і викличе більше довіри з боку користувачів таких послуг.
Але також слід зазначити, що на даний момент здійснення такого
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кроку неможливо, так як гостро відчувається брак спеціалізованої
літератури та наукових розробок.
Застосування ряду удосконалень у сфері аудиту матиме значні
результати, які представлені на рис. 1.
Слід зазначити, що удосконалення системи аудиту матиме
позитивний вплив не тільки на розвиток аудиторської діяльності, але і
на державу в цілому, за допомогою збільшення надходжень до
бюджету та скорочення коштів на адміністрування контрольноревізійного апарату.
Висновки. Отже , слiд сказати що на сучасному етапi аудит стає
окремою складовою інфраструктури економіки України, яка потребує
відповідного регулювання. Для ефективнішого регулювання аудиту в
Україні слід забезпечити оптимальну комбінацію державного,
професійного та економічного механізмів регулювання із поступовим
послабленням першого. Необхідно розробити кожній аудиторській
фірмі внутрішні програми їх діяльності, які становитимуть опис
комплексного підходу до організації технології та методики
здійснення аудиту [4].
У сучасних умовах інтеграції в європейське співтовариство
розвиток аудиту є важливим і пріоритетним напрямком. Аудиторська
діяльність є досить новою і тому має велике поле для становлення
індивідуальної національної системи аудиту, яка не повинна
поступатися світовим стандартам.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Важливу роль
в управлінні бюджетними коштами виконує система бухгалтерського
обліку бюджетів усіх рівнів. Доходи від необмінних операцій (податки
та трансферти) складають основну частину доходів для більшості
суб‘єктів господарювання державного сектору.
Питання вдосконалення обліку доходів від необмінних операцій
набувають особливої актуальності з огляду на поширення ринкових
відносин у бюджетну сферу України та реформування вітчизняної
облікової системи. Водночас, відповідність обліку та звітності
бюджетів МСФЗДС фактично ще не досягнута. Це також зумовлено
деякими розбіжностями обліку відповідно до МСФЗДС 23 «Дохід від
необмінних операцій» та НП(С)БО ДС 124 «Доходи».
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питанням обліку у бюджетній сфері України
присвячені роботи: Атамаса П.Й., Джоги Р.Т., Гізатуліної Л.В.,
Гуцайлюк Л.О, Затуліної Л.В., Зубілевич С.Я., Калюги Є.В.,
Кіндрацької Л.М., Кондратюка І.О., Левицької С.О., Лемішовського В.
І., Ловінської Л.Г.,Свірко С.В., Сушко Н.І., Фаріона І.Д., та інших.
Аналіз наукових праць вітчизняних і закордонних вчених свідчить про
вагомість та практичну цінність отриманих наукових результатів.
Втім, варто відмітити поодинокий характер досліджень в сфері обліку
та контролю доходів від необмінних операцій.
Реформування бухгалтерського обліку, виконання державного
бюджету та наближення його до міжнародних стандартів мають
економічне і політичне значення. Особливості функціонування
установ бюджетної сфери зумовлюють необхідність дослідження
нових методологічних та організаційних
підходів до ведення
бухгалтерського обліку. В умовах реформування важливим аспектом є
визначення сутності та визнання доходів від необмінних операцій
бюджетних установ.
Цілі статті – дослідити методику бухгалтерського обліку
доходів від необмінних операцій в державному секторі економіки та
внести пропозиції щодо її удосконалення на підставі НП(С)БОДС 124
«Доходи».
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно з
Бюджетним кодексом України [1] доходи бюджету й бюджетних
установ поділяються на доходи загального фонду та доходи
спеціального фонду. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний
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фонди, їх складові частини визначаються виключно Бюджетним
кодексом та Законом про Державний бюджет України.
Доходи загального фонду складають значну частину державного
бюджету України. Згідно з Висновком Колегії Рахункової палати за
перше півріччя 2013 року доходи державного бюджету становили 162
млрд. 657,2 млн. грн. ( 43,7% планового річного обсягу 372 млрд.
359,2 млн. грн.), у тому числі загального фонду – 142 млрд. 357,3
млн. грн., (45,1%. 315 млрд. 479,2 млн. грн.), спеціального фонду –
20 млрд. 299,9 млн. грн., (35,7% 56 млрд. 880,0 млн. гривень) [2].
На рівні бюджетних установ доходи загального фонду - це
державні кошти, що надійшли на рахунок бюджетної установи із
загального фонду державного або місцевого бюджету для її
утримання. Єдиним джерелом доходів загального фонду бюджетних
установ є асигнування з державного чи місцевого бюджетів. Усі
доходи суб‘єктів державного сектора віднесено до двох великих груп –
доходи від обмінних операцій та доходи від необмінних операцій.
Облік доходів у державному секторі регламентує НП(С)БОДС
124 "Доходи" [3]. У НП(С)БОДС 124 зазначено, що обмінна операція –
це господарська операція з продажу/придбання активів в обмін на
грошові кошти, послуги (роботи), інші активи або погашення
зобов'язань; необмінна операція – це господарська операція, яка не
передбачає передавання активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий
дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов.
Даний стандарт включає використання нових підходів до класифікації
доходів бюджетних установ та їх відображення в бухгалтерському
обліку, зазначених в міжнародних стандартах бухгалтерського обліку
державного сектору МСБОДС 9 «Дохід від операцій обміну» [4] та
МСБОДС 23 «Дохід від необмінних операцій» [5]. Як бачимо, в
міжнародній практиці існує два стандарти з обліку доходів в
державному секторі, а НП(С)БОДС 124 «Доходи» об‘єднує
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про доходи від обмінних та необмінних операцій.
Трансформація вітчизняної практики до міжнародної зумовила
виникнення деяких розбіжностей між стандартами національним та
міжнародним. Безумовно, це вплинуло на особливості обліку доходів
бюджетних установ, зокрема на облік доходів від необмінних операцій
в державному секторі. (табл. 1).
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика МСБОДС 23 «Дохід від необмінних
операцій» та НП(С)БОДС 124 «Доходи»
ОЗНАКИ

Сфера
застосування

Склад
доходів від
необмінних
операцій

МСБОДС 23
Застосовується при
обліку доходу від
необмінних операцій
суб'єктами господарювання, які використовують при складанні
фінансової звітності
принцип нарахування.
- податки;
- трансферти, у т. ч.
- гранти
-списання боргів та
прийняття зобов'язань;
- штрафи;
- надання нерухомості;
-подарунки і пожертви,
у т. ч. товарами в
натуральній формі;
- послуги в натуральній
формі

НП(С)БОДС 124
Застосовується для обліку
інформації про доходи від
обмінних та необмінних
операцій, які відбуваються
в державному секторі.

- податкові надходження;
-неподаткові надходження;
- трансферти та кошти, що
отримують бюджетні
установи від підприємств,
організацій, фізичних осіб
та від інших бюджетних
установ для виконання
цільових заходів;

- надходження до
державних цільових
фондів;
- зобов‘язання, що не
підлягають погашенню.

Порівняння МСБОДС 23 «Доход від необмінних операцій» та
НП(С)БОДС 124 «Доходи» в частині необмінних операцій свідчить
про те, що НП(С)БОДС 124 «Доходи» розроблений із урахуванням
міжнародних підходів, однак існують деякі розбіжності. Зокрема, у
НП(С)БОДС 124 «Доходи» не зазначено метод визначення доходів від
необмінних операцій, тоді як за МСБОДС 23 «Доход від необмінних
операцій» суб‘єкти державного сектору для обліку доходів від
необмінних операцій використовують метод нарахування.
Метод нарахування передбачає оцінку всіх зобов‘язань держави,
в тому числі активів (основні засоби, матеріальні запаси) і
нематеріальних активів, усіх прав, які перебувають у власності
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держави, всіх природних ресурсів (що є державним активом і
знаходяться у власності держави), пенсійних зобов‘язань держави
перед майбутніми пенсіонерами.
В українській практиці законодавством чітко не встановлено
застосування в бухгалтерському обліку державного сектору методу
визначення доходів від необмінних операцій. Так операції за доходами
відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх проведення (за
методом нарахування), а операції з фінансування бюджетної установи
– в момент зарахування коштів з одночасним відображенням боргу
(тобто касовим методом).
Касовий метод передбачає реєстрацію всіх подій в обліку щодо
руху грошових коштів. При цьому активи та зобов‘язання у
бухгалтерському обліку не відображаються, за винятком коштів
бюджету. Отже, касовий метод обліку передбачає визнання операцій
на підставі аналізу використання коштів, а метод нарахувань –
визнання операцій або зміну економічної вартості активів і
зобов‘язань.
Як свідчить міжнародна практика, з кожним роком все більше
країн, які застосовували в обліку державного сектору касовий метод,
визнають переваги методу нарахування і переходять до його
застосування. Для правильного і повного застосування методу
нарахування необхідно доходи загального фонду (доходи від
необмінних операцій) бюджетних установ відображати за методом
нарахування.
Але проблема застосування даного методу в Україні полягає у
неритмічному наповненні загальнодержавного бюджету. Також слід
сказати, що метод нарахування крім значних переваг має і суттєвий
недолік, що обумовлює його жорстке регламентування. В умовах
нестабільності ринкової економіки і чинного законодавства
запровадження цього методу, на нашу думку, не є на часі.
Склад доходів від необмінних операцій відповідно до
НП(С)БОДС 124 «Доходи» поділяється на п‘ять груп: податкові
надходження; неподаткові надходження (адміністративні збори та
платежі); трансферти та кошти, що отримують бюджетні установи
від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних
установ для виконання цільових заходів; надходження до державних
цільових фондів; зобов'язання, що не підлягають погашенню. Тоді як
Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку в державному
секторі 23 «Дохід від необмінних операцій (податки та трансферти)»
до необмінних операцій віднесено дві групи: податки і трансферти
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(грошові та не грошові), включаючи: гранти; списання боргів та
прийняття зобов'язань; штрафи; надання нерухомості; подарунки та
пожертви, у т. ч. товарами в натуральній формі; послуги в натуральній
формі.
Такий поділ відповідає НП(С)БОДС 124. На даний час податки є
об‘єктом обліку в системі бюджетування, а гранти, подарунки,
благодійні внески віднесені до інших джерел власних надходжень
бюджетних установ. Як бачимо, суттєвої трансформації об‘єктів
обліку не відбулось, проте принципи визначення операцій в якості
необмінних є новими для бюджетного обліку.
Отже, реформування бухгалтерського обліку державного
сектору в частині обліку доходів від необмінних операцій почалось з
формування нових підходів до їх визначення, оцінки та класифікації.
Зазначене удосконалення методології бухгалтерського обліку доходів
в державному секторі економіки потребує подальшого удосконалення,
для впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського
обліку і звітності.
Висновки. У бухгалтерському обліку доходів від необмінних
операцій в державному секторі із прийняттям НП(С)БО 124 «Доходи»
відбулися певні зміни, оскільки облік доходів наблизився до
міжнародних стандартів. Такі тенденції оцінюються позитивно за
умови їх узгодження із чинними законодавчими нормами, що
регламентують діяльність бюджетних установ.
В умовах реалізації планового характеру доведення бюджетних
асигнувань, а також враховуючи практику діяльності вітчизняних
бюджетних установ, є необхідним обліковувати доходи від
необмінних операцій з використанням методу нарахування і норм,
характерних для Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Оскільки Україна перебуває зараз в умовах нестабільності ринкової
економіки і чинного законодавства перехід на метод нарахувань
повинен
здійснюватися
поступово,
враховуючи
неритмічне
наповнення загальнодержавного бюджету.
Що стосується об‘єктів обліку доходів від необмінних операцій,
то суттєвої трансформації з прийняттям національних стандартів тут не
відбулось, проте принципи визначення операцій в якості необмінних є
принципово новими для бюджетного обліку.
1. Бюджетний кодекс України.
http://zakon.rada.gov.ua
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http://www.ac-rada.gov.ua
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Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Питання
застосування спеціальних економічних знань у рамках судового
процесу піднімалися неодноразово як на практиці, так і в науці. Форми
такого застосування знань, з одного боку, закріплені нормами різних
документів, широковідомі, але з іншого – неоднозначно тлумачаться
неспеціалізованими відомствами. Так, у своєму роз'ясненні практики
застосування законодавства Російської Федерації й інших
нормативно–правових актів, які регулюють аудиторську діяльність
(ППЗ 4-2013) "Визначення виду послуг з проведення аудиторською
організацією, індивідуальним аудитором експертизи" Ради з
аудиторської діяльності звів усі форми застосування спеціальних
знань в сфері бухгалтерського обліку до поняття "експертиза". У
зв'язку з цим питання розмежування форм застосування спеціальних
економічних знань у рамках судового процесу знову набуває
актуальності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання поняття спеціальних бухгалтерських
знань і форм їх використання є питанням не економічного, а
юридичного характеру, оскільки саме юридична форма визначає
характер змісту використання спеціальних знань. Повної єдності
думок в цьому питанні немає, кожен автор пропонує свій підхід до
класифікації. Так, групують використання бухгалтерських знань
залежно від суб'єкта, сфери або способу використання (наприклад,
А.А. Толкаченко і К.В. Харабет, Е.С. Дубоносов, Е.П. Нелезина та ін.).
Крім того, досить часто автори розкривають саму суть відмінностей
різних форм застосування бухгалтерських знань безвідносно
класифікаційної ознаки (наприклад, Н.Т. Білуха, Е.Р. Россинская і Н.Д.
Ериашвілі, Н.К. Болдова, А.А. Голубєва, В. И. Гурєєв та ін.)
Цілі статті. Метою цієї статті є встановлення чіткого
розмежування між аудитом і бухгалтерською експертизою як формами
використання спеціальних бухгалтерських знань на основі визначення
порядку нормативного регулювання їх проведення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Як вже було
сказано вище, форми використання спеціальних бухгалтерських знань
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можна класифікувати за різними ознаками. Найбільш поширені
представимо в табл. 1.
Таблиця 1
Наукові підходи до групування
форм використання спеціальних бухгалтерських знань
Ознака класифікації
Суб'єкти застосування

Спосіб застосування

Сфера застосування
Статус особи

Види форм використання спеціальних
бухгалтерських знань
– застосування
знань
співробітниками
правоохоронних органів;
– застосування знань особами, що мають
спеціальні знання в області бухгалтерського обліку
– застосування положень теорії бухгалтерського
обліку і звітності безпосередньо діячем при
здійсненні юридично значущих дій;
– залучення фахівця-бухгалтера як незалежного
незацікавленого учасника, покликаного сприяти
вирішенню питань, що входять в його професійну
компетенцію;
– запрошення ревізора і призначення ревізії;
– залучення аудитора для проведення перевірок і
дачі аудиторського висновку з економікоюридичних питань;
– призначення
і
провадження
судовобухгалтерської експертизи
– непроцесуальна (до судового розгляду);
– процесуальна (у рамках судового процесу)
– фахівець;
– експерт

Пояснимо, що зміст непроцесуального і процесуального
застосування спеціальних знань залежить від галузі права (цивільний,
арбітражний або карний розгляд). При цьому статус особи, що
застосовує спеціальні знання, і коло питань, які можуть бути
розглянуті у межах тієї або іншої форми використання спеціальних
знань, визначене процесуальним або спеціальним законодавством.
Застосування спеціальних знань в непроцесуальному порядку
регламентується потребою сторін або законодавством про оперативнорозшукову діяльність. Межі потреби сторін у використанні таких
знань, по суті, не обмежені, і залежать від самостійної оцінки сторін в
необхідності роз'яснення ним тих або інших фінансово-облікових
аспектів (наприклад, розкриття порядку документального оформлення
і відображення в звітності окремих операцій, пояснення порядку
розрахунку окремих показників, тлумачення певних обліковоаналітичних термінів і так далі). Таке використання спеціальних
114

бухгалтерських знань укладається в порядок здійснення довідковоконсультаційної діяльності і узгоджується із загальногромадянським
порядком надання послуг незалежно від галузевої приналежності
розгляду. Це пояснюється самими принципами розгляду: рівноправ'ям
сторін і змагальністю.
У карному розгляді з'являються законодавчо регламентовані
способи отримання (збору) доказів, тому порядок використання
спеціальних
бухгалтерських
знань
на
досудовій
стадії
підпорядковується, окрім загального, правилам проведення
оперативно-розшукової діяльності. Під час здійснення оперативнорозшукової діяльності такі знання можна використовувати при
дослідженні документів, а також безпосередньо під час проведення
оперативно-розшукових заходів з відома фахівців, що теж
підпорядковане порядку цивільно-правових відносин.
Таким чином, виходячи з практики і характеру використання
знань бухгалтера на досудовій стадії основна форма використання
таких знань – довідково-консультаційна, а особа, що застосовує ці
знання, має статус фахівця.
Таблиця 2
Поняття фахівця і експерта
у цивільному, арбітражному і карному процесі
Вид процесу

Цивільний
процес

Фахівець
Особа, притягнена для проведення
консультацій, пояснень і надання
безпосередньої технічної допомоги.
Фахівець дає суду консультацію в
усній або письмовій формі,
виходячи з професійних знань, без
проведення спеціальних досліджень,
що призначаються на підставі
визначення суду. Консультація
фахівця, дана у письмовій формі,
оголошується в судовому засіданні і
залучається до справи. Консультації
і пояснення фахівця, дані в усній
формі, заносяться в протокол
судового засідання. В цілях
роз'яснення і доповнення
консультації фахівцеві можуть бути
поставлені питання.
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Експерт
Особа, призначена судом
дати обґрунтований і
об'єктивний висновок з
поставлених перед ним
питань і направити його до
суду, що призначив
експертизу; з'явитися по
виклику суду для особистої
участі в судовому засіданні і
відповісти на питання,
пов'язані з проведеним
дослідженням і даним ним
висновком. Експерт дає
висновок у письмовій формі

Продовження табл. 2

Арбітражний
процес

Особа, що має необхідні знання
по відповідній спеціальності,
здійснює консультації з питань,
що стосуються даної справи.
Особа, викликана арбітражним
судом як фахівець, зобов'язана
з'явитися до суду, відповідати на
поставлені питання, давати в
усній формі консультації і
пояснення

Особа, що має спеціальні
знання з питань, що
стосуються даної справи,
і призначена судом для
дачі висновку у випадках
і в порядку, які
передбачені АПК. Особа,
якій доручено здійснення
експертизи, зобов'язана
по виклику арбітражного
суду з'явитися до суду і
дати об'єктивний
висновок з поставлених
питань. На підставі
проведених досліджень і з
урахуванням їх
результатів експерт від
свого імені або комісія
експертів дає висновок у
письмовій формі

Карний
процес

Особа, що має спеціальні знання,
залучається до участі в
процесуальних діях в порядку,
встановленому КПК, для
сприяння у виявленні,
закріпленні і вилученні
предметів і документів,
застосуванні технічних засобів в
дослідженні матеріалів
кримінальної справи, для
постановки питань експертові, а
також для роз'яснення сторонам
і суду питань, що входять в його
професійну компетенцію.
Висновок фахівця –
представлене письмово
судження з питань, поставлених
перед фахівцем сторонами;
свідчення фахівця – відомості,
повідомлені їм на допиті про
обставини, що вимагають
спеціальних знань, а також
роз'яснення своєї думки

Особа, що має спеціальні
знання і призначена в
порядку, встановленому
КПК, для провадження
судової експертизи і дачі
висновку. Висновок
експерта – представлені
письмово зміст
дослідження і висновки з
питань, поставлених
перед експертом особою,
що веде провадження у
кримінальній справі, або
сторонами; свідчення
експерта – відомості,
повідомлені їм на допиті,
проведеному після
отримання його висновку,
в цілях роз'яснення або
уточнення цього
висновку
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Інша ситуація складається у рамках процесуальної сфери. У
рамках процесу кожної галузі передбачається участь осіб в статусі
фахівця і експерта, при цьому їх роль чітко розмежована (див.
таблицю. 2). Окрім процесуального підходу є відмінності в
методичних аспектах і характері результатів діяльності фахівця і
експерта.
Таким чином, в процесуальній сфері спеціальні бухгалтерські
знання можуть бути застосовані або фахівцем, тоді вони носять
характер консультацій, роз'яснень і висловлювання думки, як правило,
в усній формі, або експертом, тоді вони носять характер спеціального
дослідження з представленням письмового висновку.
Висновки. Конкретну форму використання спеціальних
бухгалтерських знань визначає суб‘єкт правочину, який визначає і
коло питань, що при цьому ставляться. Отже, питання визначення
форми використання спеціальних бухгалтерських знань відноситься до
ведення цивільного права (при приватному залученні фахівця),
правоохоронних органів або органів юстиції.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Праця людини
та її оплата завжди були актуальною темою для досліджень, адже
тільки завдяки праці людина фізично та духовно розвивається,
задовольняються її матеріальні та духовні потреби, виробляються
різноманітні блага, відбувається науково–технічний прогрес. Поняття
праці є багатовимірним і тому досліджується в різних аспектах:
економічному, фізичному, соціальному, культурному, філософському,
біологічному та ін.
Важливим і необхідним є дослідження праці з точки зору
бухгалтерського обліку та аналізу, що обумовлено багатьма
причинами. По-перше, праця в бухгалтерському обліку також
виступає багатовимірною категорією, і, наприклад, на відміну від
філософського чи культурного погляду, відображається конкретними
цифрами та показниками. По-друге, однією з вимірних категорій праці
в обліку виступає оплата праці, яка для будь-якої людини є основним
найважливішим засобом для існування, і саме від рівня оплати праці
буде залежати добробут кожного індивідуума. Таким чином,
виражаючи працю розрахунковими величинами та конкретними
показниками
бухгалтерський
облік
сприяє
встановленню
оптимального балансу між працею та її оплатою. Ще однією
важливою причиною дослідження праці та її оплати є їх суттєва
економічно-соціальна роль, завдяки чому визначається місце та
значення людини у суспільстві. Отже, вивчення праці та її оплати як
соціально-економічної категорії з точки зору бухгалтерського обліку
та економічного аналізу є надзвичайно важливим завданням.
Цілі статті. Метою даного дослідження є проаналізувати працю
як соціально-економічну категорію та висвітлити передумови набуття
працею ознак обліково-аналітичної категорії.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемі праці та її оплати присвячено багато робіт
визначних вчених та економістів. Існують школи, кожна з яких має
свій підхід до висвітлення та пояснення цих понять. Проте, в
переважній більшості, вчені розглядають питання праці з соціальноекономічної точки зору, розкриваючи при цьому питання мотивації
праці. Серед вітчизняних вчених, які досліджували мотивацію праці,
потрібно відзначити праці О.А. Бугуцького, Г.І. Купалової,
В.П. Нестерчука, Л.П. Червінської [1; 2; 3]. Багато вітчизняних вчених
розглядали мотивацію праці в окремих галузях: О.А. Гніденко – в
сільському господарстві, Н.Д. Дарченко – на машинобудівних
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підприємствах, Л.М. Самосьонок – у громадському харчуванні [4; 5;
6]. У той же час праці як обліковій категорії приділяється мало уваги,
хоча це дуже актуальне питання, особливо на практиці, враховуючи
складний період становлення ринкових відносин та інтеграції нашої
країни у світове співтовариство.
Крім описаних вище економічних категорій на розвиток
наукової думки про працю вплинули зміни бухгалтерського обліку,
аналізу та аудиту. Потрібно відмітити, що дослідженням праці як
обліково-аналітичної категорії займалося мале коло дослідників.
Серед них доцільно звернути увагу на роботи Т.Г. Мельник, яка
пов‘язала поняття праці та заробітної плати, подала своє бачення
розбіжностей між оплатою праці та заробітною платою [7]. Проте
проблема характеристики праці як обліково-аналітичної категорії
залишається не до кінця вивченою.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Важливо виділити
ті ознаки, які надають праці нового змісту і характеризують працю як
обліково–аналітичну категорію. Передумовою набуття працею ознак
обліково–аналітичної категорії стала підпорядкованість її практичним
потребам підприємства й працівників. Слід зазначити, що з точки зору
економічної теорії визначення праці не зазнало істотних змін із того
часу, коли його дав К. Маркс. Тим часом необхідність точного
розрахунку співвідношення між працею (прикладені зусилля
працівника) та її оплатою (винагорода за працю), аналіз для
знаходження резервів щодо його покращення, контролю та аудиту за
достовірністю та справедливістю, надає праці нового змісту. На нашу
думку, головними ознаками, які характеризують розрахунок оплати
праці з точки зору організації обліку, є:
мобільність;
регламентованість;
терміновість;
плановість;
достовірність.
Мобільність визначає постійну модифікацію обліку оплати праці
під впливом різних факторів, наприклад, зміни законодавства. Отже,
згідно цієї ознаки порядок розрахунку оплати праці, її розмір, системи
оплати праці постійно змінюються, прогресують разом із розвитком
наукової думки. У той же час, ознака регламентованості
підпорядковує облік оплати праці конкретним законам, правилам,
нормативам, а тому стабілізує його на деякий період. Терміновість
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встановлює певні строки щодо розрахунку оплати праці, виплати
заробітної плати, подання звітності по праці та її оплаті. Плановість у
першу чергу стосується аналізу праці та її оплати, передбачає
порівняння планових та фактичних показників, виявлення
невикористаних резервів для ефективного використання фонду оплати
праці підприємства, підвищення продуктивності праці. Ознака
достовірності передбачає постійний контроль за обліковими та
аналітичними розрахунками оплати праці. Кожна з цих ознак
детальніше характеризує поняття праці серед інших соціальноекономічних категорій, надає їй нового змісту і розкриває особливості
її як обліково-аналітичної категорії.
Як було зазначено вище, в обліку розглядається не просто праця,
а співвідношення між нею та оплатою, тому необхідно виділити
соціально-економічні характеристики розрахунку оплати праці. Їх
доцільно розглядати окремо для працівника (продуктивність праці;
рівень професійної підготовки та сімейний стан працівника; наявність
пільг) і окремо для середовища (умови праці; вид діяльності
підприємства
(галузь).
Визначення
таких
характеристик
підтверджують і відповідні положення Закону України ―Про оплату
праці‖ від 24.03.1995 р. з відповідними змінами, якими визначаються
економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників,
які перебувають у трудових відносинах з підприємствами усіх форм
власності та господарювання, а також з окремими громадянами та
сфери державного і договірного регулювання оплати праці і
спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій
заробітної плати. При цьому називається поняття заробітної плати, а
не оплати праці. В законі вказано, що заробітна плата залежить від
складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей
працівника, результатів його праці та господарської діяльності
підприємства [8]. Отже, вказані вище фактори впливу на оплату праці
тотожні тим, які вказуються в законі. Проте, оскільки розглядається
питання оплати праці в більш загальному контексті, а саме в контексті
співвідношення між працею та її оплатою, то й кількість факторів
впливу значно більша.
Система бухгалтерського обліку, зокрема праці та її оплати,
перебуває в процесі реформування відповідно до міжнародних стандартів і
поки що не є досконалою. Значною мірою це пов‘язано з тим, що праця як
об‘єкт обліку, аналізу та аудиту є однією з найскладніших і найвагоміших
економічних категорій, оскільки покликана виконувати життєво необхідні
для людини відтворювальну, регулюючу, стимулюючу та соціальну
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функції. На всіх етапах розвитку економіки і суспільства матеріальна
винагорода за працю була і залишається надалі найважливішим трудовим
стимулом. У сучасних умовах розвитку економіки та лібералізації
соціально-трудових відносин в Україні оплата праці зазнала значних
деформацій та диспропорцій, для більшості населення вона втратила свою
відтворювальну та стимулюючу функції і фактично перетворилася у
різновид соціальних виплат, не пов‘язаних із кількістю, якістю та кінцевими
трудовими результатами. При цьому рівень її значно нижчий порівняно з
розвиненими державами світу та країнами СНД. Праця та її оплата як
ціннісні орієнтири втрачають своє соціально-економічне призначення, що
руйнує основи економічного й соціального розвитку суспільства. Це
потребує всебічного моніторингу, аналізу, контролю даного процесу в
Україні.
Висновки. Потрібно також відмітити, що праця в обліку є
розрахунковою величиною, тому значний вплив на її визначення як
обліково–аналітичної категорії здійснюють засоби за допомогою яких
вона обчислюється, насамперед, інформаційні комп‘ютерні системи.
Ці технології надають праці та її оплаті обліково-аналітичних ознак,
адже змінюються способи її розрахунку; організаційні основи
реєстрації, обробки та збереження даних про працю та її оплату.
Останнім часом цей фактор є одним з основних, що визначає працю
як обліково–аналітичну категорію. Завдяки тому що динаміка
розвитку інформаційних технологій є зростаючою, то можна очікувати
і постійне розширення поняття праці.
Отже, праця, як обліково–аналітична категорія, у зв‘язку з
розвитком бухгалтерського обліку та аналізу набула додаткового
соціально-економічного змісту, про що свідчать характерні ознаки, які
слід враховувати у процесі її розрахунку, обліку, аналізу та контролю.
Розвиток інформаційних технологій здійснює значний вплив на облік
та аналіз праці та її оплати, що приводить до еволюції та розвитку
наукової думки про працю.
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НП(С)БОДС 132 "ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ"
Статтю присвячено визначенню змісту, складових, та класифікаційних ознак
виплат працівникам відповідно до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку у державному секторі України (надалі - НП(с)БОДС) та
розробці методичних підходів щодо обліку виплат працівникам, які відповідатимуть
міжнародним стандартам бухгалтерського обліку в державному секторі.
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ПЕНСИОННОГО ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С
НП (С) БУГС 132 "ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ"
Статья
посвящена
определению
содержания,
составляющих,
и
классификационных признаков выплат работникам согласно Национального
положения (стандарта) бухгалтерского учета в государственном секторе Украины
(далее - НП (с) БУГС) и разработке методических подходов по учету выплат
работникам, которые будут отвечать международным стандартам бухгалтерского
учета в государственном секторе.
Ключевые слова: выплаты работникам, заработная плата, оплата труда,
государственный сектор.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
глобалізації економіки бюджетні установи займають важливе місце у
сучасному суспільстві. Виплати працівникам є найвагомішою
складовою усіх видатків бюджетних установ, а їх облік є однією з
найважливіших сторін облікового процесу. Бухгалтерський облік
виплат працівникам у бюджетних установах ґрунтується на
НП(с)БОДС 132 "Виплати працівникам", що розроблений на основі
МСФЗ 25 «Виплати працівникам». Дотримання складових економічної
класифікації видатків відповідно до міжнародної класифікації та
порівняння складових виплат на оплату праці МСФЗ 25 «Виплати
працівникам» з НП(с)БО 132 «Виплати працівникам».
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання обліку заробітної плати в державному
секторі досліджували такі вчені, як: Бутинець Ф.Ф., Гізатуліна Л.В.,
Гуменюк ОІ., Івахненков С.В., Калюга Є.B., Левицька С.О.,
Ловінська Л.Г., Свірко С.В., Чанишева Г.І., та інші. Проте деякі
питання обліку виплат працівникам в умовах його гармонізації з
міжнародною практикою досі не вирішені і потребують подальшого
дослідження.
Цілі статті. Мета дослідження – викладення методики обліку
виплат заробітної плати в органах Пенсійного фонду відповідно до
НП(с)БОДС 132 "Виплати працівникам" на основі МСФЗДС
25«Виплати працівникам».
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Конституція
України гарантує кожному громадянину право на працю, що включає
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можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або
на яку вільно погоджується. У бюджетних установах та організаціях,
праця виступає як цілеспрямована діяльність людей і є основним
джерелом задоволення матеріальних і духовних потреб громадян [1].
На відміну від працівників матеріального виробництва,
діяльність яких спрямована на перетворення речовини природи, а
процес праці являє собою обмін між природою і людиною, праця
працівників бюджетних установ має свій предмет впливу. Він
спрямований або на людину, або на суспільство в цілому. Видатки на
заробітну плату мають найбільше питому вагу в кошторисах
бюджетних установ і сягають 70 – 80 % від загальних видатків за
кошторисом. Але заробітна плата працівників невиробничої сфери є
однією з найнижчих серед галузей народного господарства. Заробітна
плата в державному секторі України на 20 % нижча, ніж у приватному.
У розвинутих країнах — навпаки. Наприклад, у США витрати на
робочу силу в державному секторі на одну відпрацьовану людиногодину в 1,5 рази вищі ніж у приватному.
Середня заробітна плата в Україні в червні 2013 зросла в
порівнянні з травнем середини року на 3,9% (127 грн) і склала 3 тис.
380 грн. Про це повідомляє Державна служба статистики. За
підсумками квітня травня 2013 заробітна плата становила 3 тис. 253
грн. У порівнянні з аналогічним період 2012 р. середня заробітна плата
в Україні збільшилася на 8,7%.
У зв‘язку з реформуванням бухгалтерському обліку та
інформації щодо виплат в державному секторі було розроблене
НП(с)БОДС 132 "Виплати працівникам", яке створене на основі
МСФЗДС 25 «Виплати працівникам».
Відповідно до вище згаданого національного положення 132
«Виплати працівникам» діляться на три групи:
1) поточні виплати, заробітна плата за окладами та тарифами,
інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час
відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час премії та інші
заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти
місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують
відповідну роботу, тощо;
2) виплати при звільненні. Зобов‘язання щодо яких визнається у
разі, якщо суб‘єкт державного сектора має невідоме зобов‘язання
звільнити працівника або кількох працівників до досягнення ними
пенсійного віку;
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Таблиця 1
Відповідність складових МСФЗДС 25 «Виплати працівникам» та
НП(с)БО 132 «Виплати працівникам»
МСФЗДС 25

короткострокові
виплати
працівникам

Складові
заробітної
плати

НП(с)БО 132

Розбіжності

Поточні
виплати

У
міжнародному
стандарті
та
національному короткострокові виплати
та поточні схожі між собою, але в
національному стандарті не передбачено
надання не грошових пільги (таких як
медичне обслуговування, надання житла,
автомобілів,
а
також
надання
безкоштовних чи субсидованих товарів
або послуг) для теперішніх працівників

виплати по
закінченні
трудової
діяльності

Передбачені у міжнародному стандарті,
як
пенсії та інші види пенсійного
забезпечення, страхування життя та
медичне обслуговування по закінченні
трудової діяльності

Інші
довгострокові
виплати
працівникам

Передбачені у міжнародному стандарті,
що включають додаткову відпустку за
вислугу років або оплачувану академічну
відпустку, виплати з нагоди ювілеїв чи
інші виплати за вислугу років, виплати
за тривалою непрацездатністю, а також
отримання частки прибутку, премії та
відстрочену компенсацію, якщо вони
не підлягають сплаті в повному обсязі
протягом дванадцяти місяців після
закінчення періоду

виплати при
звільненні

виплати
при
звільненні

Інші
виплати
працівникам
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Передбачено у національному стандарті і
визнається у разі, якщо суб'єкт
державного сектору має невідмовне
зобов'язання звільнити працівника до
досягнення ними пенсійного віку або
надавати виплати при звільненні згідно із
законодавством, контрактом чи іншою
угодою
Передбачено у національному стандарті,
як матеріальна допомога, що визнаються
зобов‘язанням у звітному періоді, якщо
робота, виконана працівниками у цьому
періоді, дає їм право на отримання таких
виплат.

3) інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога,
визнаються зобов‘язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана
працівниками у цьому періоді.
Облік виплат працівникам державного сектору на міжнародному
рівні регулюється МСФЗДС 25 «Виплати працівникам», дія якого
поширюється на всі види винагород і компенсацій, що виплачуються
працедавцем своєму співробітнику в обмін на послуги, що ним
надаються. Втім дотримуватися вимог МСБОДС 25 «Виплати
працівникам» необхідно, оскільки це є важливою передумовою
ефективної організації та визнання бухгалтерського обліку важливою
функцією управління у державному секторі на міжнародному рівні.
Отже, у міжнародному стандарті та національному
короткострокові виплати та поточні схожі між собою, але в
національному стандарті не передбачено надання негрошових пільги
(таких як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, а
також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг)
для теперішніх працівників. А також інші довгострокові виплати
працівникам у міжнародному стандарті, що включають додаткову
відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку,
виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років,
виплати за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки
прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони не
підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців
після закінчення період. У свою чергу виплати при звільненні
передбачені як у національному стандарті так, і в міжнародному та
визнається у разі, якщо суб'єкт державного сектору має невідмовне
зобов'язання звільнити працівника або кількох працівників до
досягнення ними пенсійного віку або надавати виплати при звільненні
згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою. Інші виплати
працівникам передбачені тільки у національному стандарті, як
матеріальна допомога, що визнаються зобов‘язанням у звітному
періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому періоді, дає їм
право на отримання таких виплат.
У даний час, нормативно-правова база, що регулює теоретичні
та методичні аспекти бухгалтерського обліку бюджетних установ не
містить розкриття змісту та складових виплат працівникам, а чинні
класифікаційні ознаки, що застосовуються для оцінки розміру виплат
працівникам, суттєво відрізняються від класифікаційних ознак
МСФЗДС. Так, згідно Інструкції зі статистики заробітної плати 5,
розмір виплат працівникам визначається як фонд оплати праці, що
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класифікується у розрізі:
— фонд основної заробітної плати;
— фонд додаткової заробітної плати;
— інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
При цьому, окремі складові, що включаються до виплат
працівників згідно МСФЗДС 25 «Виплати працівникам», до фонду
оплати праці не належать [5].
Висновки. Отже, виплати працівникам відокремлено як
цілісну категорію та самостійний об‘єкт фінансового обліку суб‘єктів
сектору загального державного управління.
Також, для розв‘язання окреслених проблем було розроблено
Національне
положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку
державного сектору «Виплати працівникам», впровадження якого у
практику дозволило визначити зміст, складові, класифікаційні ознаки
виплат працівникам установ сектору загального державного
управління України та віднести їх у самостійний обліковий об‘єкт, що
є заходом гармонізації обліку з міжнародною практикою.
Оскільки прийняття Національного положення стандарту
бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати
працівникам» вимагає внесення відповідних змін в обліковий процес
щодо виплат працівникам.
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NATURE AND ROLE IN MODERN
CONDITIONS FACTORING
In the article pridilino attention of faktoringu as to the most effective form of
refunding in a management an account receivable of enterprises.
Key words: factoring, factoring, accounts receivable, refinancing, credit operations.
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ФАКТОРИНГА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье приделено внимание факторинга как самой эффективной форме
рефинансирования в управлении дебиторской задолженностью предприятий.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Функціонування суб‘єктів господарської діяльності все більше
потребує якісного управління фінансовими ресурсами, зокрема
швидкістю обороту капіталу. Одним із інноваційних для українського
ринку способів управління оборотним капіталом є факторинг.
Нині факторинг завойовує щоразу стійкі тривалі позиції на
вітчизняному грошовому ринку. Але далеко не всі українські
підприємства використовують факторинг. Це пов'язано, насамперед, із
тим, що в Україні дуже поширена передоплата за товар і слабо
розвинений комерційний кредит, як високо ризиковий. До того ж,
факторинг у сучасному варіанті тільки-но починає з'являтися на
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вітчизняному ринку і можливості цього фінансового інструменту поки
недостатньо оцінено.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Огляд економічної літератури свідчить про необхідність
приділити більшу увагу факторингу як найефективнішій формі
рефінансування
в
управлінні
дебіторською
заборгованістю
підприємств. Проблемі факторингу присвячено низку наукових праць.
Серед вітчизняних вчених економістів, які займалися проблемою
управління дебіторською заборгованістю за допомогою факторингу,
слід виділити таких авторів, як Ф. Бутинець, Є. Дубровська,
Н. Новікова, О. Веренич, В. Марченко, А. Шаповалова, О. Терещенко
та ін. Аналіз економічної і правової літератури не дає однозначного
визначення поняття «факторинг». Його трактування змінюється в
залежності від сфери та галузі дослідження, що пояснюється
багатоаспектністю даної послуги.
Цілі статті. Мета дослідження полягає в теоретичному
узагальненні наукових аспектів, які стосуються факторингу і
висвітленні переваг та недоліків його використання для вітчизняних
підприємств, що мають значну дебіторську заборгованість.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Факторинг
вважається різновидом торгово–комісійної операції, при якій клієнт
відступає дебіторську заборгованість з метою негайного отримання
більшої частини платежу і тим самим збільшує швидкість обороту
грошових коштів,знижує витрати по веденню обліку рахунків і
отримує гарантії погашення заборгованості [5]. Завдяки договору
факторингу постачальник може відразу отримати від фактора плату за
відвантажений товар, що дозволяє йому не чекати оплати від покупця і
планувати свої фінансові потоки. Таким чином, факторинг забезпечує
підприємство реальними грошовими коштами, сприяє прискоренню
звороту капіталу, підвищенню частки продуктивного капіталу і
збільшенню прибутковості.
При цьому покупець, укладаючи договір факторингу, дістає
можливість повернути борг через триваліший термін в порівнянні з
комерційним кредитом (в окремих випадках борг пролонгується під
додаткові зобов'язання), вирішується також часткове погашення боргу,
що стимулює покупку товарів через факторингові компанії.
Комерційні банки і факторингові компанії розширюють за допомогою
факторингу круг послуг, що надаються, і збільшують розміри
прибутку.
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— (від англ. Factoring – посередник) фінансова
комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську
заборгованість факторинговій компанії з метою:
– миттєвого отримання більшої частини платежу;
– гарантії повного погашення заборгованості;
– зниження витрат по веденню рахунків.
Як правило клієнт є постачальником, який віддає факторинговій
компанії право на отримання платежу за товари або послуги.
Факторингова компанія відразу виплачує клієнту від 70 % до 90 %
потрібних йому грошей у вигляді кредиту, а залишок (без проценту за
кредит та комісію за факторингові послуги) перераховують після
стягнення всього боргу.
Суть та визнання поняття операцій факторингу наведено у
кількох законодавчих актах (табл. 1).
Таблиця 1
Законодавче трактування суті факторингової операції
Згідно зі ст. 350
«Факторингові
операції» ГКУ
Банк має право
укласти договір
факторингу
(фінансування під
відступлення права
грошової вимоги), за
яким він передає або
зобов‘язується
передати кошти у
розпорядження другої
сторони за плату, а
друга сторона
відступає або
зобов‘язується
відступити банку своє
право грошової
вимоги до третьої
особи

Згідно зі ст.1077
«Поняття договору
факторингу» ЦКУ
За договором факторингу
одна сторона (факторинг)
передає або
зобов‘язується передати
кошти у розпорядження
другої сторони (клієнта)
за плату, а клієнт
відступає або
зобов‘язується відступити
факторові своє право
грошової вимоги до
третьої особи.
Клієнт може відступити
факторові свою грошову
вимогу до боржника з
метою забезпечення
використання
зобов‘язання клієнта
перед фактором

Згідно зі ст. 49
«Кредитні операції»
Закону № 2121
На підставі
банківської ліцензії
банки мають право
здійснювати
банківські операції,
зокрема придбання
права вимоги на
виконання
зобов‘язань у
грошовій формі за
поставлені товари чи
надані послуги,
приймаючи на себе
ризик виконання
таких вимог та
приймання платежів
(факторинг)

Законом України «Про банки та банківську діяльність»
факторинг визначається як банківська операція, що передбачає банком
права вимоги на виконання зобов‘язань у грошовій формі за
поставлені товари чи надані послуги і взяття на себе ризику виконання
таких вимог і приймання платежів [3].
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Господарським кодексом України факторинг тлумачиться як
придбання банком права вимоги у грошовій формі щодо поставки
товарів або надання послуг з прийняттям ризику виконання такої
вимоги і прийом платежів. Це банківська операція, яка проводиться на
комісійних умовах і на договірних засадаx [2].
Відповідно до ст. 1079 ЦКУ [9], сторонами у договорі
факторингу є фактор та клієнт. Важливо, що згідно з ЦКУ клієнтом у
договорі факторингу може бути фізична чи юридична особа, яка є
СПД. А ось фактором можу бути банк чи інша фінансова установа, яка
відповідно до закону має право надавати фінансові послуги, до складу
яких віднесено факторингові операції [4].
Згідно з ч. 1 ст. 1078 ЦКУ, предметом договору факторингу
може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав
(наявна вимога), а також право вимоги, яке виникнення у майбутньому
(майбутня вимога).
Факторинг може бути дуже цікавою операцією
для
підприємства, адже він дає можливість досить швидко поповнити
обігові кошти і водночас позбутися заборгованості контрагентів.
Проте плата за такі послуги може бути високою, а продаж прав
вимоги боргу зі значним дисконтом. Саме тому для здійснення
операцій факторингу СГД - клієнтові слід зробити кілька практичних
кроків.
1. Проаналізувати доцільність операції факторингу щодо
грошової дебіторської заборгованості, що обліковується, або щодо
заборгованості, право вимоги за якою виникне майбутньому
(майбутня вимога), та прийняте відповідальне рішення.
2. Визначити партнера, який виступатиме фактором у договорі
факторингу (вибрати банк або іншу фінансову установу).
3. Проаналізувати умови договору [4].
4. Укласти договір факторингу. Наявна вимога вважається
переданою з дати набрання чинності переданою з дати набрання
чинності договору факторингу. Майбутня вимога вважається
переданою факторингу з дня виникнення права вимоги до боржника.
Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією,
воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих
випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги
не вимагається.
5. Оформити і передати фактору обов‘язкові документи,
пов‘язані з правом вимоги боргу:
– документи, що підтверджують первинну заборгованість
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боржника перед клієнтом (накладні на відвантаження товару, акти
виконаних робіт тощо). У цьому разі слід надати копії таких
документів, засвідчені печаткою клієнта;
– документи, що підтверджують дату настання певної події, з
якою настане право вимоги до боржника (при майбутній вимозі).
6. Повідомити боржника про заміну кредитора. Відповідно до ч.
1 ст. 1082 ЦКУ повідомлення про заміну кредитора може бути як від
клієнта, так і від фактора. Законодавством не передбачено вимоги
щодо отримання згоди боржників за договорами, права вимоги щодо
яких відступаються, якщо інше не передбачено первинними
договорами. Але слід попередити боржника про відступлення права
вимоги боргу, надіслати також нові реквізити, за якими той повинен
погашати заборгованість. [4].
Визначимо основні переваги при укладенні договору факторингу
[1]::
– можливість покриття дефіциту обігових коштів, страхування і
запобігання кредитних і валютних ризиків;
– перетворення дебіторської заборгованності у вільні грошові
кошти, можливість безризикового надання контрагентам відстрочки
платежу (адже саме там, де підприємства практикують надання
товарних кредитів, не обійтися без факторингу);
– можливість збільшення об´ємів продажу товарів і надання
послуг. Більш того, разом із фінансуванням клієнт може
розраховувати на допомогу фактора в управлінні дебіторською
заборгованістю.
– отримати від факторингових операцій непогані комісійні;
– в першу чергу факторинг вигідний виробникові продукції,
який шукає ринок збуту і поспішає отримати оплату за товар, щоб
пустити ці засоби в оборот;
– факторинг вигідний підприємствам, які, реалізовуючи свій
товар, не можуть довго чекати оплати постачань, оскільки їм
необхідно швидко придбати товар у виробника.
Недоліками у факторингу є [1]:
– клієнт не відповідає перед фактором за невиконання або
неналежне виконання боржником свого обов’язку, якщо даний договір
є безрегресним (згідно статті 1081 ЦК України);
– якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася
меншою від суми боргу, клієнт зобов´язаний сплатити факторові
залишок боргу;
– значні суперечності в законодавстві України.
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Висновки. Факторинг є особливо вигідною та ефективною
формою фінансування для підприємств, що гарантує повне погашення
заборгованості, але відсутність належного досвіду та кваліфікованого
персоналу, не дає змоги врахувати належні власні можливості та
можливості підприємства, яке хоче скористатися даною послугою, що
відповідно значно знижує ефективність факторингу. Створення
ефективної моделі управління дебіторської заборгованості дозволить
уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників
ліквідності. Що в кінцевому результаті, позитивно вплине на
фінансові результати підприємства від здійснення ним господарських
операцій.
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Обосновано мнение, что первичные документы являются носителями
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доказательствами.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Первинний
документ – це документ, який містить відомості про господарську
операцію та підтверджує її здійснення [11]. Відповідно, усі факти
господарського життя підприємства узагальнюються у первинних
документах. Вони відіграють важливу роль в системі управління
діяльністю підприємства, оскільки відображають реєстрацію фактів
господарських операцій та є юридичним свідченням їх здійснення.
У перекладі з латинської «dokumentum» означає – свідоцтво,
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доказ. В міжнародних стандартах аудиту (МСА) та економічній
літературі використовується термін «аудиторські докази».
Аудиторові для підготовки та надання обґрунтованих висновків
потрібна повна та надійна інформація, яку він отримує з даних
первинних документів, облікових регістрів, звітності та іншої
інформації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про
актуальність даного питання. Сутність аудиторських доказів, їх види,
класифікацію та вимоги до них розкрито в працях провідних
науковців: Білухи М.Т., Гончарука Я.В., Кадуріної Л.О., Петрик О.А.,
Радської В.В., Савченка В.Я. та інших. В окремих дослідженнях
науковців зустрічаються думки, що поняття «доказ» в господарському
контролі не діє. Тому тема дослідження є назрілою і потребує
вивчення.
Цілі статті. Метою дослідження є обґрунтування думки, що
первинні документи можна вважати аудиторськими доказами.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У МСА 500,
який так і називається «Аудиторські докази», цей термін трактується
як інформація, яку використовує аудитор під час формулювання
висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка [6].
Більшість науковців притримуються даного трактування і
відзначають, що аудиторські докази – це інформація, яку отримує
аудитор або використовує для висловлення думки при формуванні
аудиторського висновку чи звіту (табл. 1).
Таблиця 1
Наукові підходи до сутності аудиторських доказів
Автор
Л.О.
Кадуріна
[5, с. 99]
С.І.
Дерев‘янко,
С.О.
Олійник,
Н.П. Кузик,
О.М.
Ганяйло
[7, с. 160]

Характеристика
Аудиторські докази – це інформація, отримана аудитором у
ході перевірки самостійно, від клієнта, третіх осіб чи результат
її аналізу, що дозволяє зробити висновок і виразити власну
думку з предмету перевірки
…певна частина інформації та результат її аналізу аудитором
можуть слугувати підтвердженням або спростуванням існування
та достовірності відображення факту, події, процесу чи явища
фінансово–господарської діяльності підприємства–клієнта у його
звітності на певну дату. Така інформація становить сутність
аудиторських доказів та слугує основою для аудиторського
висновку і звіту.
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Продовження табл. 1
А.Ж. Пшенична [14, с.
121]
В.В. Радська,
Я.В. Петраков [15, с.
137]
Савченко В.Я. [16, с.
136]
К.П. Чосова
[17, с. 35]
Н.Л. Шкіря, Т.Г.
Нікульникова, Н.В.
Залізняк
[18, с. 71]

Аудиторські докази – це інформація, отримана
аудитором для вироблення думок, на яких
ґрунтується підготовка аудиторського висновку та
звіту
Аудиторські докази – це вся інформація, яку
використовує аудитор для формування висновків, на
яких ґрунтується аудиторська думка
Аудиторські докази – це інформація, одержана
аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується
підготовка аудиторського висновку та звіту
Аудиторські докази – це інформація, що використовує
аудитор під час формулювання висновків, на яких
ґрунтується аудиторська думка
Аудиторські докази – це інформація, одержана
аудитором у процесі формування висновків, на якій
ґрунтується думка аудитора

Проте, Бутинець Т.А. та Петренко Н.І., доводять, що докази в
аудиті відсутні, якщо це справді аудит, а не ревізія. Автори
відзначають, що збирання аудиторських доказів не є метою аудиту.
Далі вони відзначають «… збирання доказів не передбачено
законодавством, їх не вимагають і самі замовники аудиту. До завдань
аудитора не входить саме така вимога, як надання доказів, а тому
аудитор не має права здійснювати пошук доказів за своєю
ініціативою». Проте, як висновок, зазначають «Аудитор вивчає минулі
факти господарського життя на відповідність їх чинному
законодавству, тобто він повинен впевнитись, що здійсненні на
підприємстві факти відображені в обліку і звітності згідно з чинними
нормативними актами. Якщо аудитор сумнівається у достовірності
даних, то замовник аудиту повинен надати аудитору докази того, що
такі факти відображені у фінансовій звітності відповідно до вимог, а
аудитор на підставі наданої замовником інформації формулює власну
думку про достовірність фінансової звітності» [2]. Думки науковців
суперечать одна одній. В дослідженні вживаються терміни «докази»,
«факти», «інформація» і увага акцентується на їх юридичній сутності.
На наш погляд такі думки авторів є суперечливими. В
аудиторській діяльності згідно з Рішенням Аудиторської палати
України від 30.11.2006 р. №168/7 «Про застосування міжнародних
стандартів аудиту видання 2006 року» використовуються в
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обов‘язковому порядку МСА, одним з яких і є 500 «Аудиторські
докази». Даним стандартом визначено, що до аудиторських доказів
належить інформація, що міститься в облікових записах, які є основою
фінансової звітності, а також інша інформація [12]. Основою у даному
визначенні виступає «інформація». У перекладі з латинського
«information» – роз‘яснення, тому в загальному розумінні – це система
відомостей про певні процеси, події, ситуації тощо.
При цьому, інформація це – документовані або публічно
оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві,
державі та навколишньому природному середовищі [13].
В економічній енциклопедії зазначається, що інформація, яка
розкриває цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на
показниках господарської діяльності є економічною. Разом з цим,
економічну інформацію можна кількісно виміряти та якісно оцінити у
процесі аналізу, планування, прогнозування, управління, соціальноекономічного розвитку. Економічну інформацію отримують за
допомогою різних носіїв, передусім бухгалтерської, статистичної
звітності, вибіркових обстежень. Економічна інформація існує у
вигляді інформаційних потоків різноманітних рішень, вказівок,
розпоряджень, які відображають прямі й зворотні зв'язки, що
безпосередньо виникають у процесі господарської діяльності
[4, с. 702].
Економічну інформацію класифікують за різними ознаками,
однак, це не є метою нашого дослідження. Зазначимо лише про
обліково-економічну, яку визначають як сукупність відомостей, які
характеризують виробничу і фінансову діяльність суб‘єктів
господарювання, відображених у системі обліку [9, с. 241]. У процесі
діяльності відбуваються зміни властивостей активів, капіталу і
зобов‘язань та взаємозв‘язок між ними, які характеризуються як факт
господарської діяльності підприємства (констатуючи сутність
латинського слова factum – зроблене).
Кожна інформація, як відзначає Білуха М.Т., має свої форми
подання, які полягають у змінах будь-якої величини… Ця зміна
величини називається сигналом або носієм інформації [1, с. 228].
Носіями інформації для аудиторської перевірки є конкретні
документальні записи, які містяться у первинних документах, облікових
регістрах, звітах, розрахункових таблицях, довідках, наказах, робочих
документах аудитора, анкетах та інших документах, які створені
усередині підприємства і за його межами і які стосуються аудиторської
перевірки. Це можуть бути як типові, уніфіковані форми документів, так і
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складені у довільному вигляді [8, с. 26].
За технологією облікового процесу реєстрація фактів
господарської діяльності підлягає оформленню документами.
Вищевикладений матеріал підтверджує, що первинний документ
– це письмове відображення інформації про факти господарського
життя підприємстві і є доказом змін, які відбуваються у складі активів,
капіталу та зобов‘язань (рис. 1).
Факт

Носій

Інформація

Документ

Доказ

Рис. 1. Первинний документ як доказ інформації про факти
господарської діяльності
У підтвердження нашої думки, що первинні документи
виступають
аудиторськими доказами, звернемось до наукових
напрацювань Білухи М.Т., яким відзначено «Первинні документи є
виправдувальними в частині достовірності, повноти і відповідності за
господарські операції, відображені в системі бухгалтерського обліку і
звітності» [1, с. 244].
Висновки. Таким чином, термін «аудиторські докази» в
аудиторські термінології є виправданим, адже, метою аудиту є
перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової
звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам
нормативних документів. Первинні документи є носіями інформації,
яка підтверджує правильність облікових даних. Водночас, питання
видів, класифікації, методики їх отримання потребують подальшого
дослідження.
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Вінницький національний аграрний університет
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО
ВПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Розглянуто значення управлінського обліку для системи управління на
вітчизняних підприємствах з різними видами діяльності. Обґрунтовано важливість і
роль управлінського обліку для забезпечення ефективного функціонування
економічного механізму господарювання в сучасних умовах на підприємстві.
Ключові слова: управлінський облік, підприємство, функціонування.

Podunay V., Burko K.
ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND ITS
IMPLEMENTATION ISSUES ON DOMESTIC ENTERPRISES
The article considers the importance of management accounting control system for
domestic enterprises with various activities. The importance and role of management
accounting for the effective functioning of the economic mechanism of management at an
enterprise under current conditions have been proved.
Key words: management accounting, information, enterprise operation.

Подунай В.В., Бурко Е.В.
РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И
ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Рассмотрено значение управленческого учета для системы управления на
отечественных предприятиях с различными видами деятельности. Обоснована
важность и роль управленческого учета для обеспечения эффективного
функционирования экономического механизма хозяйствования в современных
условиях на предприятии.
Ключевые слова: управленческий учет, предприятие, функционирование.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Управлінський облік став невід‘ємною часиною облікової системи
значної частини компаній в країнах з розвинутими ринковими
відносинами, а останнім часом і в Україні як в незалежній державі. За
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останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості
керівників українських підприємств, які не сумніваються в
ефективності застосування управлінського обліку як системи
забезпечення виживання підприємства на етапах оперативного та
стратегічного розвитку. На шляху впровадження управлінського
обліку постає безліч перешкод, що полягають у подоланні дискусійних
проблем методології та в необхідності організаційних заходів щодо
його впровадження. Відтак, першочерговим завданням вітчизняних
підприємств є розробка та застосування керівництвом підприємства
ефективної системи управлінського обліку.
Цілі статті. Метою статті є дослідження точок зору вітчизняних
науковців та практиків, щодо ролі й місця управлінського обліку та
проблем його впровадження на вітчизняних підприємствах.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. У науковій літературі дослідженню проблем та
результативності впровадження управлінського обліку суб‘єктами
господарювання присвячено чимало праць як вітчизняних вчених та
зарубіжних науковців таких як: Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва,
А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, 3.В. Гуцайлюка, К. Друрі,
Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Е. Майера, Д. Мідлтона,
Л.В. Нападовської, Б. Нідлза, М.С. Пушкаря, М.Г. Чумаченка та
багатьох інших. Проте, і нині залишається ряд невирішених проблем
стосовно впровадження управлінського обліку на підприємствах
України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У сучасній
вітчизняній і зарубіжній спеціальній економічній літературі в останні
роки серед вчених відбувається дискусія про місце і роль
управлінського обліку в системі управління підприємством. Існують
крайні погляди деяких вчених щодо існування управлінського обліку.
Ряд науковців стверджує, що існує єдиний бухгалтерський облік, а
управлінський – відсутній. Це заперечує досвід розвинутих країн
заходу, в яких управлінський облік за останні 50-60 років набув
широкого розповсюдження у практиці роботи великих корпорацій.
Ефективна робота сучасного підприємства неможлива без добре
налагодженої системи управлінського обліку і звітності на всіх рівнях
управління. В умовах посилення конкуренції на вітчизняному ринку
питання про необхідність налагодження системи управлінського
обліку на підприємствах для багатьох прогресивних керівників вже не
постає.
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Управлінський облік повинен забезпечити мінімізацію витрат на
виробництво продукції й одержання максимального прибутку.
Відповідно до інтересів користувачів управлінський облік має
відповідати таким цілям: децентралізація контролю, в розрізі центрів
відповідальності, за обліком витрат і формуванням собівартості
продукції; впорядкування інформації в управлінській звітності,
необхідної для прийняття управлінських рішень і розробки
стратегічних дій підприємства.
Пушкар М. С. підкреслює, що особливістю управлінського
обліку є те, що на місце чисто процедурних обліково-економічних
завдань висувається нове завдання – забезпечення потреб користувачів
у такій інформації, яка носить адресний характер, тому зрозуміло, що
для різних груп користувачів треба забезпечити різну інформацію [6].
Згідно із Законом України „ Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні‖ [4] внутрішньогосподарський
(управлінський) облік – це система обробки і підготовки інформації
про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі
управління підприємством.
Голов С.Ф. наводить дещо ширше та змістовніше визначення,
вважаючи, що управлінський облік є процесом виявлення,
вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та
передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для
планування, оцінки і контролю всередині організації та для
забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.
Управлінський облік у компанії – це система, що забезпечує
керівну ланку фірми інформацією, необхідною для прийняття рішень
та ефективного управління. Закономірність впровадження таких
систем обумовлюється тим, що, по-перше, інші види обліку, які вже
існують на підприємстві, насамперед, бухгалтерський та податковий,
не спроможні забезпечити керівників необхідною і достатньою
інформацією для прийняття та обґрунтування ділових рішень. Подруге, нерідко однією з причин недостатньо успішного розвитку
компанії є те, що її керівники просто не знають, який з видів
діяльності або підрозділів є найбільш прибутковим і, що є
найважливіше. Якщо на підприємстві впроваджено систему
управлінського обліку, це означає, що на багато аналітичних питань
щодо діяльності власної фірми керівництво може швидко отримати
вичерпні відповіді [3].
Нападовська Л.В. стверджує, що управлінський облік забезпечує
підготовку і аналіз бухгалтерської інформації, щоб допомогти
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керівництву в управлінні, плануванні й контролі діяльності
підприємства, оскільки надає інформацію про формування
собівартості, забезпечує даними про відхилення фактичних показників
від прогнозних значень в оперативному порядку [5].
Управлінський облік є складником процесу управління та надає
інформацію, важливу для:
– визначення стратегії та планування майбутніх операцій
підприємства;
– контролювання її поточної діяльності;
– оптимізації використання ресурсів;
– оцінки ефективності діяльності;
– зниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень.
Підприємство може самостійно розробляти систему і форми
внутрішньогосподарського управлінського обліку, а також звітності і
контролю господарських операцій.
Організація бухгалтерського управлінського обліку на
підприємстві складається з трьох етапів:
• методологічного;
• технічного;
• організаційного.
На першому етапі обирається модель управлінського обліку в
залежності від його мети, визначаються об'єкти та методи обліку
витрат, а також елементи бухгалтерського обліку, які можуть служити
для формування інформації необхідної для прийняття управлінських
рішень. Це план рахунків управлінського обліку, складання
калькуляційних статей та інше.
На другому – технічному етапі – обирається склад регістрів
аналітичного обліку, форми внутрішньої звітності і визначення
напрямку руху інформації в середині підприємства.
Третій етап передбачає розподіл обов'язків між працівниками в
системі управлінського обліку.
Сьогодні в сфері управління витратами виробництва та
фінансовими результатами діяльності підприємства існує дві основні
проблеми:
1) переорієнтувати вітчизняну теорію та накопичений досвід на
вирішення нових завдань у сфері управління підприємством;
2) створити нові системи отримання інформації про витрати,
застосовувати нові підходи до калькулювання собівартості, аналізу
фінансових результатів, а також методів контролю та прийняття
управлінських рішень. У цьому аспекті значний інтерес для
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українських підприємств становить вивчення системи управлінського
обліку.
Досвід підприємств України свідчить, що практичне
застосування управлінського обліку ще не набуло належного
поширення. Практичний бік застосування управлінського обліку
ставить перед керівництвом підприємства конкретні завдання
організаційного характеру, а саме: чи доцільне використання цього
виду обліку; чи створювати управлінську бухгалтерію; який має бути
порядок формування інформації про витрати, обсяг виробництва та
систему контролю за цими показниками тощо.
На думку Сук Л.К, винятковий вплив на вирішення цих
проблем мають галузеві організаційні та інші особливості конкретного
підприємства, наявність внутрішньої й зовнішньої звітності тощо.
Організаційна структура управлінського обліку на підприємстві
залежить від організаційної та виробничої структури. Організаційна
структура забезпечує узгодженість окремих видів діяльності
підприємства, та зусиль із виконання основних завдань та цілей.
Виробнича структура підприємства показує склад та структуру цехів,
служб, їх потужність, форми побудови та взаємозв'язку на кожному
рівні управління підприємством. Побудова виробничої структури
підприємства залежить від типу, масштабу підприємства, складності
технологічних процесів [7].
Кожний адміністративний рівень керівників повинен мати чітко
сформульовані повноваження щодо прийняття рішення.
Ефективне управління підприємством залежить значною
мірою від розвиненості системи управлінського обліку та ступеня її
комп'ютеризації. Працюючи із системою управлінського обліку,
бухгалтер повинен використовувати хороші програмні продукти.
Йому потрібні знання в області аналізу, планування, контролю, а
також інструменти для втілення цих знань у життя.
Як стверджують науковці, для успішного здійснення
впровадження системи управлінського обліку необхідні три невід‘ємні
складові:
1) участь у процесі постановки: часто керівництво вважає, що не
слід втручатися у ту сферу, де є власні спеціалісти.
2) фахівці: керівництву слід усвідомлювати, що для постановки
управлінського обліку йому слід наймати не бухгалтерів, а саме
спеціалістів, у яких є такий досвід. Однак варто розглянути ідею про
залучення власних фахівців, а не тимчасових консультантів;
3) спеціальні ресурси для реалізації цієї задачі: якщо
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підприємство зважилося на виконання поставленої задачі, йому
знадобиться багато як грошових витрат, так і витрат часу.
Висновки. Управлінський облік є ефективним інструментом
управління, тому що створює конкурентні переваги в ринковому
середовищі, а саме, забезпечує підприємство ключовою інформацією.
Досвід підприємств України свідчить, що практичне застосування
управлінського обліку, на жаль, ще не набуло належного поширення, в
зв‘язку з невирішеним колом проблем. Організація впровадження
управлінського обліку в діяльність підприємств потребує значного
часу та зусиль всього колективу, однак саме питанням організації
впровадження приділяється недостатньо уваги. Існує багато
протилежних думок щодо методики впровадження управлінського
обліку, тому необхідно проводити подальше обговорення цієї
проблеми.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Формування
ринкової економіки, наявність різних форм власності, розширення
міжнародних економічних зв'язків українських підприємців є основою
для впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової
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політики, яку підприємство визначає самостійно. До її формування
необхідно підходити дуже відповідально, оскільки від прийнятих
облікових оцінок залежить фінансовий результат діяльності
підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання формування облікової політики цікавлять
багатьох вчених та практиків. Серед вітчизняних науковців слід
зазначити цікаві напрацювання Ф. Бутинця, Н. Правдюк, М. Пушкара,
П. Хомина, І. Стефаника та ін..
На основі аналізу публікацій українських і зарубіжних авторів
доведено, що вплив облікової політики на досягнення мети фінансово–
господарської діяльності є визначальним питанням щодо побудови
бухгалтерського обліку суб‘єкта господарювання та потребує
додаткового дослідження.
Цілі статті. Дослідити актуальність формування облікової
політики аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Загальні правила
побудови фінансового обліку встановлюються централізовано, але на
підприємстві вони конкретизуються залежно від умов діяльності,
кваліфікації
персоналу,
технічного
забезпечення,
галузі
господарювання тощо, що диктує необхідність розробки облікової
політики. Вона є інструментом, який поєднує державне регулювання
та певну самостійність підприємства у питаннях ведення обліку.
В економічній літературі зустрічаються різні визначення поняття
"облікова політика". Узагальнюючи їх, ми вважаємо, що облікова
політика – це сукупність способів і прийомів ведення бухгалтерського
обліку, прийнята на підприємстві.
Згідно з статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», облікова політика — сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством
для складання та подання фінансової звітності [3].
Призначення облікової політики підприємств полягає в
задоволенні інтересів власників підприємства та зовнішніх
користувачів інформації. За сучасних умов господарювання, облікова
політика покликана виконувати не лише власне функції обліку та
формування звітності, а й забезпечувати інші функції управління –
планування, економічного аналізу, контролю,
інформаційного
забезпечення фінансово–економічної безпеки підприємства.
Облікова політика відображається в наказі по підприємству або
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положенні. До наказу про облікову політику додають додатки:
робочий план рахунків, графік документообігу, посадові інструкції,
склад апарату бухгалтерії, склад апарату внутрішнього контролю,
форми документів, не передбачені в установленому порядку, та ін.
На вибір і обґрунтування облікової політики підприємства
впливають:
- форма власності та організаційно-правова форма підприємства;
- галузева приналежність або вид діяльності;
- обсяги діяльності;
- чисельність працівників;
- система оподаткування;
- ступінь свободи діяльності в ринкових умовах;
- стратегія фінансово-господарського розвитку;
- система інформаційного забезпечення підприємства;
- система матеріального стимулювання і ефективності роботи
підприємства [2].
Слід звернути увагу, що на формування облікової політики на
сільськогосподарських підприємствах, крім названих вище факторів,
також впливає і форма організації бухгалтерського обліку на
підприємстві та вибір Плану рахунків.
До основних недоліків, пов‘язаних з формуванням облікової
політики, можна віднести:
- формальність при складанні наказу про облікову політику,
необґрунтованість елементів і дублювання окремих пунктів
нормативних документів;
- ігнорування змін нормативної документації та не відображення
їх в наказі про облікову обліку;
- відсутність структуризації наказу про облікову політику,
неповне висвітлення питань формування обліку окремих об‘єктів;
- не розробляється облікова політика щодо формування обліку, а
саме: не наводиться в ній або додатках до неї робочий план рахунків,
графік документообігу, перелік облікових регістрів тощо;
- відсутність розробки облікової політики щодо управлінського
обліку [4].
Комісія за участю всіх причетних до розроблення облікової
політики спеціалістів приймає на своєму засіданні рішення щодо
облікової політики (зміни окремих її положень).
За формою облікова політика підприємства має вигляд наказу
керівника (власника), на підставі якого головний бухгалтер складає
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проект наказу і зі всіма додатками та розрахунками передає на
затвердження власнику (керівнику) підприємства. Наказ набирає
юридичної сили з дня його підписання власником (керівником)
підприємства і є обов'язковим для виконання всіма службами і
працівниками підприємства [1].
На сьогодні ми спостерігаємо формальний підхід до формування
облікової політики. Це пов‘язано з відсутністю достатнього
практичного досвіду управління в ринкових умовах, а також не
надання керівництвом підприємств належної уваги цьому процесу.
Правильно розроблена облікова політика, яка дотримується всіх
необхідних умов і можливостей ведення господарської діяльності,
повинна забезпечувати [2]:
- повноту відображення у фінансовій звітності всіх фактів
господарського життя;
- активів, власного капіталу та зобов‘язань виходячи не тільки з
їх правової форми, але й з їх економічного значення;
- тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам
рахунків синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця, а також
показників фінансової звітності даним синтетичного і аналітичного
обліку;
- раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов
фінансово–господарської діяльності і величини підприємства.
Іншими словами при формуванні облікової політики повинно
бути передбачено:
- майнова відокремленість підприємства;
- безперервність діяльності;
- послідовність застосування обраної облікової політики;
- тимчасова визначеність фактів господарського життя.
Окрім цього, облікова політика повинна відповідати вимогам
повноти, несуперечності, раціональності, доцільності.
На сьогоднішній день вітчизняним аграрним підприємствам слід
розробити облікову політику, орієнтовану на максимальне зближення
з принциповими положеннями міжнародних стандартів та фінансової
звітності. Для досягнення оптимальної та обґрунтованої облікової
політики необхідно враховувати специфіку ведення господарської
діяльності підприємства та застосовувати системний підхід.
Насамперед, провести велику роботу, що включає підготовку фахівців
бухгалтерських та фінансових служб.
Висновки. Таким чином, існує необхідність в переосмисленні
ролі облікової політики в процесі управління аграрним підприємством.
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Саме тому управлінська спрямованість облікової політики має сенс,
оскільки повною мірою може впливати на процеси господарювання. За
своїм змістом облікова політика значно ширше поняття, ніж власне
облік, її можна назвати системою управління обліком, вона
ґрунтується на засадах управлінського обліку та має управлінську
спрямованість. Відсутність сформованих товарних і фінансових
ринків, їх інфраструктури, достатнього досвіду роботи підприємств у
новому економічному середовищі, адаптація до умов роботи з
використанням національних стандартів бухгалтерського обліку,
потребують суттєвого підвищення кваліфікаційного рівня бухгалтерів.
Фахівці з обліку повинні не тільки керуватися основними принципами
обліку, а й брати участь у розробці стратегічних управлінських
рішень.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Исследованы особенности контроля расчетов по оплате труда в бюджетных
учреждениях, и намечены отдельные направления его совершенствования.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
постійного дефіциту бюджетних коштів актуальним є контроль за їх
використанням в установах і організаціях, які фінансуються з
державного бюджету. У вирішенні цих проблем важлива роль
відводиться організації контролю та підвищенню його дієвості і
результативності.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням питанням контролю розрахунків з оплати
праці займалися відомі вітчизняні вчені: В.М. Божко, О.М.
Бондаренко, Ф.Ф. Бутинець, Н.В. Вітвіцька, Л.В. Дікань, Є.В. Калюга,
О.С. Макоєв, Б.Ф. Усач та інші.
Цілі статті. Дослідити особливості контролю розрахунків з
оплати праці в бюджетних установах, та окреслити окремі напрямки
його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За результатами
діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів за 2012 рік
можна зробити такий висновок: кількість бюджетних установ і
організацій, в яких виявлено фінансові порушення, на кінець року
складає 5157 або 97,5% від загальної кількості бюджетних установ
5289, охоплених ревізіями, перевірками державних закупівель та
комісійними перевірками. При цьому виявлено фінансових порушень,
що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, а саме: у
проведенні витрат з порушенням законодавства – 4945 тобто 93,5%,
незаконні витрати – 4898 або 92,6% від загальної кількості
перевірених бюджетних установ [3].
Ці порушення стосуються і розрахунків з оплати праці, які є
найважчими за своїми наслідками:
завищення нарахувань та відрахувань з заробітної плати
працівника підприємства призводить до завищення витрат бюджетної
установи та порушує норми КзПП та інших норм законодавства і
призводить до значних штрафних санкцій;
заниження нарахувань та відрахувань з заробітної плати
працівника підприємства призводить до недоплати до бюджету
податків і зборів і також призводить до значних штрафних санкцій.
Правильна організація контролю за витрачанням коштів на
оплату праці є одним із важливих етапів комплексної ревізії
діяльності бюджетних установ.
Першим етапом контролю за витрачанням коштів та
затвердження асигнувань на оплату праці є перевірка правильності
чисельності персоналу відповідно до штатного розпису бюджетної
організації. Адже, найчастішим правопорушенням є розкрадання
грошових коштів бюджетної установи при виплаті заробітної плати за
сфальсифікованими трудовими договорами і привласнюються
безпідставно нараховані на них суми.
Важливим етапом є встановлення наявності випадків виплати
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коштів, за іншими статтями ніж це передбачено, чи не має фактів
перевищення нормативів витрат коштів по оплаті праці і по яким
кодам економічної класифікації вони погашалися. Завищення
планових призначень може бути джерелом зловживань при виконанні
кошторису [1].
Комісія розробляє та затверджує тарифікаційні списки, які
складають єдиний документ, що визначає розмір тарифних ставок і
надбавок працівникам та посадових окладів. Розряди і коефіцієнти
оплати праці працівників бюджетних установ розроблені та
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 197 «Про
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери». Також при проведенні
контролю обліку заробітної плати перевірці підлягають: допомога у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомога у зв’язку з
вагітністю та пологами; виплати за виконання державних обов’язків.
При проведенні перевірки ревізор має самостійно контролювати
факти своєчасності приходу працівників на роботу і закінчення
робочого дня.
Загалом, перевірка достовірності та правильності ведення
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці включає ряд
наступних ревізійних процедур:
перевірка аналітичного обліку розрахунків з оплати праці та
контроль відповідності даних табелю обліку використання робочого
часу , допомоги та доплат, утримань та нарахувань на заробітну плату
податків та обов’язкових платежів, законність надання пільг, ревізія
сум заробітної плати нарахованої для виплати «на руки»:
арифметична вибіркова перевірка сум заробітної плати у
платіжних відомостях на підтвердження підсумків;
правильність відображення в обліку депонованих сум у книзі
аналітичного обліку депонованої зарплати;
підведення підсумків утриманих із зарплати сум
обов’язкових платежів та податку.
Основними
джерелами
отримання
інформації
для
проведення перевірки в бюджетних установах є:
положення про бюджетну організацію, положення про їх
структурні підрозділи, накази, розпорядження, посадові інструкції,
документи про освіту, трудові книжки, особисті картки, проходження
перепідготовки, та інше;
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відомості на видачу заробітної плати, розрахункові
відомості, табелі робочого часу;
реєстри синтетичного і аналітичного обліку, книга «Журналголовна» звіти по праці, податкова, статистична, фінансова, інша
звітність [1].
При здійсненні перевірки витрат на оплату праці в бюджетних
установах ревізор використовує наступні прийоми контролю:
розрахунково-аналітичні: економіко-математичні методи, аналітичні і
статистичні розрахунки, економічний аналіз; документальні:
камеральні
перевірки,
зустрічні
перевірки,
інформаційне
моделювання, нормативно-правове регулювання, аналітична та
логічна перевірки, експертизи різних видів, взаємний контроль
операцій і документів.
Однією із важливих ділянок перевірки є вибіркове співставлення
сум нарахованої заробітної плати, що зазначена в первинних
облікових документах, з даними розрахунків накопичувальної
відомості згідно з табличними номерами працівників, а також
порівняння даних цих відомостей із даними, зазначеними в
розрахунково-платіжній відомості [4].
Здійснюючи контроль за операціями з оплати праці треба, перш
за все, детально вивчити внутрішні розпорядницькі документи, що
регулюють дане питання. У зв’язку з цим, потрібно перевірити
наявність та дотримання умов Колективного договору, Положення про
оплату праці, Положення про преміювання тощо.
Висновки. Вдосконаленням контролю за розрахунками з оплати
праці досягається не тільки більша прозорість, точність даних і
повнота їх відображення у відповідних документах, а й
інформованість кожного працівника в питаннях трудового
навантаження і дисципліни, заробітної плати, компенсаційних виплат,
утримання преміальних та інших положень. Це надзвичайно важливо,
оскільки бюджетним установам відведена особлива роль у вирішенні
завдань соціально-економічного розвитку держави.
1. Воронко Р.М. Контроль в бюджетних установах / Воронко Р.М., Крохта Р.Т.,
Любенко С.Д., Стеців І.І. / [навч. пос.] – Л. : «Новий Світ – 2000», 2010. – 503 с.
2. Головащенко М.О. Сучасні проблеми технології ревізії розрахунків з оплати праці /
М.О. Головащенко // Управління розвитком. - 2012. - №7. - С. 46 – 47.
3. Звіт про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів за
2012 рік.
4. Кузнецов О.М. Організаційно-методичні аспекти ревізії розрахунків з оплати праці
на підприємстві / О.М. Кузнецов // Управління розвитком. - 2012. - №7. - C. 51 – 52 .
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Актуальність
проблеми посилюється тим, що оперативний вибір дій, що
коректують, у сфері управління витратами потребує повсякденного
відстеження і зіставлення витрат не лише за окремими продуктами,
ринками, клієнтами, але і за всіма бізнес–процесами підприємства,
операціями і замовленнями, що знижує придатність традиційних
методів обліку витрат і обумовлює їх невідповідність потребам
керівництва в управлінській інформації. У зв‘язку з цим необхідність
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створення і постійного вдосконалення механізму управління
витратами потребує пошуку наукових підходів до вибору методів і
способів цілеспрямованої дії на процес формування витрат у ході
виробництва.
На сьогодні комплекс заходів, що передбачається урядом
України для стабілізації економіки, об'єктивно вимагає переходу всіх
підприємств і галузей промисловості до противитратних методів
господарювання, спрямованих на зменшення собівартості продукції.
Витрати підприємства є об‘єктом управління. В сучасних умовах
відбуваються зміни, що впливають на підходи до управління
підприємством. Виходячи з цього, важливим питанням є необхідність
вдосконалення наявних інструментів управління, а також розробка
нових, що відповідатимуть сучасним економічним умовам діяльності
українських підприємств для ефективного управління підприємством
у цілому й витратами зокрема.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. В економічній літературі проблеми
вдосконалення управління витратами досліджуються досить
інтенсивно. Теоретичні та методологічні аспекти формування витрат
та питання системи управління ними розглянуто у роботах
І.А. Басманова, П.С. Безруких, Є.А. Бельтюкова, О.С. Бородкіна,
Ф.Ф. Бутинця, М.А. Вахрушиної, В.М. Гальпєріна, С.Ф. Голова,
М.Г. Грещака, Т.П. Карпової, Г.В. Козаченко, Е.П. Козлової,
В.В. Лук'янової, А.Ш. Маргуліса, В.М. Нижника, П.П. Новіченка,
О.О. Орлова, В.М. Панасюка, Г.О. Партина, Я.В. Соколова,
С.А. Стукова, В.І. Ткача, М.В. Ткача, Ю.С. Цал-Цалка, А.В. Череп,
М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета та ін. Серед найбільш
фундаментальних зарубіжних досліджень з цієї проблеми варто
відзначити праці А. Алчіана, К. Друрі, В. Говіндараджана, Р. Манна,
Е. Майєра, Дж. Сігела, Дж. Фостера, Ч. Хорнгрена, Дж. Шанка,
Дж. Шима та ін.
Цілі статті. Метою статті є вивчення системи управління
витратами, обґрунтовані методичні аспекти управління витратами.
Надана загальна характеристика, їх переваги та недоліки. А також
формування подальших напрямів наукових досліджень у цій сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Управління
витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо
їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і
стимулювання їхнього зниження. Це є важлива функція економічного
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механізму будь-якого підприємства.
Система управління витратами має функціональний та
організаційний аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми:
пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат
ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат;
стимулювання економії ресурсів і зниження витрат. Такими
підсистемами керують відповідні структурні одиниці підприємства
залежно від його розміру (відділи, бюро, окремі виконавці).
На сьогодні ефективне управління витратами – це шлях до
досягнення підприємством високих економічних результатів. Це
складний, багатоаспектний та динамічний процес, що включає
управлінські дії, ціллю яких є досягнення високого економічного
результату [2, c. 154].
Основними елементами системи управління витратами є об‘єкти
управління витратами (рівень, формування і структура витрат),
технологія управління витратами (здійснення процедур, необхідних
для виявлення відхилень фактичних показників витрат від планових),
суб‘єкти управління витратами (структурні підрозділи підприємства,
що здійснюють процедури управління витратами), предмети
управління витратами (окремі характеристики стану витрат:
дотримання лімітів фонду оплати праці, витрат сировини та ін.).
Управління витратами на підприємстві передбачає виконання
всіх функцій, що притаманні управлінню будь–яким об‘єктом:
розробку, прийняття й реалізацію рішень, а також контроль за їх
виконанням. Функції управління витратами реалізуються через
елементи управлінського циклу: прогнозування та планування,
організацію, координацію й регулювання, активізацію та
стимулювання виконання, облік і аналіз.
Організація системи управління витратами пов‘язана з
визначенням місць формування витрат і центрів відповідальності за їх
дотримання, а також розробленням ієрархічної системи лінійних і
функціональних зв‘язків підрозділів та конкретних працівників, які
виконують весь комплекс виробничо-господарських та облікових
робіт.Формування витрат підприємства може мати, як фінансовий
аспект, організаційний аспект так і мотиваційний аспект управління
витратами.В управлінні витратами використовують різноманітні
методи управління, а саме: директ-костинг (direct-costing), стандарткост (standard-cost), таргет-костинг (target-costing), абзорпшен-костинг
(absorption-costing), кайзен-костинг (kaizen-costing), СVР-аналіз, косткілинг, бенчмаркінг витрат, LСС-аналіз, метод ЕVА тощо.
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Система управління витратами (СУВ), як і будь-яка система
управління, складається з двох підсистем: тієї, яка управляє (суб‘єкт
управління), і тієї, якою управляють (об‘єкта управління) [4]. Для
визначення взаємозв‘язків формування витрат було розглянуто
загальну схему управління витратами на підприємстві рис. 1.
Аналіз

Прийняття
рішення
Управління
витратами

Облік

Контроль

Планування

Організація

Мотивація

Рис. 1 Загальна схема управління витратами на підприємстві
Перевагами ефективного управління витратами є:
– наявність своєчасної, достовірної та повної інформації про
собівартість окремих видів продукції та їхні позиції на ринку
порівняно з продукцією конкурентів;
– наявність ресурсів для гнучкого ціноутворення;
– прийняття управлінських рішень з використанням лише
релевантної інформації;
– організація виробництва продукції, конкурентної щодо витрат
цін.
Висновки. Побудову та вдосконалення системи управління
витратами на підприємствах пропонується здійснювати шляхом:
– виділення основних понять і процедур системи управління
витратами;
– виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат;
– формування моделі управління витратами з урахуванням
особистостей галузі та підприємства;
– побудови інформаційної системи;
– адаптації документообігу до обраної інформаційної системи;
– розподілу відповідальності за формування витрат та створення
механізму їх зниження.
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Для забезпечення системи управління витратами, яка б
відповідала сучасним вимогам, виникає необхідність створення моделі
автоматизації обробляння інформації для прийняття рішень. Побудова
інформаційної системи повинна поєднувати в собі три рівні
управління процесами на підприємстві: управління бізнес-процесами;
управління проектно–конструкторськими розробленнями; управління
технологічними процесами виробництва.
Сучасні методи управління витратами характеризуються
різноманітністю, наявністю декількох методик використання окремого
методу як у межах підприємства, так і галузі, а більшість вчених
виділяють тісний взаємозв‘язок, перш за все, між функціями
управління та методами управління витратами [7, с. 111].
Тобто, управління витратами на сьогодні вийшло за межі
традиційного впливу на витрати лише в процесі виробництва та
поширилося на всі можливі витрати, які виникають або потенційно
можуть з‘явитися у фінансово–господарській діяльності підприємства.
1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир:
ЖІТІ, 2005. – 480 с.
2. Давидович І.Є. Управління витратами / І.Є. Давидович. – Тернопіль: Економічна
думка, 2004. – 228 с.
3. Дем‘яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств / С.І. Дем‘яненко. – К.: КНЕУ,
2005. – 347 с.
4. Крушельницька О.В. Управління витратами / О.В. Крушельницька. – Житомир:
ЖІТІ, 2005. – 254 с.
5. Чиж В.І. Методологія облікових процедур в управлінні витратами: монографія /
В.І. Чиж. – Луганськ: Вид–во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 296 с.
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СУБЕКТОМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассмотрены теоретические основы финансовой отчетности субъектов
малого предпринимательства, приведены основные виды отчетности, формы
представления и требования по составлению, рассмотрены основные проблемы
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Малі
підприємства в процесі свого функціонування ставлять за мету –
досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, але без
досконалого управління – це є неможливо. Дані, які виступають
основою для прийняття рішень, знаходять відображення у фінансовій
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звітності підприємства. Для прийняття управлінських рішень на рівні
підприємства використовуються дані, які відповідають певним
правилам, вимогам і нормам, і є зрозумілими для користувачів.
Джерелом такої інформації є фінансова звітність.
Мале підприємництво є невід‘ємною частиною ринкового
господарства, яке відіграє особливу роль у розвитку торгівлі, сфери
послуг, створюють нові робочі місця, сприяють вирішенню проблеми
зайнятості, роблять значний внесок у науково-технічний прогрес.
Тому актуальною стає необхідність окреслення кола проблем
складання фінансової звітності, розв‘язання яких дасть змогу значно
посилити економічну ефективність економічних процесів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дискусійні моменти та наукові проблеми
складання фінансових звітів завжди перебувають у полі зору
українських науковців. Значний вклад у їх розв‘язання внесли
О. Бородкін, Ф. Бутинець, А. Герасимович, С. Голов, Й. Даньків,
С.Зубілевич, О. Коробко, В.Костюченко, Г.Нашкерская, В. Сопко,
П. Хомин, Н. Ценклер, І. Чалий, Л. Чижевська, В. Шевчук та інші.
Цілі статті. Метою статті є висвітлення основних категорій
фінансової звітності малого підприємництва та особливостей
складання її на підприємстві, визначення основних проблем
формування показників звітності та шляхи їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Система
бухгалтерського обліку та звітності підприємств малого бізнесу в
Україні має свої специфічні особливості, які, насамперед, зумовлені
особливостями їх господарської діяльності, а також нормами
законодавства України.
Підприємства малого бізнесу, як і всі інші суб‘єкти
господарювання України, зобов‘язані вести оперативний і
бухгалтерський облік господарських операцій, складати фінансову,
податкову та статистичну звітність.
При цьому організація бухгалтерського обліку підприємств
малого бізнесу повинна базуватися на загальноприйнятих в Україні й у
міжнародній практиці принципах і методичних засадах, встановлених
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні»[1].
Для визначення результатів господарської діяльності за звітний
період дані бухгалтерського обліку слід узагальнити в певну систему
показників. Це досягається шляхом складання звітності.
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Звітність — це система узагальнених і взаємопов‘язаних
економічних показників поточного обліку, які характеризують
результати господарської діяльності підприємства за звітний період.
Значення звітності полягає в тому, що вона є джерелом
інформації про результати господарської і фінансової діяльності
підприємства. Показники звітності використовують для контролю і
управління підприємством, аналізу його діяльності і планування
подальшої роботи [2].
Основні вимоги, що висуваються до звітності, наведені на
рис. 1.1.
Повнота

Своєчасність

Передбачуваність

Повнота
відображення
в бухгалтерському
обліку всіх
фактів
господарської
діяльності

Своєчасність
відображення
фактів
господарської
діяльності в
бухгалтерському
обліку та
звітності

Більша готовність
для визнання в
бухгалтерському
обліку витрат та
зобов‘язань, аніж
можливих доходів
та активів

Достовірність звітності
Рис. 1. Основні вимоги до складання звітності
Метою звітності підприємства є забезпечення загальних
інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються
на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття
економічних рішень. Законодавчо встановлено зміст і форму
Фінансового звіту суб‘єкта малого підприємництва в складі Балансу
(форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та
порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного
фінансового звіту суб‘єкта малого підприємництва в складі Балансу
(форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) та
порядок заповнення його статей. Показники цих звітів наводяться у
тисячах гривень з одним десятковим знаком.
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У діяльності кожного підприємства неминучими є проблеми з
формуванням фінансової звітності. Одними із яких є висока
трудомісткість, низька формалізація, недостатня оперативність і
недостовірність наданої звітної інформації. Розглянемо проблеми
більш детально.
Діючий бухгалтерський баланс, не повною мірою відповідає
правилу, згідно з яким активи підприємства повинні фінансуватися
пасивами такої ж терміновості. Це пов‘язано з недостатньо чітким
розмежуванням в балансах українських підприємств поточних і
довгострокових активів і зобов‘язань. Самі розробники національних
П(С)БО визнають, що розділ II пасиву балансу «Забезпечення
майбутніх витрат і платежів» і розділ V «Доходи майбутніх періодів» є
зобов‘язаннями з невизначеним терміном погашення [3, с.11].
Наприклад, забезпечення витрат персоналу – переважно поточні
зобов‘язання. Серед зобов‘язань щодо цільового фінансування або
інших зобов‘язань можуть бути як поточні, так і довгострокові
зобов‘язання. Це ж можна сказати і про розділ V пасиву балансу
«Доходи майбутніх періодів».
Відсутність в балансі чіткого розподілу активів і зобов‘язань на
поточні і довгострокові створює труднощі користувачам фінансової
звітності при оцінці фінансового стану підприємств.
Структура Звіту про фінансові результати суб‘єктів малого
підприємництва побудована відповідно до структури Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів. Дані цього Звіту дозволяють побачити
структуру доходів і витрат, інформацію для визначення прибутковості
і рентабельності діяльності підприємства. В розділі I спочатку
визначають фінансовий результат від операційної діяльності, де
першим кроком є визначення валового прибутку. Виходячи з
принципу бухгалтерського обліку нарахування і відповідності, в Звіті
про фінансові результати доходи слід відображати в тому періоді, коли
вони виникли, а витрати – на основі відповідності цим доходам. Згідно
цьому принципу, визначення фінансового результату в Звіті
забезпечується зіставленням доходів і витрат, які були здійснені для
отримання цих доходів. Валовий прибуток або збиток визначається як
різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції і
собівартістю реалізованої продукції.
Проте в Звіті про фінансові результати викривлено
відображається дохід від реалізації продукції. Ряд досліджень
присвячені саме цій проблемі та дійшли висновку, що в статті «Дохід
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» не слід
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показувати загальний дохід (виручку) від реалізації готової продукції,
товарів, виконаних робіт без віднімання сум непрямих податків
(податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків і
обов‘язкових платежів), які підлягають перерахуванню до бюджету і
позабюджетних фондів [ 4, с. 27].
Висновки. Отже, питання удосконалення звітності посідає
особливе місце в управлінні як окремого суб‘єкта підприємницької
діяльності, так і держави в цілому, що зумовлено зведеним характером
формування її даних. Усунення перелічених недоліків щодо складання
фінансової звітності надасть змогу отримати більш достовірну,
прозору інформацію, а, отже, прийняти оптимальне, вірне рішення
зовнішніми та внутрішніми користувачами.
1. Бухгалтерский учет в Украине: от теории к практике. / Под ред. А.Н. Коваленко –
Дн.: Баланс–Клуб,2006. – 996с.
2. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – 2–ге вид., стереотип. – К.:
МАУП, 2001. – 152 с.
3. Гринив Б. Проблемы бухгалтерского баланса: его использование в анализе //
Бухгалтерский учет и аудит – 2008. – № 7 – С. 11 – 15.
4. Проданчук М. Налоговые расчеты и отчетность в системе финансового учета //
Бухгалтерский учет и аудит – 2007. – № 9 – С. 27 – 33.
5. http://pidruchniki.ws/18800413/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/spetsifichni_pokazniki_fina
nsovoyi_zvitnosti

УДК 338.43.01:631.115.8
Радченко О.Д., к.е.н., с.н.с.,
п.н.с. відділу податково–бюджетної політики
ННЦ «Інститут агарної економіки», м. Київ
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Напрямки державної підтримки сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації. У статті розглянуто особливості законодавчого забезпечення підтримки
кооперативного руху, проаналізовано діючі програми підтримки сільгоспкооперативів
і намічені шляхи стратегічного управління розвитку їх бюджетної підтримки.
Ключові слова: бюджетна підтримка, сільськогосподарський обслуговуючий
кооператив, бюджетні програми розвитку сільського господарства.

Радченко О.Д.

165

Radchenko O.
DIRECTIONS OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL
SERVICE COOPERATIVES
Areas of the state support of agricultural service cooperatives. The article describes
the features of the legislative to support the cooperative movement, analyzed existing
programs to support agricultural cooperatives and the ways of the strategic management of
their budget support.
Key words: budget support, the agricultural service cooperative, budget Agriculture
Development Programme

Radchenko O.
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ
КООПЕРАЦИИ
Направления
господдержки
сельскохозяйственной
обслуживающей
кооперации. В статье рассмотрены особенности законодательного обеспечения
поддержки кооперативного движения, проанализированы действующие программы
поддержки сельхозкооперативов и намечены пути стратегическим управления
развития их бюджетной поддержки.
Ключевые
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бюджетная
поддержка,
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обслуживающий кооператив, бюджетные программы развития сельского хозяйства.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Обслуговуючі
кооперативи об‘єднують одноосібних і малих сільгоспвиробників та
сприяють цим господарствам у виході на організовані ринки збуту
продукції, з метою забезпечення якісною сільськогосподарською
продукцією, підтримки підприємництва, збереження сільського
способу життя та гарантування продовольчої безпеки держави.
Оскільки кооперативний рух визнано важливим напрямом державного
регулювання, обґрунтування напрямів державної підтримки є
особливо актуальним.
Відповідно до Закону про сільськогосподарську кооперацію
основними
завданнями
державної
політики
з
підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є створення
сприятливих умов для їх утворення, становлення і розвитку шляхом
формування
сприятливої
податкової,
фінансово-кредитної,
інвестиційної політики щодо діяльності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та їх членів, а також розроблення
механізму їх державної підтримки.
Зараз одним з найважливіших завдань уряду і органів влади всіх
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рівнів є створення нових робочих місць у сільській місцевості,
залучення молодих спеціалістів до розвитку села, підтримка і розвиток
сільгосппідприємств, фермерства, у тому числі сімейного. Тому в
рамках діючих бюджетних програм необхідно забезпечити повноцінне
фінансування цих заходів» [3].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Різні практичні проблеми державної підтримки
забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів
досліджувалися
останніми
роками
вченими
В.В. Зіновчуком, М.Й. Маліком, О. Могильним, В.В. Юрчишиним та
іншими.
Проте, як зазначають дослідники, існуючий підхід до
державного регулювання діяльності обслуговуючих кооперативів
потребує переходу від пасивної позиції до активної підтримки їх
діяльності.
Діяльність сільськогосподарських кооперативів базується на
нормах
Конституції
України,
Цивільного,
Господарського,
Податкового і Земельного кодексів України, спеціальних законів про
кооперацію, інших нормативно-правових актів. Нормативна база
представлена трьома основними групами законодавчих актів, нормами
яких регламентуються кооперативні відносини у сільському
господарстві: загальне законодавство, дія якого поширюється на всіх
суб'єктів господарювання; галузеве законодавство (земельне, аграрне,
цивільне, податкове та ін.); спеціальне законодавство (кооперативне,
зокрема аграрно-кооперативне).
Цілі статті. Метою статті є дослідження особливостей
законодавчого забезпечення підтримки кооперативного руху, аналіз
діючих програм підтримки сільгоспкооперативів і прогноз
стратегічних шляхів розвитку їх бюджетної підтримки.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Політика
державної підтримки СОКів передбачає врахування наступних
напрямків:
створення сприятливого економічного середовища;
розширення доступу СОКів та їх членів до ринків збуту;
забезпечення доступності для СОКів ринків ресурсів;
розширення спектру бюджетних програм, спрямованих на
підтримку діяльності СОКів та їх членів тощо.
Створення сприятливого економічного середовища для
діяльності сільськогосподарської обслуговуючої пов‘язаний з
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труднощами його формування, оскільки мають бути забезпечені такі
обов‘язкові умови:
– пільгова система оподаткування, що сприяла б стимулювання
створення та діяльності таких об‘єднань;
– система інфраструктурної підтримки (транспорт, мережа
підприємств зберігання та переробки продукції, комерційні банки,
товарні ринки основних засобів, науково-консультативні та навчальні
центри, дорадчі служби, служби менеджменту, маркетингу тощо);
– державна підтримка в галузі фінансів і матеріально-технічного
забезпечення (особливо під час створення та становлення);
– ефективна система регулювання діяльності СОКів державними
органами управління;
– правова захищеність діяльності, яка відповідає традиційним
кооперативним цінностям.
Особливе значення має організаційна, фінансова на науковометодична підтримка створення і діяльності СОКів.
Проблеми формування економічного середовища вирішуються у
рамках
чинного
законодаства.
Сучасна
нормативна
база
кооперативного руху бере початок з прийняття Закону України "Про
сільськогосподарську кооперацію" та указів Президента України "Про
заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного
ринку" від 6 червня 2000 р. № 767/2000 і "Про заходи щодо розвитку
кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні
економіки України на ринкових засадах" від 19 грудня 2000 р. № 1348.
Прийняття цих нормативно-правових актів сприяло поширенню
мережі
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів,
засновниками яких є сільськогосподарські товаровиробники, особисті
селянські і фермерські господарства.
За даними головних управлінь агропромислового розвитку
облдержадміністрацій станом на 1 січня 2013 року в Україні
налічується 885 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Протягом 2012 року кількість сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів збільшилась на 111 одиниць. Загальна їх динаміка з 2000
року приведена на рис. 1.
Основним нормативно–правовим актом, який регулює діяльність
сільськогосподарських кооперативів, є Закон України від 17.07.1997 р.
"Про сільськогосподарську кооперацію" № 469/97-ВР, який визначає
правові, організаційні, економічні та соціальні умови діяльності
виключно кооперативів у сільському господарстві та їх об'єднань.
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Рис.
1.
Динаміка
кількості
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів в Україні за 2000-2013 рр.
Законом України від 20.11.2012 р. № 5495-VI внесено зміни до
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.97 р.,
якими встановлена його нова редакція з 19.01.2013 р. Вказується, що
цим законом регулюються тільки окремі питання діяльності
сільгоспкооперативів, в той час як загальні правила їх створення,
функціонування і ліквідації встановлюються Законом України «Про
кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV, в ст. 5 якого також були
внесені відповідні зміни.
У першу чергу, законопроект приводить у відповідність закон
"Про сільськогосподарську кооперацію" з іншим базовим законом –
"Про кооперацію", ліквідуючи деякі суперечливі моменти. Статті, які
відносяться до обслуговуючих й виробничих кооперативів, віднесено
до окремих розділів.
Міністерством аграрної політики та продовольства України у
2000 р. було затверджено «Програму становлення і розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як неприбуткових
організацій» та «Рекомендації щодо створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів з використанням майнових паїв або
часток в майні, що знаходиться у спільній частковій власності
колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських
підприємств».
12 грудня 2002 р. КМУ прийняв постанову № 1858 «Про
затвердження
Програми
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на 2003-2004 роки», метою якої була
активізація розвитку на кооперативних засадах сільськогосподарських
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обслуговуючих кооперативів, у тому числі агроторгових домів,
розширення їх присутності на біржовому ринку, використання
виробничого потенціалу та інфраструктури споживчої кооперації і на
цій основі підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності.
Крім того, з 2009 р. діяла Державна цільова економічна програма
підтримки
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів на період до 2015 р. яка з червня 2011 р. втратила
чинність відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм».
Цією програмою передбачено виділення бюджетних коштів на
підтримку діючих і створення нових молочарських, м‘ясопереробних,
плодоовочевих, багатофункціональних і зернових кооперативів,
кооперативів
з
обробітку
землі
та
збирання
врожаю
сільськогосподарських культур. Також програмою визначено
орієнтований обсяг коштів державного бюджету, необхідних для її
виконання у сумі 6489 млн грн.
У Державній програмі активізації розвитку економіки України
на 2013–2014 роки, затвердженій рішенням Кабінету міністрів України
від 27 лютого 2013 року, зазначено необхідність ―збільшити кількість
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 20% порівняно
з діючою кількістю і в цілому стимулювати надалі цей процес за
рахунок преференцій і пільг для такого роду організацій‖.
Нормативно-правове забезпечення здійснюється шляхом виконання
Закону України від 20 листопада 2012 року № 5495-VІ "Про внесення
змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію", який
набув чинності з 19 січня 2013 року, де ст. 15 передбачена Державна
підтримка розвитку кооперації у сільському господарстві, а основними
завданнями державної політики з підтримки сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів є створення сприятливих умов для їх
утворення, становлення і розвитку шляхом формування сприятливої
податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики щодо
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх
членів, а також розроблення механізму їх державної підтримки.
Визначено, що центральні та місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування мають забезпечувати сприяння
розвиткові
і
зміцненню
економічної
самостійності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх членів,
підвищенню ефективності їх діяльності, не допускають будь–яких
обмежень господарської активності та ініціативи таких кооперативів,
вільної і рівноправної їх участі на ринках товарів, робіт і послуг.
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Проектними нормативними документами щодо розвитку
кооперативів є Стратегія соціально-економічного розвитку сільських
територій «Рідне село», який передбачає посилення державної
підтримки середніх та дрібнотоварних виробників. Через систему
кооперації, як планує МАПіП, дрібний виробник зможе отримати
державну підтримку, донорську допомогу та доступ до кредитних
ресурсів. Для цього, окрім вже діючих механізмів державної
підтримки, а саме субсидій, дотацій, кредитів, Мінагрополітики
направить зусилля на розвиток малого та середнього бізнесу в
сільському господарстві на підтримку усіх дрібних і невеликих
виробників, навіть тих, хто працює на 20-30 сотках або утримує одну
корову. Наявний також проект Концепції Державної цільової
Програми
"Про
підтримку
розвитку
сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації України на період до 2020 року".
Розширення доступу СОКів та їх членів до ринків збуту. Згідно з
даними Державного комітету статистики України прямі продажі
сільськогосподарських
підприємств
та
реалізація
продукції
посередникам є основними каналами збуту виробниками
сільгосппродукції, 60% приватних фермерів та реформованих
господарств продають свою продукцію саме в такий спосіб. Проте,
посередники контролюють більшість експортних товарних потоків,
оптовий та роздрібний торговельний товарообіг, завдяки чому
найбільша частина прибутку зосереджується у посередницьких
структурах.
Переробні підприємства працюють з різними категоріями
постачальників сировини, а до основних категорій постачальників
сировини
належать,
насамперед,
сільгоспвиробники
(сільськогосподарські підприємства, фермерські та особисті селянські
господарства). В цілому по вибірці [9] 60 % підприємств купували
сировину в сільгосппідприємствах, 58 % – у фермерських господарств
і 45 % – в особистих селянських господарств.
Маркетингове дослідження ринку збуту сільськогосподарської
сировини свідчить, що в молокопродуктовій галузі 71 %
молокозаводів купували молоко в особистих селянських господарств.
Частка цієї категорії постачальників становить 27 % від загального
обсягу придбаної сировини. Для консервної промисловості особисті
селянські господарства є основними постачальниками сировини
(32%). Плодоовочеві переробні підприємства, як і молокозаводи, в
основному використовують власні транспортні засоби для доставки
сировини на переробку – про це заявили відповідно 91% та 95% таких
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підприємств. Якість сировини, яка постачається для переробки,
відіграє вирішальну роль при виборі постачальника. Ціна купівлі у
більшості випадків формується під впливом двох основних факторів:
ринкової ціни на сировину на момент купівлі та витрат на
виробництво сировини.
Однією із найбільш гострих проблем в Україні залишається
формування
цивілізованих
прозорих
каналів
просування
сільськогосподарської продукції [10] від виробника до кінцевого
споживача на вигідних для всіх учасників процесу умовах. Сьогодні
непрозорі схеми збуту сільськогосподарської продукції, відсутність
структур оптової торгівлі створюють передумови для великих цінових
коливань на ринку сільськогосподарської продукції, зумовлюють
додаткові витрати для виробників, переробників та її споживачів.
Постає необхідність вирішення наступних проблем:
побудова сучасних ланцюгів постачання у виробництві,
зберіганні, сортуванні та дистрибуції фруктів, овочів та коренеплодів
розробка ефективних моделей кооперації виробників,
торгівців, гуртових ринків та роздрібних мереж
аналіз мікро- та макроекономічних ефектів побудови системи
гуртових ринків сільськогосподарської продукції за напрямками:
збільшення обсягів виробництва фруктів, овочів та коренеплодів;
поліпшення безпеки та якості продукції; стандартизація та уніфікація
сільськогосподарської продукції; збільшення ВВП та доданої вартості
в АПК; підвищення зайнятості та доходів ОСГ та фермерських
господарств.
Разом з впровадженням оптових сільськогосподарських ринків в
Україні створюються обслуговуючі кооперативи, які дають
можливість налагодити канали збуту для дрібних сільгоспвиробників.
Сьогодні оптові сільськогосподарські ринки є в п‘яти областях,
загалом їх буде 25, тобто в кожному регіоні України. Найдоцільніше їх
відкривати насамперед у містах-мільйонниках, де є високий попит.
Є практична користь і ярмарків, організовуваних у містах. Для
товаровиробника вона полягає в тому, що є можливість налагодити
прямий зв'язок з покупцем, а посередники не заробляють на
селянській праці. Споживач же має можливість придбати
сільгосппродукцію значно дешевше. З огляду на відносно низький
рівень заробітної плати у сільській місцевості, сільськогосподарські
ринки все ще продовжують бути основним постачальником продуктів
харчування для українських споживачів. Більшість продавців на таких
ринках є сільськими мешканцями, які продають власну продукцію,
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вирощену у власних господарствах. За даними офіційної статистики
нині існує понад 500 відкритих ринків продуктів харчування (1/5
частина ринків – у Києві).
В частині сприяння проходження продукції по ланцюжку
доданої вартості необхідне формування системи моніторингу заготівлі
та збуту сільськогосподарської продукції.
Забезпечення доступності для СОКів ринків ресурсів полягає в
тому, що держава за допомогою різних інструментів надає СОКам
можливість доступу до додаткових, можливо дешевших матеріальних,
фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів.
На початковому етапі становлення кооперативного руху
задовольняються потреби у виробничих потужностях, будівлях,
спорудах, фінансових ресурсах, а також, за потреби, в персоналі (за
рахунок доступу до дешевої і кваліфікованої робочої сили,
забезпечення управлінськими кадрами).
Необхідні для діяльності СОКів ресурси формуються на
специфічних ринках – ринках факторів виробництва та інших
ресурсів. Оскільки СОКи, як сільгоспвиробники працюють у доволі
специфічних умовах, яким притаманний і сезонний розрив між
вкладенням і надходженням коштів, і має місце безперервність
процесів біологічного відтворення власних ресурсів, тому ресурси
відіграють вирішальну роль у їх розвитку.
Ринок ресурсів, особливо довгострокових, обов‘язково
передбачає необхідність кредитування. Нині основними кредиторами
на ринку ресурсів для аграрної сфери є АТ «Райффайзен Банк Аваль»,
ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «VAB Банк», ПАТ «Креді Агріколь
Банк», ПАТ «Державний ощадний банк України». У 2011-2012 рр.
агропідприємства залучали кредити за відсотковою ставкою 9-25%
річних.
Водночас,
державна
підтримка
кредитних
ресурсів
сільгоспвиробників залишається слабкою. На сьогодні Міністерство
аграрної політики і продовольства України ініціювало принципово
нову систему кредитування галузі сільського господарства під іпотеку
землі, що дасть змогу залучити додаткові інвестиції у діяльність
СОКів.
Податкове та фінансово-кредитне стимулювання технічного
переоснащення СОКів враховує, що важливим є стимулювання
розвитку системи сервісного технічного обслуговування засобів
виробництва. Технічний сервіс являє собою комплекс робіт та послуг
із забезпечення покупців сільськогосподарськими машинами та
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обладнанням, ефективного використання та підтримання їх у
справному стані протягом усього періоду експлуатації. За відсутності
технічного сервісу складної сільськогосподарської техніки її збут та
експлуатація значно ускладнюються або взагалі стають неможливими.
Сервісна служба є також прискорювачем товарного обігу, тому вона
вже давно використовується у світі.
На думку експертів [6], в Україні концепцію розвитку технічного
сервісу сільськогосподарської техніки і обладнання необхідно
будувати, виходячи з певних принципів. Сервісні послуги повинні
бути вигідні сільському товаровиробнику. Тобто, необхідно
опрацьовувати і пропонувати такі рішення, які забезпечують
отримання позитивного результату при наданні сервісних послуг. Крім
того, споживач повинен мати право вибору машин і обладнання, що
пропонуються виробниками (постачальниками), а останні зобов'язані
пропонувати різні види сучасної техніки, яка приносить
товаровиробникам економічний ефект від її використання.
Розвиток державної системи ветеринарного обслуговування
враховує той факт, що процеси реформування сфер виробництва і
переробки продуктів сільського господарства, формування ринкових
засад їх розвитку майже не торкнулись сфери ветеринарного
обслуговування [1]. До цього часу тут не створено необхідної
кількості підприємницьких структур, які можуть надавати послуги
щодо профілактики захворювань та лікування тварин. Особистим
селянським господарствам і невеликим сільськогосподарським
підприємствам, що мають на відгодівлі тварин, часто недоступним є
невідкладне ветеринарне обслуговування. Переважна більшість
ветеринарних фахівців або позбавлені місця праці, або
працевлаштовані на умовах неповної зайнятості у господарствах, де
утримується незначне поголів‘я тварин. Гострий дефіцит послуг
частково компенсується фахівцями державних ветеринарних служб.
При цьому дані служби займають монопольне становище на ринку і
виконують не характерні для державних служб функції. Через
неналежне ветеринарне обслуговування виникають проблеми із
збутом продуктів тваринництва на зовнішньому ринку. Ситуація, що
склалася, викликала необхідність формування конкурентного
середовища у сфері ветеринарного обслуговування.
Власні
ресурси
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів характеризуються наступними показниками. Розмір
пайового фонду сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у
2012 році становить 24,48 млн грн, у них наявні основні засоби на
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суму 154, 93 млн грн, а річний обіг грошових коштів склав 77,78 млн
грн. Розподіл цих показників за регіонами, за даними рис. 5, свідчить,
що найвищого рівня забезпеченості основними засобами досягла
Донецька область – на неї припадає 92,6 млн грн, а обіг грошових
коштів найбільший у Херсонській області – 16,86 млн грн. (на рисунку
2 дані за цими показниками у згаданих областях не приведені, для
покращення наочності сприйняття діаграми).

Рис. 2. Обсяги пайового фонду, наявність основних засобів та
річний обіг коштів у сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів за регіонами в Україні у 2012 р., тис. грн
Біологічні ресурси, на базі яких здійснюється діяльність СОКів у
регіонах, характеризуються наявністю площі посіву у 24,5 тис. га (рис.
3). Найбільшу площу посівів мають СОКи Донецької області.

Рис. 3. Площа посіву сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів за регіонами в Україні у 2012 р., га
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Поголів‘я ВРХ у розпорядженні СОКів складає 17,9 тис. голів,
з них 12,3 тис. голів – корів. Найбільш численне стадо ВРХ у
Черкаській, Вінницькій, Херсонській областях (рис. 4). Окрім того, у
сільськогосподарських кооперативах наявне стадо 2,5 тис. голів
свиней.

Рис. 4. Поголів‘я ВРХ та корів у сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів за регіонами в Україні в 2012 р., голів
Розширення спектру бюджетних програм, спрямованих на
підтримку діяльності СОКів та їх членів. Основними завданнями
державної
політики
з
підтримки
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів є щорічне передбачення в державному
бюджеті коштів на створення сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, стимулювання їх діяльності шляхом формування
сприятливої податкової, фінансово–кредитної, інвестиційної політики.
Відповідно до програми, у 2009 р. передбачалось виділити
90 млн грн, у 2010 році – 632,7 млн грн, у 2011році – 1630,5 млн грн, у
2012 році – 1300,0 млн грн, а всього за Програмою до 2015 року – 6489
млн грн, в тому числі 90% – державна фінансова допомога.
Із держбюджету у 2009 році цілеспрямовано передбачалось
виділити та направити у регіони на підтримку СОК 90 млн грн, – на
створення мережі кооперативів, розвиток або технічне переобладнання
вже існуючих. Наказом Мінагрополітики від 11.08.2009 №571 щодо
розподілу коштів Стабілізаційного фонду у 2009 році для державної
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
176

зазначено, що виділено всього 35000 тис. грн, по 1400 на кожну
область, а освоєно 75,7% виділених коштів.
Міністерство аграрної політики та продовольства затверджує:
перелік техніки, для придбання якої надається фінансова підтримка;
граничні суми бюджетних коштів, що спрямовуються на державну
підтримку для придбання техніки кооперативом відповідно до
напряму його діяльності.
Згідно з наказом Мінагрополітики від 14.11.2012 № 706
граничні суми бюджетних коштів, що спрямовуються на державну
підтримку для придбання сільськогосподарської техніки, обладнання
та устаткування вітчизняного виробництва сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативом відповідно до напряму його діяльності у
2012 році були наступними:
Найменування кооперативу за напрямом
діяльності

Сума, тис.
грн.

Молочарський обслуговуючий кооператив

до 431,0

Плодоовочевий обслуговуючий кооператив

до 258,0

М‘ясопереробний обслуговуючий кооператив

до 291,2

Багатофункціональний
обслуговуючий
кооператив з обробітку землі та збирання
врожаю

до 700,0

Зерновий обслуговуючий кооператив

до 916,0

Закупівля техніки за рахунок бюджетних коштів здійснюється в
установленому законом порядку. У разі коли кооператив надає у
користування третім особам або відчужує придбану техніку до
закінчення п‘ятирічного строку її експлуатації (в тому числі у зв‘язку з
ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову
підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до державного
бюджету.
Починаючи з 2012 року, зокрема у Законі України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" – бюджетна програма
«Державна
підтримка
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів» відсутня. Одночасно, у державному бюджеті на 2012 рік
передбачено бюджетну програму 2801180 "Фінансова підтримка
заходів у агропромисловому комплексі" та постановою Кабінету
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Міністрів України від 13 лютого 2012 року № 104 затверджено
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі,
серед напрямів використання бюджетних коштів якого передбачено
підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
За даними Мінагрополівтики [4] у 2012 році за бюджетною
програмою КПКВК 2801180 "Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому
комплексі"
для
державної
підтримки
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам було виділено
5,0 млн грн, які наказом Мінагрополітики України було розподілено
між усіма регіонами країни. За рахунок цих коштів відшкодовується
вартість сільгосптехніки в розмірі 90%. Крім того, наказами
міністерства затверджено результати регіональних конкурсних
відборів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для
надання їм державної підтримки у придбанні сільськогосподарської
техніки, обладнання та устаткування вітчизняного виробництва на
суму 3261,14 тис. гривень. Такою підтримкою скористались 30
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із 19 регіонів
країни.
Разом з тим, АР Крим, Дніпропетровська, Закарпатська,
Миколаївська, Хмельницька та Чернігівська області своїх пропозицій
до комісії Мінагрополітики не подавали та не використали кошти на
зазначені цілі. Із затвердженої суми станом на 1 січня 2013 року
використано 356,63 тис. грн, оформлено кредиторську заборгованість
на суму 2446,3 тис. гривень, не використано – 2197 тис. гривень.
З метою вдосконалення діючого Порядку та приведення його у
відповідність до вимог Бюджетного кодексу України Міністерством
аграрної політики та продовольства України розроблено проект
постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" [11].
Метою внесення відповідних змін до чинного Порядку є
вдосконалення механізму надання державної підтримки СОКам для
створення та розвитку матеріально-технічної бази, залучення їх до
реалізації державної політики в агропромисловому комплексі країни
та, як наслідок, поліпшення умов доступу дрібних виробників
сільськогосподарської продукції до програм державної підтримки.
Крім того, пропонується вдосконалити діючий Порядок шляхом:
- уточнення мети і завдання використання бюджетних коштів,
доповнення заходами впливу у разі невиконання бюджетної програми;
178

- передбачення для СОК, які можуть бути одержувачами
державної підтримки, вимоги членства із числа особистих селянських
господарств, фермерських господарств, та фізичних осіб – виробники
сільськогосподарської продукції, що забезпечить більш справедливий
підхід
до
надання
державної
підтримки
виробникам
сільськогосподарської продукції;
- уточнення
механізму
здійснення
казначейського
обслуговування державного бюджету за витратами.
Прийняття запропонованих змін і доповнень до діючого Порядку
створить умови для більш прозорого та ефективного використання
коштів державного бюджету при наданні державної підтримки СОК.
На початку березня 2013 р. уряд пообіцяв [8] аграріям виділити з
державної скарбниці 100 млн грн саме на створення та розвиток
кооперативів. Цього замало, але навіть ці кошти зможуть активізувати
сільгоспвиробництво і збільшити доходи селянина. Тому чинна
державна
підтримка
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів повинна бути розширена до набагато більшого обсягу і
програм підтримки. Як і для інших сільгоспвиробників, для членів
кооперативу необхідно передбачити фінансову підтримку на
поворотній основі, компенсацію за кредитними ставками.
У перелік програм бюджетної підтримки, вже діючих для
сільськогосподарських підприємств, на кооперативи або їх членів
можуть бути поширені програми, перелічені у таблиці 1.
Таблиця 1
Чинні програми бюджетного фінансування сільського господарства,
до яких можуть бути залучені СОКи та ії члени
Дотація

Підстава

1

2
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті для підтримки
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів від
9.03.2011 р. №272

підтримка СОК з придбання
сільськогосподарської
техніки, обладнання та
устаткування вітчизняного
виробництва

179

Обсяги
фінансу
вання у
2012 р.,
млн грн
3

5,00

Продовження табл. 1
спеціальна бюджетна дотація
за утримання молодняку
ВРХ, який на момент подання
фізичними особами
відповідних документів у
перший раз досяг певного
віку, у розмірі:
– за молодняк ВРХ віком від
3 до 5 місяців – 250 грн за
голову;
– за молодняк ВРХ віком від
6 до 8 місяців – 500 грн за
голову;
– за молодняк ВРХ віком від
9 до 11 місяців (включно ) –
750 грн за голову
часткове відшкодування
витрат на купівлю доїльних
апаратів вітчизняного
виробництва, якщо в
селянському господарстві
утримується не менше 3-х
корів, а вартість апарата не
перевищує 5000 грн
за проданий на переробні
підприємства худобу, що
передбачає компенсацію на
виробництво і здачу
яловичини і свинини на
переробні підприємства.
Дотація надається за 1
кілограм прийнятої живої
ваги в розмірі 2,5 грн за
молодняк великої рогатої
худоби живою масою не
менше 330 кілограмів, 1,5 грн
за свиней живою масою від
100 до 120 кілограмів, а
також 1 грн за свиней живою
масою від 120 до 150
кілограмів

Постанова КМУ Про
затвердження Порядку
використання сум податку на
додану вартість, сплачених
переробними підприємствами до
спеціального фонду державного
бюджету від 02.03.2011 р. № 246

367,00

Постанова КМУ від 23.04.2012 р.
№42 – програма з
відшкодування вартості
закуплених у 2011- 2012 роках
доїльних апаратів

15,00

Постанова КМУ Про
затвердження Порядку
використання сум податку на
додану вартість, сплачених
переробними підприємствами до
спеціального фонду державного
бюджету від 02.03.2011 р. №246,
порядок доповнено пунктом 332
згідно з постановою КМУ від
26.09.2012 р. №986

67,00
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Продовження табл. 1
надання кредитів
фермерським господарствам
на поворотній основі на
виробництво, переробку та
збут, придбання техніки,
будівництво приміщень

Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті для надання підтримки
фермерським господарствам» від
25 серпня 2004 №1102,
доповнене постановою КМУ від
21.03.2011 р. № 282

27,80

часткового відшкодування:
вартості закуплених
племінних телиць, нетелей та
корів молочного, м'ясного і
комбінованого напряму
продуктивності; відсоткової
ставки за кредитами,
залученими на будівництво та
реконструкцію
тваринницьких та
птахівничих ферм і
комплексів, придбання
технологічного обладнання та
механізмів, закупівлю тварин
і птиці; вартості будівництва
та реконструкції
тваринницьких ферм і
комплексів та підприємств з
виробництва комбікормів, а
також придбаного
обладнання та механізмів
вітчизняного виробництва
для тваринництва і
птахівництва

Постанова КМУ Про
затвердження Порядку
використання сум податку на
додану вартість, сплачених
переробними підприємствами до
спеціального фонду державного
бюджету від 02.03.2011 р. № 246

45,00

спеціальна бюджетна дотація
за приріст поголів'я корів
молочного та комбінованого
напряму продуктивності
власного виробництва

Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті для розвитку
тваринництва» від 18.03.2009 р.
№ 282

45,00
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Продовження табл. 1
державна підтримка розвитку
хмелярства, закладення
молодих садів, виноградників
та ягідників і нагляд за ними

поставка техніки на умовах
лізингу

Всього:

Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
справляння збору та
використання коштів на
розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства» від 15
липня 2005 р. № 587
Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті для закупівлі племінних
нетелей та корів, вітчизняної
техніки і обладнання для
агропромислового комплексу з
наступною їх реалізацією
сільськогосподарським
підприємствам на умовах
фінансового лізингу» від
28.07.2010 №648

1075,00

30,00

1676,80

З приведених даних у таблиці, кооперативи можуть
претендувати на більшість чинних програм підтримки, оскільки вони є
юридичною особою, а їх члени при цьому не втрачають статусу
сільгоспвиробників. Зокрема, з 2012 року державна компенсація за
висаджені сади і виноградники поширюється на фермерів і
одноосібників. Оскільки частка господарств населення у загальній
площі плодоягідних насаджень в країні впродовж тривалого часу
становить 44-45%. Рішення закономірне, хоч роль цих садів у
формуванні пропозиції високоякісних і великих партій плодів на
внутрішньому ринку невелика, а в перспективі зменшуватиметься.
В частині підтримки СОКів передбачається необхідність
врахування включення діючих на їх базі сільгоспвиробників до складу
пріоритетних учасників державної підтримки. Необхідно також
запровадження спеціальної бюджетної програми підтримки створення
та розвитку сімейних тваринницьких ферм.
На умовах фінансового лізингу планується спрямувати кошти на
придбання техніки та обладнання з вирощування свиней та
виробництва продукції тваринництва (пілотний проект).
У 2012 році 340 тисяч селян отримали державну допомогу за
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утримання молодняку ВРХ. Як вважають у Мінагрополітиці [5],
започаткована позитивна динаміка свідчить про ефективність
державної політики щодо відродження галузі тваринництва, і мають
намір продовжувати цю програму постійно, оскільки основне завдання
− організувати сімейні ферми та підвищити товарність молока у
населення.
Окрім того, «місцевим органам влади слід звернути увагу на
селян, що вимагають практичної допомоги зі створення кооперативів.
Необхідно здійснити детальний аналіз існуючої інфраструктури
аграрного ринку, вивчити потреби дрібних сільгоспвиробників у
зміцненні матеріально-технічної бази з урахуванням особливостей
розвитку
регіонів,
визначити
напрямки
діяльності
сільгоспкооперативів. При розробці регіональних програм соціальноекономічного розвитку та при формуванні бюджетів слід враховувати
потреби селян і передбачати відповідні кошти. Держава активно
залучає до цього процесу обласні дорадчі служби, профільні навчальні
заклади, громадські організації тощо» [7].
Ухвалений Верховною Радою бюджет на 2013 рік передбачає
збереження фінансування програм виплати дотацій за збереження та
утримання ВРХ, розвитку обслуговуючих кооперативів. У першу
чергу кошти направлятимуться на розвиток тваринництва,
кооперативів і покриття відсотків за отримані кредити. Збережено
спеціальний фонд розвитку тваринництва, який акумулюється з ПДВ
від переробки молока та м‘яса. Він в прогнозованому обсязі має бути
800–900 мільйонів гривень. Ці кошти направляються на виплату
дотацій за збереження та утримання молодняку ВРХ, підвищення
поголів‘я дійного стада, створення сімейних ферм, на компенсацію
коштів, витрачених на доїльне обладнання та на створення
заготівельних кооперативів.
Висновки. Державне регулювання виробничих кооперативів має
бути комплексним та системним. Його формуванню має передувати
виважена політика передбачення наслідків діяльності сільських
кооперативів, узгодження стратегії їх діяльності з державними
програмами розвитку сільського господарства, формуванням
продовольчої безпеки, підтриманням конкурентного середовища у
сфері виробництва та збуту продукції, дійова державна підтримка на
умовах лізингу, фінансова підтримка на поворотній основі,
компенсація за кредитними ставками, спрощення оподаткування,
відшкодування ПДВ.
183

Необхідно враховувати той факт, що із зареєстрованих реально
діють тільки 70%, решта створювалися з певною метою, в тому числі і
для отримання бюджетних коштів. Тому бюджетній підтримці
кооперативного руху повинен передувати щорічний моніторинг їх
діяльності на відповідність законодавству України про їх діяльність.
Бюджетне фінансування має виділятися кооперативам, які виконують
завдання, відповідні державної стратегії розвитку сільського
господарства та сільських територій.
Держава, позиціонуючи стратегію сучасного стану державної
підтримки створення СОКів, визнає, що «доклавши максимум зусиль
до створення мережі сільгоспкооперативів, в Україні вдасться
підвищити рівень життя в селах. Саме тому Уряд й інші органи влади
повинні максимально сприяти соціально-економічному розвитку в
сільській місцевості. Зокрема, необхідно забезпечити повноцінне
фінансування кооперативів і ферм. Завдяки об‘єднанню зусиль
держави та виробників сільськогосподарської продукції над розвитком
кооперації,
підвищиться
економічний
результат
від
сільгоспвиробництва, а також соціальні стандарти проживання на
селі» [3]. Тому держава повинна гарантувати допомогу розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на всіх етапах її
створення. У свою чергу, це допоможе забезпечити внутрішній ринок
продовольством і підвищити стандарти безпеки продукції.
Перспективами подальших досліджень за даною проблемою є
посилення соціальної спрямованості діяльності СОКів; створення
належного інформаційного середовища щодо кооперативного руху на
макро-, мезо- та мікро- рівнях; моніторинг ефективності програм і
напрямів бюджетної підтримки тощо.
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наличными, введение сдачи реестра документов к оплате и совершенствования
методики составления отчета.
Ключевые слова: поставщики, наличные и безналичные расчеты , прямой и
косвенный метод.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
фінансово-господарської діяльності, кожне підприємство здійснює
розрахунки з постачальниками. Криза платежів, яка є наслідком
низького рівня договірної, розрахунково-платіжної, касової
дисципліни ще раз переконує, що питання удосконалення системи
взаємовідносин і організації обліку розрахунків між підприємствами є
актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання обліку розрахунків з постачальниками розглянуто
зарубіжними і вітчизняними науковцями, зокрема: Бутинцем
Ф.Ф.,Огійчуком М.Ф.,Петриком О.М., Зотовим В.В., Шапошніковатою
О.М. та іншими.
Однак,враховуючи актуальність теми дослідження можемо
зазначити що облік розрахунків з постачальниками не достатньо
досліджений в сучасних наукових джерелах.
Залишаються такі питання які потребують подальшого
дослідження, зокрема обмежень щодо обліку розрахунків
готівкою,групування первинних документів для сплати форм реєстру
первинних документів, удосконалення методики складання звіту.
Цілі статті Мета дослідження полягає у покращенні
розрахункової дисципліни, а також у пошуку раціональних напрямків
удосконалення обліку розрахунків з постачальниками.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Облік
розрахунків з постачальниками є найважливішою ділянкою
бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна
частина грошових надходжень підприємств.
Правові засади ведення обліку розрахунків з постачальниками і
підрядниками регламентується
П(С)БО 11 «Зобов‘язання»[1], а
технологія обробки облікової інформації залежить від обраної на
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підприємстві форми бухгалтерського обліку.
Зростанню безготівкових розрахунків ,збільшення надходження
фінансових ресурсів суб‘єктів національної економіки в банківську
систему та підвищення ліквідності банків,сприяло прийняття
постанови Національним Банком 6 червня 2013 року прийнято «Про
встановлення граничної суми розмірів готівки» (набула чинності 1
вересня 2013 року). Згідно з вимогами зазначеними в цій постанові,
гранична сума розрахунків готівкою протягом одного дня між
підприємствами і постачальником не повинна перевищувати 150 000
гривень. [2] Прийняття цієї постанови значно посилить державний
контроль над здійсненням грошових розрахунків кожного
підприємства. Як результат — питома кількість так званих «тіньових»
грошових потоків значно скоротиться. Крім того, зазначені заходи
забезпечать додаткові вливання коштів у кредитно-фінансову систему
держави.
Розрахунки з постачальниками здійснюються в готівковій формі
через касу, якщо сума розрахунку між підприємством і
постачальником не перевищу 150 000 грн. У тому разі якщо сума
перевищуватиме гранично вказаному розміру, то розрахунки
здійснюватимуться в безготівковий формі платіжною карткою або
через поточний рахунок підприємства.
Діяльність підприємства залежить від швидкості обороту
капіталу, що
визначається цілим комплексом економікоорганізаційних заходів. Його частиною є розрахунки між суб‘єктами
господарської діяльності. Для дотримання діючих правил розрахунків
слід запобігати їх простроченню, сприяти зменшенню кредиторської і
дебіторської заборгованостей. Чим швидше здійснюється процес
розрахунків, тим ефективніше працює економіка. Порядок і форми
розрахунків з постачальниками визначаються господарськими
договорами, внаслідок виконання яких у підприємства виникають
поточні зобов‘язання – кредиторська заборгованість.
Однією з відмінностей сучасної економіки України є активна
участь юридичних осіб в зовнішньоекономічних операціях. Попри те,
що такі відносини є, чинне українське законодавство містить низку
норм, які покликані захистити публічний інтерес у таких
приватноправових відносинах. Так при здійсненні розрахунків з
іноземними партнерами, застосовується правило 90 днів [3]. Цим
правилом затверджено, що іноземець повинен здійснити свої
розрахунки протягом 90 днів. Якщо розрахунки були здійсненні
пізніше,в такому випадку нараховується пеня у виді 0,3 % від митної
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вартості не отриманих в певний термін товарів,робіт,послуг і прав на
кожний день прострочення.
Заборгованість постачальниканерезидента та її погашення відображається так само, як і будь-якого
вітчизняного постачальника, в Журналі № 3 і в "Відомості 3.3
аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками",в
іноземній, і в національній валюті.
З метою удосконалення розрахунків
з постачальниками
пропонує ввести документ – «Реєстр документів до сплати».Це
дозволить контролювати кредиторську заборгованість за кожним
рахунком постачальника та підрядника. Зведений «Реєстр документів
до сплати» (табл.1) має інформацію про те, за що платить
підприємство, які строки оплати та найголовніше - побачити залишок
за кожним рахунком на кінець дня і накопичувальну інформацію на
кінець місяця.
Таблиця 1
Фрагмент реєстру документів до сплати

№
п/п

Поста
чальник

Номер
та дата
рахунку
до
сплати.

Назва

сума
нарах з
ПДВ,
грн.

Терміни
оплат,дні

Сума
оплати
з ПДВ,
грн.

С-до по
рах. На
кін.дня

С-до на рах
накопичув.
за місяць

Дата
оплати

1

2
Разом

Впровадження «Реєстру документів до сплати» дозволить
спостерігати залишки на кінець дня по кожному рахунку, а надасть
змогу контролювати кредиторську заборгованість за конкретним
рахунком від постачальника. В реєстрі будуть вказані рахунки
постачальників та терміни їх сплати ,а також кінцеве сальдо за кожним
рахунком.
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Підсумками діяльності будь-якого підприємства - складання
звіту про рух грошових коштів з метою надання користувачам
фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації
про зміни, що відбулися у грошових коштах та їх еквівалентах за
звітний період. Вивчення зарубіжного досвіду свідчить про те,що у
світовій практиці використовують два методи складання звіту про рух
грошових коштів: прямий та непрямий. Прямий метод дозволяє робити припущення про ліквідність підприємства, детально розкриваючи
рух засобів на його рахунках, але не показує взаємозв'язку отриманого
фінансового результату і зміни розміру коштів. Для удосконалення
цих недоліків застосовується непрямий метод аналізу, який дозволяє
пояснити причину розбіжностей між прибутком і, наприклад,
скороченням коштів за період. Інформацію про рух грошових коштів у
результаті інвестиційної та фінансової діяльності необхідно подавати
у звіті про рух грошових коштів лише прямим методом. [4]. Перевага
непрямого методу порівняно з прямим полягає в наявності інформації
про відмінності між сумами чистого прибутку і грошових коштів.
Застосування прямого методу складання звіту про рух грошових
коштів базується на безпосередньому використанні даних з регістрів
бухгалтерського обліку щодо дебетових або кредитових оборотів
грошових коштів за звітний період у кореспонденції з рахунками
бухгалтерського обліку операцій, активів або зобов‘язань.
Прямий та непрямий метод розкриття інформації про рух
грошових коштів у результаті операційної діяльності відрізняються
між собою повнотою представлення даних про грошові потоки
підприємства, вихідною інформацією, необхідною для розробки
звітності, іншими параметрами.
При введенні змін можна запропонувати ввести скорочену
форму Звіту про рух грошових коштів, для використання малими
підприємствами (ф.№3м), яка повинна мати спрощений варіант. В
основу форми №3м слід покласти прямий метод, який відображає рух
грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової
діяльностей. Для малих підприємств прямий метод доцільніше
використовувати через його невисоку трудомісткість та наявність
необхідної аналітичної інформації про рух грошових коштів. Сутність
прямого методу полягає в складанні потоку грошових коштів за
даними бухгалтерського обліку, в першу чергу, Головної книги. При
цьому методі поступово накопичуються надходження та витрачання
грошових коштів за видами в розрізі видів діяльності (звичайної,
надзвичайної, операційної, фінансової, інвестиційної) і в результаті
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отримуються дані про зміни залишку грошових коштів за певний
період. До переваг даного методу слід віднести простоту та
зрозумілість. Крім того, форми та таблиці складені за даним методом
дають повну інформацію про динаміку, склад, структур, обсяги
грошових потоків за певний період. Звіт складений за прямим методом
дозволяє: визначити основні джерела формування та напрями
витрачання грошових коштів; формувати інформацію щодо
забезпеченості грошовими коштами для проведення розрахунків за
поточними зобов‘язаннями; встановити взаємозв‘язок між обсягом
реалізації продукції та грошовою виручкою за звітний період;
виділити статті з найбільшим надходженням та витрачанням грошових
коштів; використовувати інформацію звіту про рух грошових коштів
для прогнозування грошових потоків.
Висновки. Отже, облік розрахунків з постачальниками потрібно
постійно удосконалювати, для більш доцільного і об‘єктивного його
ведення .
Підтримуючи введення «Реєстру документів до сплати» та
внесення змін до форми Звіту про рух грошових коштів,вважаємо що
при здійсненні вище сказаних умов система обліку певним чином
покращиться.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 ―Зобов‘язання‖ [Електронний
ресурс].- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/.
2. Правління НБУ Постанова від 06.06.2013 N 210 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 2 липня 2013 р. за N 1109/23641 Про встановлення граничної
суми розрахунків готівкою [Електронний ресурс].- Режим доступу: .
3. Постанова НБУ № 163 від 14.05.2013 р. ―Про зміну строків розрахунків за
операціями з експорту та імпорту товарів і введення обов‘язкового продажу
надходжень в іноземній валюті‖[Електроний ресурс].- Режим доступу:.
http://zakon2.rada.gov.ua
4. Сук Л. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками / Л. Сук // Бухгалтерія
в сільському господарстві. – №17- С.2-7.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Якість
управління на сьогоднішній день визначається, передусім, рівнем
інформованості менеджменту щодо стану справ на підприємстві. При
цьому актуальним є надання інформації як загалом по підприємству,
так і за визначеними структурними частинами (сферами
відповідальності, господарськими одиницями, функціональними
напрямками тощо).

Реслер М.В.
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Головним інформаційним інструментом для системи управління
про операції та процеси, які здійснюють на керованих об‘єктах, є
облік.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання обліку як інформаційної складової процесу
управління підприємством присвячено досить багато досліджень і
публікацій. Науковий інтерес внесли праці авторів Ф.Ф. Бутинця,
С.Ф. Голова, В.А. Дерія, Г.П. Журавля, П.В. Іванюти, Г.М. Гришанов,
Л.М. Кіндрацької,
Г.Г Кірейцева,
М.В. Кужельного,
В.А. Кузьміщева,В.С. Леня,
Л.О. Терещенко,
Л.В. Нападовської,
В.В. Сопка, М.С. Пушкара, П.Я. Хомина, В.Т. Швеця та багатьом
іншим, стало можливо досліджувати дане питання.
Цілі статті. Метою статті є відображення механізму організації
облікової інформації на стадіях облікового і аналітичного процесів,
визначення виконавців та кінцевого користувача інформації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Бухгалтерський
облік як система знань виник давно і існує багато століть.
Перші зразки бухгалтерських документів можна знайти у
Стародавньому Єгипті. У 3400 – 2980 pp. до н. е. писарі на витках
папірусу вели облік майна. Щодня складалися відомості про рух
цінностей, відображалися норми витрачання матеріалів.
Бухгалтерія у Дворіччі оформлялась важкими документами –
глиняними цеглинками-табличками, які були підставою для обліку
майна, виконаних робіт.
У Персії у 500 р. до н. е. оплата виконаних робіт здійснювалася
грішми і продуктами. Працівник одержував вимогу-наряд у конторі й
подавав його казначею, який записував документ у платіжну відомість
і робив позначку про видачу грошей.
Спосіб ведення бухгалтерського обліку як подвійний запис бере
свій початок ще з інкського кіпу, прадавньої рахункової системи інків
і їх попередників в Андах. Це своєрідна писемність, що виникла в 3000
р. до н. е.
Для
передачі
економіко-статистичних
даних
кіпу
використовували подвійний запис, а при передачі відомостей про
виробництво тих або інших продуктів праці враховували не тільки
фактичну, але й наявну й потенційну продуктивність праці, що
дозволяє вважати систему кіпу попередницею сучасних ERP-систем
(корпоративні інформаційні системи призначені для автоматизації
обліку й управління).
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За словами відомого дослідника андських цивілізацій
В. А. Кузьміщева: «Кіпу «знали», скільки людей проживало в кожному
із селищ і у всьому царстві, скільки з них було чоловічої й жіночої
статі, як вони були розбиті за віком і за станом здоров'я, скільки серед
них було одружених і вдів, скільки пішло на війну й на суспільні
роботи, скільки людей і якою роботою займалися сьогодні й скільки
вони могли зробити того або іншого продукту і так далі. Але не тільки
люди й результати їх праці, а сама природа і її потенційні можливості
були зафіксовані в кіпу [1]».
У Давній Греції записи витрат на будівництво державних закладів
висікали на стінах будинків. Так Парфенон коштував 469 талантів
срібла.
Про велике значення бухгалтерського обліку в той час свідчить той
факт, що на Пасху жерці Єрусалимського храму не розпочинали
службу, доки «головний бухгалтер» Іудеї не закривав всі рахунки і не
складав звіт [2].
У період раннього Середньовіччя облік розвивався насамперед
завдяки великому впливу церкви, яка нагромадила величезні земельні
угіддя та започаткувала складне господарство, яке було необхідно
обліковувати. При папському дворі була встановлена та затверджена
посада обліковця-рахівника, до обов‘язків якого входили
спостереження за обліком папських багатств і перевірка надходжень з
провінцій. Пізніше наказом було встановлено особливу «Апостольську
камеру» з 12 членів. До її обов‘язків належали управління всім майном
і фінансами папського двору і ведення обліку та звітності.
Слово «бухгалтер» (нім. Buchhalter, Buch-книга, Halter-тримач)
виникло наприкінці середньовіччя. У 1498 р. в Австрії, імператор
Священної Римської імперії призначив «бухгалтером» Христофора
Штехера.
На формування бухгалтерського обліку вплинув широкий розвиток
торгівлі у великих італійських містах, таких як Флоренція, Мілан,
Венеція та ін. У ХV ст. відділення банку повинні були представляти
річні бухгалтерські баланси головній посадовій особі у Флоренції.
Із відкриттям Америки, шляхів в Індію торгівля значно
розширилась. У 1631 році з Голландії в Америку послали бухгалтера
для аналізу зростаючої заборгованості колоній. Це була перша
аудиторська перевірка. Остаточно сформувався бухгалтерський облік
як облік банківський і торгівельний.
Своє літературне підтвердження бухгалтерський облік одержав у
ХV ст. Першою літературною працею була написана в Дубровнику в
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1458 р. купцем Бенедиктом під назвою «Про торгівлю і досконалого
купця». Виклад порядку обліку вже тоді повністю зорієнтований на
подвійний запис. Професор Раймонд де Рувер у роботі «Як виникла
подвійна бухгалтерія» стверджує, що подвійна бухгалтерія зародилася
в Італії між 1250–1350 рр.
Значний вплив у Середньовіччі мала книга Лука Пачолі «Трактат
про рахунки і записи» видана у 1494 р. у Венеції. Л. Пачолі, власне і
називають батьком подвійної бухгалтерії [3].
В основному бухгалтерський облік був пов'язаний з державною
діяльністю. Проте, промислова революція змінила хід розвитку і він
став змушений задовольняти і інші потреби суспільства.
В Україну перші бухгалтерські елементи принесли з собою у VIII
ст. до н.е. греки, які заселили Чорноморське узбережжя. Отже, і облік
був схожим на облік Давньої Греції [4].
Весь період існування радянської влади бухгалтерський облік
будувався не на економічних, а на суто політико–ідеологічних
централізованих засадах. Сферою обліку було визнано все народне
господарство, а не окреме підприємство.
За останні двадцять років відбувся перехід від планової системи
економіки до ринкових відносин, прийнято низку законів що
регулюють ведення бухгалтерського обліку в Україні. Стандарти
бухгалтерського обліку узгоджуються з існуючими міжнародними
стандартами. Але наша система є доволі важкою для роботи. Згідно з
рейтингом легкості сплати податків PayingTaxes-2013, вітчизняна
податкова система є однією з найскладніших у світі і займає 137 місце
з 185 за 2012 рік. Але порівняно з 2011 роком це досить непоганий
показник, на той момент Україна була на 183 місці [5]. Новий
податковий кодекс повинен покращити становище українських
бухгалтерів.
Можна зробити висновок, що бухгалтерія була, є, і має широкі
перспективи для розвитку, але залежить від ефективності управління
керівників підприємств та політики держави в цілому.
Сучасна інформація бухгалтерського обліку має повністю
задовольняти потреби менеджерів усіх рівнів управління у прийнятті
рішень. При цьому надлишок інформації, як і її нестача, може
негативно вплинути на управлінські процеси. Недарма ще цар
Соломон радив: «Підраховуй і оцінюй, що даєш і що отримуєш –
запиши». Тобто, успішність будь-якогопідприємства в першу чергу
залежить від повноти і якості отриманої облікової інформації.
Значним недоліком сучасної системи управління є розмежування
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різноманітних служб підприємства, які працюють незалежно один від
одного і мають вузьку спеціалізацію. При цьому мета у них різна: у
планового відділу формування планових показників на перспективу,
бухгалтерії – «фотографування» виробничого процесу та своєчасне
складання форм звітності, відділу маркетингу – матеріально-технічне
забезпечення діяльності, виробничого відділу – дотримання технології
виробництва та забезпечення якості продукції. Водночас єдиною і
основною метою діяльності перелічених структурних підрозділів у
сучасний період повинно бути забезпечення виживання підприємства і
його довгострокове економічне зростання.
Розвиток бухгалтерського обліку на сучасному етапі полягає в
поєднанні таких функцій, як планування, облік, контроль i аналіз.
Результатом такого поєднання має бути система інформаційного
забезпечення прийняття управлінських рішень, який обслуговує саме
облік (рис. 1).

Рівні інформаційної системи управлінських
рішень

Рис. 1. Рівні інформаційних систем менеджменту
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» визначено, що «метою ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства» [6].
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Тобто, основне завдання бухгалтерського обліку – забезпечити
достовірною і своєчасною інформацією для прийняття рішень
управлінськими
структурами
підприємства
та
зовнішніми
користувачами.
Сьогодні актуальним питанням є максимізація орієнтації
отриманої обліково-аналітичної інформації на потреби відповідних
користувачів, враховуючи функціональну ієрархію управління
підприємства. Забезпечити це може дієвий та добре організований
обліковий процес на підприємстві.
Від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві,
як він виконує свої контрольні функції, значною мірою залежить
рівень економічної роботи. Чим раціональніше організовано
бухгалтерський облік у господарстві, чим менше він потребує затрат
праці облікових працівників, тим більше залишається у них часу для
аналізу і контролю.
Раціональною вважають таку організацію, за якої облік може
найбільш успішно виконувати поставлені перед ним завдання при
найменших затратах засобів і праці.
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах – це
система методів, способів та заходів, які забезпечують оптимальне
функціонування такого обліку та подальший його розвиток. Така
організація полягає в цілеспрямованому впорядкуванні й
удосконаленні механізму, структури та процесів бухгалтерського
обліку. Впорядкування системи бухгалтерського обліку означає
організацію цієї системи та організацію функціонування її в часі та
просторі [7].
Організація бухгалтерського обліку потребує системного
підходу. Це цілісний, всебічний, системоутворюючий, динамічний,
субординований процес, перед яким постає мета випереджувати
відображення, тобто, прогнозування найбільш вірогідного стану
досліджуваної системи в майбутньому та попередження виникнення
проблем .
Крім того, організація бухгалтерського обліку потребує
додержання таких принципів як адаптивності, паралелізму,
ритмічності, безперервності, прямоплинності та пропорційності [1].
Адаптивність організації бухгалтерського обліку полягає у
пристосуванні побудови та функцій бухгалтерського обліку до
конкретних умов управління. Кожне підприємство унікальне по своїй
специфіці і в системі управління, тому потрібний універсальний
механізм пристосування.
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Паралелізм – це обов‘язкова наявність системи бухгалтерського
обліку в кожному самостійному господарському підрозділі, незалежно
від мети обліку та його необхідності.
Ритмічність як принцип полягає в рівномірному надходженні
вхідних даних і видачі вихідної інформації.
Принцип безперервності говорить сам за себе, але в загальному
передбачає послідовну побудову облікового процесу під час
розв‘язування конкретних завдань.
Раціональна організація інформаційних потоків між учасниками
облікового процесу передбачає його прямоплинність, що забезпечує
раціональне співвідношення засобів і предметів праці та безпосередніх
її виконавців – працівників бухгалтерських підрозділів (принцип
пропорційності).
Основні передумови раціональної організації обліку на
підприємстві передбачають:
- вивчення структури, особливостей технології й організації
виробництва;
- вивчення структури підприємства, умов роботи його виробничих
підрозділів, постачальницької і збутової діяльності, що забезпечує
правильну організацію обліку господарських процесів;
- встановлення
взаємовідносин
окремих
підрозділів
підприємства з бухгалтерією;
- визначення порядку документації господарських операцій і
документообороту, реєстрації господарських операцій в системі
рахунків
синтетичного
й
аналітичного
обліку,
методики
калькулювання собівартості продукції,
порядок узагальнення
облікової інформації;
- впровадження технічних засобів одержання облікової
інформації, використання обчислювальної техніки, склад і
кваліфікацію облікового персоналу та інші конкретні умови ведення
обліку на підприємстві.
Висновки. Від раціональної організації обліку багато в чому,
якщо не в основному, залежить рівень управління підприємством і
його підрозділів. Це пов'язано з тим, що в обліку створюється вагома
частка інформації, яку використовує система управління. Від її
повноти, обґрунтованості і достовірності залежить повнота
управлінських рішень. Тому чим раціональніше організовано
бухгалтерський облік у господарстві, тим більше якісної інформації
отримають менеджери всіх служб для аналізу, контролю, регулювання
і планування.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний
стан економіки України, позиції, які займають більшість українських
сільськогосподарських підприємств у до кінця несформованому
конкурентному середовищі, безпосередньо вказують на існування та
вплив конкуренції як вітчизняних, так і з боку іноземних підприємств.
Очевидно, що така тенденція буде посилюватися, а відтак уміння
перемагати в конкурентній боротьбі стає одним з важливих факторів
підвищення конкурентоспроможності. Удосконалення механізмів
підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств є проблемою відносно новою, багатогранною і
міждисциплінарною. У різних сферах її прояви існують у
маркетинговій, інноваційній, виробничій, кадровій, фінансовій,
правовій, сфері стратегічного управління та сфері економічних
відносин. Вирішення її стимулює розвиток науки й техніки, сприяє
міжнародній
співпраці,
підвищенню
ефективності
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сільськогосподарських підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемні питання удосконалення механізмів підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств методи їх
оцінки та підходи до їх класифікації, висвітлюються у наукових працях
багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: І. Ансоффа, Г. Л. Азоєва,
В. Амбросова, В. Андрійчука, І. Герчикової, А. Градова, О. Гудзь,
Г. Калетника, П. Канінського, С. Кваші, Ф. Котлера, М. Маліка,
В. Меселя-Веселяка, М. Портера, Н. Правдюк, П. Стецюка, В. Ткаченко,
А. Томпсона, Р. Фатхутдінова, Г. Хамела, О. Челенкова, А. Юданова та
інших[1-12]. Водночас, сучасні теоретико-методологічні та прикладні
аспекти удосконалення механізмів підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств ще не дістали належного
висвітлення. Подальших досліджень потребують питання впорядкування
понятійно-категоріального апарату теорії конкурентоспроможності,
конкретизації переліку механізмів підвищення конкурентоспроможності і
послідовності етапів їх застосування, розробки процедур впровадження
технології та інструментарію управління конкурентоспроможністю в
сільськогосподарських підприємствах.
Цілі статті. Відсутність цілісного, обґрунтованого бачення щодо
удосконалення механізмів підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств, які враховували б вітчизняну
специфіку і допомагали сільськогосподарським підприємствам
виживати та досягати успіху в складних умовах ринкової економіки,
зумовили мету та завдання даної статті.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Конкурентоспроможність
як
інтегративно-критеріальна
характеристика ринкової зрілості сільськогосподарських підприємств
в багаторівневій агроекономічній системі окреслює їх конкурентні
переваги у контурі відповідного сегмента ринкових і неринкових полів
і забезпечує лідируючі позиції в конкурентній боротьбі в умовах
нестабільності ринкового середовища і впливу факторів світового
господарства, що глобалізується. Поняттю ―конкурентоспроможність‖
органічно притаманні структурованість та багаторівневість, що
виявляється в існуванні взаємопов‘язаних та взаємообумовлених
рівнів конкурентоспроможності: товару, підприємства, галузі,
національної
економіки
[1].
Основними
ознаками
конкурентоспроможності можна вважати: порівняльний характер,
релевантність та динамічність [2]. Сутність конкурентоспроможності
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підприємства полягає у можливості сукупності ресурсів і компетенцій
підприємства створювати результат шляхом реалізації комплексу
заходів. В основу конкурентоспроможності підприємства доцільно
покласти ту суму додаткового прибутку, яку може отримати
підприємство, порівняно з виробниками аналогічної продукції за
однакової ціни на неї [4].
Аналіз проблематики конкурентних відносин дозволив зробити
висновок, що важливою складовою конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств є здатність пристосовуватися до
турбулентних умов конкуренції на аграрних ринках. Під
турбулентними конкурентними умовами розуміються можливості і
загрози, що виникають під час трансграничної взаємодії
сільськогосподарських підприємств, безпосередньо впливають на
рівень її конкурентоспроможності на релевантному зовнішньому
ринку та зумовлюють досягнення цілей їх економічної діяльності.
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств за
своєю сутніснісною природою зумовлена їх конкурентними
перевагами, що забезпечують їх конкурентні позиції на відповідному
сегменті місцевого міжрегіонального, національного чи глобального
агроринків [6].
В останні роки аграрна сфера пережила складний
трансформаційний процес, який пов'язаний з реорганізацією діючих
сільськогосподарських
підприємств
[3].
Внаслідок
цього
спостерігалася тенденція у появі нових малих та надвеликих
сільськогосподарських підприємств, яка продовжує існувати й нині.
Водночас з відкриттям кордонів на вітчизняний ринок надходить
дешеві неякісні продукти харчування іноземних виробників
(переважно з Польщі, Китаю, Туреччини й інших країн східної Азії).
Поділ
сільськогосподарських
підприємств
за
конкурентоспроможністю доцільно здійснювати залежно від результатів
порівняння параметричного індексу рівня цінності й індексу
задоволення споживачів. За результатами проведеного аналізу
сільськогосподарських підприємств сформовано їх конкурентну карту,
засновану на перехресній класифікації розміру і динаміки їх ринкових
часток,
яка
дозволяє
виділити
16
типових
положень
сільськогосподарських підприємств, що відрізняються ступенем
використання конкурентних переваг та здатності їх протистояти тиску
конкурентів.
Рівень конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
залежить від характеру впливу зовнішнього соціально-економічного
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середовища, серед найголовніших чинників якого слід виокремити такі:
існуюча неефективна структура власності на землю і організаційно–правові
форми аграрного землекористування не дозволяють ефективно
запроваджувати інновації; низький рівень вертикальної і горизонтальної
інтегрованості сільськогосподарських підприємств не дає можливості
побудувати діючу наскрізну систему управління якістю продукції – від
виробництва сировини до готової продукції, забезпечити залучення
інвестицій і інновацій шляхом включення фінансових установ до
інтеграційних об‘єднань; незадовільне матеріально-технічне забезпечення,
відстала механізація та автоматизація, які відображають відсталість
вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, суттєво знижує
можливості інтенсифікації аграрного виробництва і якість продукції;
деградація демографічно-відтворювального потенціалу села поряд з
негативними міграційними процесами, які ведуть до скорочення
чисельності сільського населення, подрібнення і згортання поселенської
мережі обумовлюють кадровий голод.
Домінантним
фактором
конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств, поряд із традиційними
факторами, виступає оптимізація співвідношення „рівень державної
підтримки – ринкові фактори забезпечення конкурентоспроможності‖,
що виявляється в системі захисних і підтримуючих заходів.
Факторами,
що
знижують
конкурентоспроможність
сільськогосподарських
підприємств
є:
нормативно-правова
нестабільність в агросфері; диспаритетне цінове середовище на
промислову і сільськогосподарську продукцію; екстенсивне
використання трудових ресурсів; зниження якості робочої сили,
зайнятої в сільськогосподарських підприємствах; відсутність
міжнародних сертифікатів якості у вітчизняних виробників; зростаючі
політичні й економічні ризики для агробізнесу в Україні в умовах
реформ; дефіцит фінансових ресурсів для інвестиційних і
інноваційних проектів в сільськогосподарських підприємствах.
Результативність впливу держави на конкурентоспроможність
сільськогосподарських підприємств проявляється через: фінансовий
стан, наявні фінансові та інвестиційні ресурси, очікуваний обсяг
використання коштів за пріоритетними інноваційними напрямами
тощо [10]. Аналітична оцінка управління конкурентними перевагами
показала, що тільки 29,5 % сільськогосподарських підприємств
використовує
сучасні
механізми
підвищення
конкурентоспроможності.
Динамічність економічного середовища вимагає розроблення й
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адаптування
низки
сучасних
трансформаційних
технологій
удосконалення механізмів підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств [5]. Для оцінки механізмів
конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств
доцільно використовувати збалансовану систему показників, які
характеризують
рівень
еталонності
підприємства,
механізм
формування, використання, поповнення стратегічного потенціалу
конкурентоспроможності, який є інтегрованим відкритим комплексом
системних елементів, характеризується сукупністю виробничих
ресурсів та резервів, методів, способів, напрямів їх використання та
джерел поповнення, системою цілеутворення, організаційноекономічним механізмом підприємства, а також можливістю адаптації
економічної системи до умов зовнішнього середовища, і забезпечує
досягнення синергетичного ефекту від реалізації поточних,
стратегічних цілей, місії підприємства та формування стратегічної
конкурентоспроможності [7].
Предметом оцінки механізмів конкурентоспроможності слід
вважати результати господарської діяльності сільськогосподарських
підприємств, що складаються під впливом об‘єктивних і суб‘єктивних
факторів ендогенного, екзогенного походження та знаходять
відображення через систему економічної інформації. Класифікацію
вказаних методів можна здійснювати за ознаками: об‘єкт оцінювання,
характер здійснення оцінки, інформаційне забезпечення оцінювання,
кількість показників, покладених в основу оцінки, можливість
розробки управлінських рішень [9].
Теоретичні узагальнення й аналітичні висновки переконують
щодо доцільності застосування технології удосконалення механізмів
підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств із застосуванням ціннісно-орієнтованого управління
конкурентними перевагами, яка дає змогу визначити, оцінити та
покращити рівень конкурентоспроможності підприємства за
допомогою існуючих або набутих конкурентних переваг. Вона описує
послідовність процесів й операцій з визначення наявних і формування
нових конкурентних переваг через рівень конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств
й
охоплює
механізми
забезпечення її зростання.
Технологія
удосконалення
механізмів
підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств із
застосуванням ціннісно-орієнтованого управління конкурентними
перевагами інтегрує сукупність параметрів формування, використання
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й утримання конкурентних переваг сільськогосподарського
підприємства в процесі здійснення господарської діяльності за
конкурентних умов і дає змогу управляти ними.
У
технологію
удосконалення
механізмів
підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств із
застосуванням ціннісно-орієнтованого управління конкурентними
перевагами
доцільно
долучити
три
блоки:
формування,
функціонування та розвиток. У першому блоці відбувається розробка
концепції розвитку підприємства за рахунок конкурентних переваг,
постановка цілей, завдань і механізмів досягнення їх кінцевого
результату. Даний блок містить чотири драйвера, які виступають
факторами
впливу
на
подальше
функціонування
сільськогосподарського підприємства, і одночасно результатами його
функціонування та розвитку. У контурі даного блоку зазначені
драйвери пов‘язані між собою причинно-наслідковими зв‘язками.
Основними завданнями даного блоку є визначення існуючих
можливостей набуття нових конкурентних переваг, через постановку
конкретних завдань і цільових значень у результаті їх досягнення.
Оцінювання ефективності механізмів досліджуваного блоку
здійснюється за параметрами цінності та реальності, тобто здатності у
довгостроковій перспективі створення цінності для споживача та
спроможності досягнення поставлених завдань.
Ефективність механізмів другого блоку визначається в процесі
їх діагностики, яка передбачає попередній аналіз визначених
показників драйверів впливу на формування конкурентних переваг і
нарощення цінності, а також проведення поточного контролю.
Третій блок відображає комплексну систему оцінки
ефективності механізмів підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств як результат функціонування
системи забезпечення конкурентоспроможності. Кожному її рівню
належить певний набір механізмів та показників, що характеризують
конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства.
Технологія
удосконалення
механізмів
підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств
відображає кругообіг процесів формування конкурентних переваг,
задля їх утримання та забезпечення умов для їх розвитку, тобто
створення нових конкурентних переваг.
Технологія
удосконалення
механізмів
підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств із
застосуванням ціннісно-орієнтованого управління конкурентними
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перевагами знаходить відображення у створенні реконверсійної
цінності, яка зумовлює одночасні взаємозалежні зміни в
сільськогосподарському підприємстві, тобто, коли механізми через
систему драйверів позитивно впливають (позитивна динаміка
показників) на відповідні процеси того чи іншого драйвера
сільськогосподарського
підприємства.
Реконверсійна
цінність
удосконалення механізмів підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств визначається як система
взаємозалежних показників ціннісно-орієнтованого управління
конкурентними перевагами.
Реконверсія
це
стійка,
цілеспрямована
сукупність
взаємопов‘язаних дій, щодо зміни стану об‘єкта, яка за допомогою
певних технологій та стратегічних ресурсів і за певний термін
циклічно трансформує підприємство, створюючи нові й утримуючи
існуючі конкурентні переваги, в результаті чого рівень
конкурентоспроможності підприємства зростає.
Реконверсія розглядається як процес послідовної зміни станів
об‘єкта в часі. Природа об‘єкта може бути довільною: матеріальною
(природною, штучною) або ідеальною (поняття, теорія й т.п.). Таким
чином, об‘єкт спричиняє відповідно матеріальний або ідеальний
процес, який у межах реконверсійної спіралі, що дозволяє
характеризувати зміни об‘єкта в процесі переходу на новий виток з
набуттям нових конкурентних переваг. Сучасні конкурентні
відносини, особливо механізми визначення конкурентних переваг,
підпадають під вплив циклічності – загальнотеоретичного процесу
розвитку економіки в цілому та її суб‘єктів. Отже, механізми
підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств у кожному новому циклі набувають нових ресурсних,
організаційних, технологічних, інформаційних та інших ознак, і
кожний новий цикл є якісно новими відносинами [11].
Висновки. Механізми підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств із використанням ціннісноорієнтованих параметрів дають можливість чітко спланувати
показники, що їх намагається досягти підприємство у кожному
періоді, спрогнозувати майбутній результат для встановлення
подальших цілей, проконтролювати ефективність виконання
запланованих завдань і коригувати отримані результати.
У результаті використання технології удосконалення механізмів
підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств із використанням ціннісно-орієнтованого управління
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конкурентними перевагами створюються нові реконверсійні
конкурентні переваги, формуючи при цьому реконверсійну цінність,
яка забезпечує сільськогосподарському підприємству якісно новий
рівень управління.
При цьому державна підтримка сільськогосподарських
підприємств повинна бути селективною відповідно пріоритетам
розвитку економіки і передбачати заходи: запровадження пільг для
банків, які кредитують пріоритетні інноваційні програми; створення
спеціальних фінансових установ з цільового кредитування;
запровадження спеціальних механізмів переобліку векселів
сільськогосподарських підприємств;
податкове
стимулювання
залучення коштів на інноваційні завдання тощо.
Нарощення конкурентоспроможності в сільськогосподарських
підприємствах в значній мірі залежить від механізмів інноваційноінвестиційної діяльності. Основними принципами їх удосконалення є:
стимулювання
науково-технічного
прогресу,
технологічного
оновлення виробництва, виходу сільськогосподарських підприємств
на світовий ринок агропродукції; обов‘язковість; рівнозначність і
пропорційність;
рівність,
недопущення
будь-яких
виявів
дискримінації; соціальна справедливість; стабільність; економічна
обґрунтованість; рівномірність сплати; компетентність; єдиний підхід;
доступність. Дотримання такого набору принципів забезпечить
удосконалення механізмів підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств.
Водночас, актуальними факторами резервів механізмів
підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств є: зниження матеріаломісткості, енергомісткості,
трудомісткості сільськогосподарської продукції; забезпечення повного
завантаження потужностей; забезпечення якості сільськогосподарської
продукції на рівні експортного попиту; зниження витрат праці.
Стратегічними цілями удосконалення механізмів підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств повинні
стати: орієнтація на прибуток і рентабельність (показники темпів росту
прибутку, виручки від реалізації продукції, рівня рентабельності продаж,
активів, власного капіталу тощо); орієнтація на ліквідність та
платоспроможність (дотримання нормативних значень показників
ліквідності, покриття, чистого оборотного капіталу тощо); орієнтація на
грошові потоки (рентабельність грошових потоків, рівень операційного
чистого грошового потоку); орієнтація на зростання вартості
підприємства (показники власного капіталу, рівень ринкової вартості).
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основою
формування будь-якої економічної інформації є грамотно
змодельована система бухгалтерського обліку. Перехід на МСФЗ
сприяє процесу входження України до світової економічної спільноти.
Цей стратегічний курс об'єктивно потребує адаптації вітчизняної
системи бухгалтерського обліку, звітності та контролю до
міжнародних стандартів. Системи бухгалтерського обліку країн світу
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мають особливості, що призводить до неоднозначного сприйняття
фахівцями інформації, яка міститься у фінансовій звітності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Актуальні проблеми складання та подання
балансу висвітлено у працях відомих вітчизняних вчених-економістів:
Ф. Бутинця, М. Білухи, Г. Вериги, С. Голова, Г. Кірейцева, Н.
Литвина, Л. Сука, В. Швеця, Н. Малюги, М. Пушкаря. Серед
зарубіжних дослідників варто назвати Р. Антоні, А. Афанасьєва,
штикДж. Блейка, Я. Вільямса, В. Качаліна, В. Ковальова, С. Модерова,
Д. Оріле та ін.
Цілі статті. Провести порівняльний аналіз складання та подання
балансу в Україні та за кордоном.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним
документом фінансової звітності у всіх країнах є бухгалтерський
баланс підприємства, який виступає головним джерелом інформації
про фінансово-майновий стан підприємства для всіх зацікавлених
користувачів. В його основу у будь-якій країні покладено основне
рівняння бухгалтерського обліку, що відображає взаємозв'язок між
активами, пасивами (зобов'язаннями) та власним капіталом:
Актив = Капітал + Зобов'язання.
Джерелом даних для складання балансового звіту є Головна
книга. В країнах, де немає законодавчо закріпленої форми балансу,
структура рубрик звіту про майновий стан відповідає специфіці
конкретного підприємства і встановлюється відповідно до принципу
повного розкриття господарської інформації, особливо це характерно
для країн англо-американської системи обліку. Однією з відмінностей
побудови бухгалтерського балансу у зарубіжних країнах є форма
розташування активу та пасиву – вертикальна чи горизонтальна та
групування статей. Порядок розміщення статей в балансі може значно
варіюватись. Так, в горизонтальній формі баланс подається в Україні,
Бельгії, Італії, Німеччині, Португалії, Росії, США, Франції – актив
ліворуч, пасив праворуч. У Великобританії було прийнято зворотне
розміщення, а в останній час статті балансу записуються одна за
одною. В Нідерландах законодавче закріплені дві форми балансу, які
можуть використовуватись – або вертикальна, або горизонтальна.
Італійськими підприємствами баланс надається у звичайній
горизонтальній формі – ліворуч "актив", праворуч – "пасив". Принцип
групування статей – за їх економічним змістом, як і в Німеччині. В
кінці балансу вказують всі позабалансові зобов'язання компанії –
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гарантії видані і отримані, доручення, договірні зобов'язання по
майбутніх купівлях і продажах, майбутні виплати по лізингу тощо.
Безумовно, це досить суттєва інформація, вона дає зовнішнім
користувачам бухгалтерської звітності можливість отримати більш
реальне уявлення про фінансовий стан компанії і оцінити ризики, які
можуть виникнути в майбутньому.
В Швейцарії взагалі не встановлена обов'язкова форма балансу,
він може бути представлений в горизонтальній або вертикальній
формі. Порядок класифікації не має значення: оборотні засоби і
кредиторську заборгованість (до одного року) можна відображати до
або після основних засобів і капіталу. Однак законом встановлена
мінімально необхідна структура балансу. Так, відповідно до Кодексу
зобов'язань, він повинен містити обов'язково чотири розділи: оборотні
засоби,
основні
засоби,
кредиторську
заборгованість
та
капітал.Принцип групування статей в балансі в різних країнах також
неоднорідний. Так, в Італії і Німеччині статті групуються за
економічним змістом.
В деяких країнах групування здійснюється за ступенем
ліквідності. Наприклад, у Франції, Росії, Україні, Молдові, Німеччині
та інших країнах, які використовують МСБО в якості національних
стандартів, статті розташовуються в порядку збільшення ліквідності, в
країнах англо-американської системи обліку, Естонії – в порядку її
зменшення. Так, відповідно до вимог США основні компоненти
балансового звіту групуються та викладаються в такому порядку:
активи – в порядку зменшення їх ліквідності; зобов'язання – в порядку
строків їх погашення; власний капітал – в порядку його постійності,
тобто першими показуються його різновиди, що найменшою мірою
піддаються змінам.
В Португалії кожний рядок балансу відповідає двох- або
трьохзначному номеру рахунку бухгалтерського обліку. Узагальнення
наведених даних (комбінування рахунків) можливе тільки при
складанні звітності малих підприємств. Цифрові дані в балансі
надаються у вигляді трьох колонок: первісна вартість активів,
нарахована амортизація, залишкова вартість.
Як свідчать дослідження в більшості випадків ті країни, які
мають єдиний загальноприйнятий план рахунків, мають, відповідно, і
регламентовану форму балансу. Ті ж країни, де підприємства
розробляють власний план рахунків, форма балансу представлена у
довільній формі, і законодавство лише регламентує мінімальний набір
інформації, яка повинна бути відображена у балансовому звіті.
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Адресна частина балансу у всіх країнах повинна містити назву
компанії, її юридичний статус та дату складання. Підкреслимо, що
дата складання звітності може бути будь-якою. Єдина вимога –
постійність вибраної дати. В більшості країн це останній день звітного
періоду.
Відповідно до МСБО не можна згортати активи та зобов'язання
(крім випадків коли є на те законне право) та об'єднувати вагомі статті
з іншими статтями. МСБО 1 "Подання фінансових звітів" (п. 66)
зазначено, що основна частина балансу як мінімум повинна включати
рядки, які відображають такі суми: основні засоби; нематеріальні
активи; фінансові активи; інвестиції, що обліковуються за методом
участі в капіталі; грошові кошти та їх еквіваленти; запаси; торговельна
та інша дебіторська заборгованість; торговельна та інша кредиторська
заборгованість; податкові зобов'язання та активи згідно з вимогами
МСБО 12 "Податки на прибуток"; забезпечення; непоточні
зобов'язання, на які нараховуються відсотки; частка меншості;
акціонерний капітал; випущений капітал та резерви.
Додаткові рядки, заголовки та проміжні підсумки додаються у
балансі, якщо цього вимагає будь-який інший МСБО або якщо їх
відображення необхідне для правдивого показу фінансового стану
підприємства.
Відповідно до 4-тої Директиви ЄС розроблені загальні схеми
подання балансу. За міжнародними стандартами визначення, коли
підприємству слід коригувати фінансові звіти відносно подій після
дати балансу та зміст інформації, яку слід надавати про дату, коли
фінансові звіти затверджені до випуску, та про події після дати
балансу, регулюється МСБО 10 "Події після дати балансу".
Даний стандарт вимагає, щоб підприємство не складало
фінансові звіти на безперервній основі, якщо події після дати балансу
свідчать про неприйнятність припущення про безперервність. Так,
зокрема, в стандарті зазначено, що події після дати балансу – це
сприятливі чи несприятливі події, які відбуваються від дати балансу до
дати затвердження фінансових звітів до випуску.
Висновки. Складання бухгалтерського балансу є завершальним
етапом облікового процесу на підприємстві, головна мета якого є
представлення фінансової інформації у стислій, компактній формі.
Зважаючи на інформаційну перегруженість балансу статтями, які
навіть не заповнюються, і є специфічними для окремих підприємств,
пропонується наближатися до міжнародних стандартів обліку і
надавати більшу свободу при складанні балансу.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДОХОДОВ И АНАЛИЗ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследовано организацию учетно–аналитического обеспечения
доходов предприятия и анализ его платежеспособности. Рекомендовано применение
платежного баланса (календаря).
Ключевые слова: доходы предприятия, платежеспособность, организация учета
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Вивчаючи
динаміку доходів підприємства, можна зазначити негативну тенденцію
зменшення доходів. Падіння торгового обороту на 49,4% у 2012 році у
порівнянні з 2011 роком на досліджуваному підприємстві, говорить
про те, що воно послабило свої позиції на ринку зернової торгівлі. Це
пояснюється зменшенням пропозицій від фермерських господарств на
співпрацю з посередницькими підприємствами щодо реалізації зерна.
Адже введення в дію з 1 січня 2011 року Податкового кодексу України
показало,
що
закупівельним
організаціям-експортерам
та
підприємствам–виробникам вигідніше напряму співпрацювати с
виробниками сільськогосподарської продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість
провідних сучасних вчених, зокрема Бутинець Ф.Ф., Дерій В.А.,
Пушкар М.С., Сук Л.К, Сук П.Л. та інші досліджували проблему, але
динамічний розвиток економіки потребує активізації досліджень.
Цілі статті. Мета статті – в умовах посткризового розвитку
економіки України дослідити стан управління доходами та
платоспроможністю підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поквартальна
динаміка доходів досліджуваного підприємства чітко вказує на те, що
в розрахунках проявляється певна специфіка діяльності ТОВ «АПК
«АРІАНА-М». Протягом двох років спостерігається тенденція росту
доходів з першого по третій квартали, в четвертому зменшення обсягу
реалізації. Значний приріст доходів стався у 3–му кварталі 2011 і 2012
років у порівнянні з 2-м кварталом, а саме, відповідно 49,6% і 673,7%.
Протягом звітних періодів обсяг доходу по підприємству збільшився у
2011 році на 1118,1 тис. грн, у 2012 році на 7944,1 тис. грн. Дохід 2-го
кварталу збільшився відповідно на 16,2% і 34,1% у порівнянні з
першим кварталом, значний приріст доходів стався у 3 кварталі 2011 і
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2012 років у порівнянні з 2 кварталом, а саме відповідно 49,6% і
673,7%., в 4 кварталі зменшення склало 35,0% у 2011 році і 14,1% у
2012 році. Наші дослідження показали, що обсяг доходу розподілявся
протягом кварталів років нерівномірно. Для оцінки ступеня
рівномірності отримання доходу по кварталах 2011 – 2012 років були
проведені подальші дослідження.
Розподіл річного доходу протягом кварталів 2011–2012 років
здійснювався на підприємстві нерівномірно і найбільша питома вага
припадає на 3 квартал розглянутих років (2011 – 34,6%, 2012 – 48%),
найменша питома вага обсягу доходів складає у 1 кварталі
досліджуваних періодів: відповідно 19,8% і 4,6%.
Необхідно зробити аналіз рівномірності отримання доходів по
ТОВ «АПК «АРІА-НА-М» за 2011– 2012 роки за допомогою
показників варіації [6]:
2011 рік:
19,8 25

2

23,1 25

2

34,6 25

2

22,5 25

2

5,2

2

1,9

4

2

9,6 2

2,5

4

32,26 5,68
5,68 100 0 0
V=
22,72 0 0
25
Кр 100 0 0 22,72 0 0 77,28
2012 рік:
4,6 25

2

6,2 25

2

48,0 25

2

41,2 25

4

2

20,4

2

18,8
4

2

23,0 2 16,2 2

390,26 19,75
19,75 100 0 0
V=
79 0 0
25
Кр 100 0 0 79 0 0 21,0
Розрахунки допомогли виявити рівномірність отримання доходів
від продукції ТОВ «АПК «АРІАНА–М». За 2011 р. коефіцієнт
рівномірності складає 77,3, за 2012 рік – 21,0.
Проаналізуємо також склад доходу підприємства. Складовими
доходу від операційної діяльності є продаж товарів та надання послуг
Питома вага доходів від реалізації товарів у першому, третьому і
четвертому кварталах 2011–2012 років складала 100%. Тільки у
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другому кварталі 2012 року підприємство займалось реалізацією
послуг, що складає 29,7 тис. грн. і у загальному обсязі займає 2,2%. Це
показує, що підприємство постійно займається основним видом своєї
діяльності, а саме: оптовою торгівлею сільсько–господарською
продукцією.
На підставі проведеного аналізу можна зазначити, що основний
операційний дохід ТОВ «АПК «АРІАНА-М» складають доходи від
реалізації товарів (99%). Обсяг доходу розподіляється на протязі
кварталів року нерівномірно. Найбільша питома вага операційних
доходів у загальній структурі припадає на 3-й квартал року. Це
пов‘язано зі збором нового врожаю сільськогосподарських культур,
початком нового маркетингового року для підприємств-покупців (з 1
липня), підписанням договорів з постачальниками. Динаміка доходів
підприємства показує негативну тенденцію зменшення доходів.
Падіння торгового обороту на 49,4% у 2012 році у порівнянні з 2011
роком говорить про те, що підприємство послабило свої позиції на
ринку зернової торгівлі.
Визначальною характеристикою фінансового стану підприємства
є його платоспроможність. Платоспроможність у вузькому розумінні
означає можливість суб'єкта господарювання погасити наявними у
нього грошима поточні зобов'язання негайно за першою вимогою
кредитора. Отже, йдеться про постійну наявність у підприємства
грошових коштів. Для оцінки платоспроможності на ТОВ «АПК
«АРІАНА-М» складається платіжний баланс (календар) (табл. 1).
Складання платіжного балансу – це перший етап аналізу
платоспроможності підприємства [6]. Він може бути складений на
будь-яку дату.
Таблиця 1
Актив
Пасив
Наявні кошти 2011 р. 2012 р. Негайні та
2011 р. 2012 р.
для покриття
інші платежі
заборгованості
1. Грошові кошти
384,6
1. Заборгованість
1066,6
599,3
–
на поточному
рахунку,
у касі та інших
рахунках
2. Розрахунки з
дебіторами

за позичкою

604,8

121,4

Усього
Сальдо

989,4
202,2

121,4
2712,8

Баланс

1191,6

2834,2
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2. Кредиторська
заборг.
Усього
Баланс

125,0

2234,9

1191,6

2834,2

1191,6

2834,2

За даними таблиці 1 бачимо, що сальдо знаходиться в активі
платіжного балансу. З цього можна зробити висновок, що товариство
неплатоспроможне. Відомо, що оцінка рівня платоспроможності
дається за даними балансу на основі характеристики ліквідності
оборотних коштів, тобто з урахуванням часу, необхідного для
перетворення їх у готівку. Отже, є три рівні платоспроможності
підприємства, оцінку яких проводять за допомогою трьох
коефіцієнтів: грошової, розрахункової та ліквідної платоспроможності.
Аналіз платоспроможності показав, що станом на кінець 2012 року
ТОВ «АПК «АРІАНА-М» повністю не платоспроможне. Товариство
свою діяльність здійснює за рахунок кредитних коштів і придбання
товарів і послуг у борг. Ліквідних активів для погашення боргових
зобов‘язань недостатньо, фінансовий стан товариства можна
констатувати як кризовий.
Дефіцит власного оборотного капіталу призвів до збільшення
змінної і зменшення постійної частини поточних активів, що свідчить
про посилення фінансової залежності підприємства і нестійкості його
положення.
Висновки. В результаті аналізу платоспроможності виявлено,
що кошти підприємства створені в основному за рахунок
короткострокових зобов‘язань, внаслідок чого його фінансове
положення визначається не стійким. Тому з капіталом
короткострокового використання необхідна постійна оперативна
робота, направлена для контролю за своєчасним поверненням його і
залученням в оборот іншого капіталу. Відповідно від того, наскільки
оптимальне співвідношення власного і позичкового капіталів залежить
фінансовий стан підприємства. Розробка правильної фінансової
стратегії в цьому питанні допоможе підприємству підвищити
ефективність своєї діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Лізингові
операції стали невід'ємним елементом економіки розвинених країн.
Світова практика доводить, що в умовах економічної кризи, коли
практично припиняється фінансування оновлення основних засобів
через недостатність прибутку підприємств, а також вагомим
зменшенням виробництва, лізинг є найбільш раціональним, оскільки
надає перспективу стабілізації фінансового стану господарюючих
суб‘єктів.
Перетворення, які відбуваються під дією науково-технічного
прогресу
сфери
виробництва,
зміни
економічних
умов
господарювання викликають необхідність пошуку і введення
нетрадиційних для господарства України методів модифікації
основних засобів суб'єктів різних форм власності і оновлення
матеріально-технічної бази. Постає потреба в застосуванні більш
гнучких схем співпраці між власниками інвестиційних ресурсів
(інвесторами) та суб‘єктами господарювання, котрі потребують
зростання масштабів фінансових ресурсів для інвестування технічного
і технологічного переозброєння виробництва. Перехід до ринкової
економіки створив сількогосподарським підприємствам низку
проблем. Зокрема, яким чином утвердитися в умовах зростаючої
конкуренції, проблеми пошуку постачальників сировини, матеріалів та
обмеженості фінансових ресурсів, скорочення ринку збуту через
невисокі ціни на продукцію і неплатоспроможності клієнтів.
У державному бюджеті України на 2013 р. на фінансування
програм технічного забезпечення АПК передбачено 166,8 млн. грн.
Міністерство аграрної політики та продовольства України внесло
пропозиції до Державної програми розвитку економіки на 2013–
2014 рр., згідно з якими в 2013 р. фінансування програми фінансового
лізингу буде збільшено на 830 млн. грн, а в 2014 р. – на 1,3 млрд. грн.
Директор департаменту інженерно-технічного забезпечення та
сільськогосподарського машинобудування Мінагропроду Олександр
Григорович зазначає, що на сьогоднішній день міністерство працює
над вирішенням завдання по створенню виробництв сучасної
сільгосптехніки вітчизняними підприємствами із залученням
інвестицій. Тому в програму внесені пропозиції щодо забезпечення в
2013 р. державних гарантій на суму 1,5 млрд. грн., а в 2014 р. – на
3,5 млрд. грн [7].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Значний внесок у дослідження обліку лізингових операцій
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та організації обліково-аналітичного процесу зробили такі вчені та
практики: Ф.Ф. Бутинець, М.Я. Дем'яненко, Г.Г. Кірейцев,
О.Г. Луб'яницький, В.І. Міщенко, П.Т. Саблук, Н.Г. Слав'янська,
Ю.І. Осадчий, Я.Б. Усенко, П.М. Балтус, В.А. Горемикін,
Н.П. Кондраков, І.А. Ламикін, С.В. Майєрс, Ж.Р. Матук, Г.С. Бірман,
Р.В. Брейлі, І.Є. Глушков, Н.А. Панічев, Л.Н. Прилуцький,
С.О. Шмідт, Х.-Й. Шпітлер та ін.
Цілі статті. Вивчення сучасного стану обліку лізингу в
агропромисловій сфері, а також виявлення недоліків та напрямів
удосконалення обліково-аналітичного забезпечення лізингових
операцій в аграрному секторі.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно з Закону
України «Про лізинг», фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових
відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За
договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у
власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування
лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за
встановлену плату [1].
Лізинг в широкому сенсі є організаційною формою
підприємницької діяльності, яка виражає відносини власності,
особливу систему господарювання. Однак, як і кожне самостійне
явище, як економічна категорія, він має свій власний зміст та різні
форми виявлення, які можна подати з різним ступенем конкретності
[5].
Відповідно до П(С)БО 14 "Оренда" застосовуються
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі
– підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних
установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають
фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової
звітності).[2]
Дослідивши суть лізингу як економічно-правової категорії
постає безліч суперечливих питань адже його зміст і роль в теорії і
практиці трактується по-різному. Відмінності в трактуванні суті
лізингу полягають в тому, що лізинг є складною синтетичною формою
господарських відносин, що містить у собі елементи купівлі-продажу,
кредиту, оренди, прокату, продажу в розстрочку та викупу. Відповідно
існує ряд спільних рис з:
1. Орендою – за суб'єктами, об'єктами, правом власності,
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зобов'язаннями та відповідальністю суб'єктів, страхуванням майна
тощо.
2. Прокатом – за об'єктами, тривалістю угоди, порядком
здійснення ремонту майна та переходу права власності.
3. Кредитом – за цільовим призначенням, гарантіями,
платежами, порядком відображення майна на балансі підприємства
тощо.
4. Продажем у розстрочку – за моментом та переходом права
власності на майно тощо [6].
Таким чином, порівнявши лізинг з іншими категоріями можна
зробити підсумок, що фінансовий лізинг – це комплекс економікоправових відносин, які виникають при передачі за відповідну плату, на
певний визначений термін і на відповідних умовах, які прописані і
обумовлені в договорі, лізингодавцем у тимчасове користування
майна, придбаного спеціально для лізингоодержувача, з подальшим
правом викупу.
Бухгалтерський облік має забезпечувати зацікавлених осіб
інформацією про діяльність підприємств, необхідною для прийняття
ними обгрунтованих економічних рішень. З одного боку, він повинен
давати реальну картину економічних процесів (відображати вартість
об‘єкта лізингу, власність на об‘єкт лізингу, амортизацію основних
засобів, рух фондів, орендні платежі, джерела придбання об‘єкта
лізингу, податкові та інші обов‘язкові платежі, об‘єкт яких виникає
при здійсненні лізингових операцій, фінансові результати від
лізингових операцій), з іншого боку – він повинен здійснюватися на
підставі чинного законодавства .
У бухгалтерському обліку відображається лізингодавцем
наданий у фінансовий лізинг об'єкт як дебіторську заборгованість
лізингоодержувача в сумі мінімальних орендних платежів і
негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового
доходу, з визнанням іншого операційного доходу.
Обладнання, яке передано в оперативний лізинг в аграрному
секторі, амортизується згідно політики амортизації подібних активів,
яка застосовується лізингодавцем: сума активу, що амортизується,
розподіляється на систематичній основі на кожний звітний період
протягом строку його корисної експлуатації.
Списання витрат, пов‘язаних з майном, яке передано в лізинг
необхідно відображати у відповідності до відображення доходу,
одержаного від лізингових операцій на систематичній основі протягом
строку лізингу.
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Також важливо висвітлювати особливості обліку лізингових
операцій в наказі про облікову політику сільськогосподарського
підприємства, причому окремо щодо операцій фінансового та
оперативного лізингу.
Щодо
амортизації
об‘єкта
фінансового
лізингу,
то
лізингоодавець нараховує її протягом періоду очікуваного
використання активу за обраним (згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»
і 8 «Нематеріальні активи») методом за кредитом рахунка 13 «Знос
необоротних активів». Практично всі кошти, а саме амортизаційні
відрахування, прибуток тощо, які б мали інвестуватися в техніку та
обладнання,
в
сільськогосподарських
підприємствах
використовуються на фінансування оборотного капіталу, у тому числі
на купівлю насіння, пально-мастильних матеріалів, мінеральних
добрив, сплату процентів в банк тощо [4].
Фінансові витрати – це різниця між сумою мінімальних
лізингових платежів і вартістю об‘єкта фінансового лізингу, за якою
він був відображений у бухгалтерському обліку лізингоодержувача на
початок строку фінансового лізингу. Відображаються на субрахунку
952 «Інші фінансові витрати».
Фінансовий дохід орендодавця – це очікуваний прибуток від
здійснення ним операції лізингу з урахуванням ставки відсотка, за якої
теперішня вартість суми платежів рівняється справедливій.
Відображається на субрахунку 713 “Дохід від операційної оренди‖.
Собівартість реалізованого об'єкта фінансового лізингу в
аграрному секторі визначається за його балансовою вартістю,
зменшеною на теперішню негарантовану ліквідаційну вартість, яка
відноситься на збільшення заборгованості лізингодавця.
Що стосується відображення лізингових операцій у звітності, то
в примітках до річної фінансової звітності на підставі даних
позабалансового
рахунку
«Орендовані
необоротні
активи»
відображається вартість основних засобів взятих в лізинг, а також
суми зносу основних засобів, щодо яких існують обмеження права
власності. Але, такий підхід дає досить обмежені можливості
проаналізувати склад, структуру та ефективність використання
об‘єктів лізингу. Тому пропонується внести до Приміток до річної
фінансової звітності додаткову таблицю, яка б надавала більш
детальну інформацію про об‘єкти лізингу, оскільки вони є важливою
складовою матеріально-технічної бази підприємства [2].
Бухгалтерський облік дає шанс здійснити економічний аналіз
ефективності лізингових операцій на основі даних, які відображаються
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в ньому. Передусім, це ефект розширення виробничих потужностей.
Створення майна, яке передане в лізинг, фінансується в рамках
сукупного інвестиційного попиту, який визначається загальною
господарською ситуацією. За інших умов він надає стимул до
накопичення, прискорює трансформацію капіталу із позичкового у
функціонуючий.
Висновок. Можна наголосити, що незважаючи на наявність
цілого комплексу проблем лізингу, український лізинг в
агропромисловій сфері розвивається, адже господарюючий суб‘єкт,
що використовує в своїй діяльності лізинг, відкриває для себе
можливості повного фінансування договору з поступовою та гнучкою
формою оплати вартості об`єкта лізингу.
Облік операцій з технікою, що передається в лізинг
сільськогосподарським підприємствам, має опиратися на вимогах
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та зважати на
специфіку функціонування учасників лізингових відносин.
Для продуктивного розвитку лізингу варто виконати комплекс
заходів нормативно-правового та обліково-фінансового характеру з
метою уточнення механізму переходу права власності на предмет
лізингу після закінчення строку дії угоди, впровадження механізмів
захисту лізингодавця при порушенні вимог угоди або дострокового
повернення предмета лізингу.
Прогнозованими наслідками від вирішення порушених питань
будуть: поліпшення інвестиційного середовища в сільському
господарстві, збільшення надходжень до бюджету, цивілізований
розвиток ринку лізингових послуг, підвищення ефективності
виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення рівня їх
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Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Під
довгостроковим регіональним інвестиційним проектом розуміється
проект, в якому визначені напрями і способи вкладання грошових
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коштів з метою отримання прибутку. Інвестиційні проекти можна
класифікувати за різними ознаками, в тому числі за строками
реалізації, за масштабами, за напрямами підприємницької діяльності,
за складністю тощо.
Регіональні
інвестиційні
проекти,
що
передбачають
довгостроковий період реалізації, як правило, запускаються в сфері
енергетики та нерухомості. Також це можуть бути транспортні
інвестиційні проекти.
Основні етапи будь-якого регіонального інвестиційного проекту
полягають у розробці концепції, вкладанні інвестиції та отриманні
економічної чи соціальної вигоди. Реалізація регіонального
інвестиційного будівельного проекту передбачає будівництво будівель
і споруд з подальшим їх використанням у рамках інвестиційних
проектів. Так справа йде в нерухомості. Транспортні інвестиційні
проекти припускають таку ж схему реалізації. В енергетиці
передбачається будівництво електростанцій і ліній електропередач з
метою постачання електрикою окремих територій .
Посилення ролі держави в інвестиційній сфері має бути націлене
на підвищення ефективності державної інвестиційної політики, при
збереженні ринкових свобод і стимулюванні приватних інвестицій
[1, с. 174]. У Республіці Таджикистан існують значні інвестиційні
потреби у сфері інфраструктури та комунальних послуг . Більш
конкретно, витрати на інфраструктуру з державного бюджету
необхідно різко підняти. Їх неможливо задовольнити лише з
державного бюджету та зовнішньої допомоги. Тому здійснення
інвестиційних проектів в регіонах країни розподілено не рівномірно,
та в основному інвестиційні проекти припадають на інфраструктурні
промислові регіони країни.
Деякі довгострокові регіональні інвестиційні проекти можуть
бути ефективними в агрегованому вигляді, тобто, з точки зору
загальних витрат і доходів, але не привабливими для інвестора через
надмірне оподаткування або високий ступінь прийнятого ризику. Тому
важливо створити для інвестора таке економічне середовище, зокрема,
нормативно-правову базу, яка була б адаптована до мінливих умов
реалізації проектів.
Головна мета створення довгострокових регіональних
інвестиційних проектів, як правило, відображається в його назві. У той
же час будь-який довгостроковий регіональний інвестиційний проект
являє собою ієрархію цілей, до яких можна віднести прагнення
інвестора досягти певних результатів у встановлені терміни при
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мінімально можливих витратах. Досягнення певних результатів
відносяться до основних цілей, а терміни і витрати – другорядні.
Поставлені в проекті цілі можуть змінюватися протягом терміну
реалізації проекту. Аналіз довгострокових регіональних інвестиційних
проектів починається з вибору варіанта найбільш вигідного вкладання
грошових коштів. Довгострокові регіональні інвестиційні проекти
визнаються доцільними, якщо прибутковість і рентабельність від
вкладень в даний об'єкт перевищують прибутковість і рентабельність
від вкладень в інші об'єкти.
Цілі статті. Розглянути державне регулювання довгострокових
регіональних інвестиційних проектів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Аналізуючи методологічні і практичні сторони
особливостей державного регулювання та проблеми залучення
інвестиції в довгострокові регіональні інвестиційні проекти
Республіки Таджикистан можна відзначити, роль і значення
довгострокових регіональних інвестиційних проектів у рамках
Програми державних інвестицій (далі ПДІ) на 2012 – 2014 рр.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Уряд держави і
державні міністерства та відомства при прийняття інвестиційних
проектів в рамках ПДІ роблять ставки на залучення кредиту від різних
міжнародних і регіональних фінансових організацій і урядів іноземних
держав. Якщо подивитися і проаналізувати останні прийняті ПДІ, то
на певному періоді часу держава приймає кредити не тільки від
міжнародних та регіональних фінансових організацій, а й від урядів
іноземних держав, чого держава повинна побоюватися. Тому що в
майбутньому іноземні держави, використовуючи свої пріоритети до
співвідношення зовнішнього боргу запозичення Республіки
Таджикистан, зможуть використовувати свої « ігрові політики».
Так як, метою нашого дослідження є аналіз довгострокових
регіональних інвестиційних проектів, то пріоритетні інвестиційні
проекти в рамках ПДІ на 2012 – 2014 роки можуть стати прикладом
аналізу, який наведено в табл. 1.
Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що з 99
реалізованих інвестиційних проектів у рамках ПДІ на період 2012–
2014 роки, тільки 11 інвестиційних проектів є довгостроковими
проектами. Всі довгострокові регіональні інвестиційні проекти
здійснюються понад п'ять років і крім одного довгострокового
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1

2

Проект "Реконструкція і
продовження будівництва
середніх шкіл (2 фаза)
Проект розвитку
виробництва
сільськогосподарської
продукції і
управління вододілом
річок

2004–
2012
рр.

4

Проект "Будівництво і
оснащення міжрайонної
багатопрофільної лікарні
Хатлонской області
устаткуванням"
((р. Дангара)

2006–
2012рр.

6

Проект стійкого розвитку
бавовняного сектора

7

8

Будівництво
автомобільної дороги
Куляб-Калаї
Хумб
Реконструкція автодороги
Душанбе-Чанак

9

Проект "Розвиток
сільської місцевості"

10

Проект "Будівництво
п'яти середніх шкіл і
придбання
устаткування"(2фаза)

РРП

Душанбе

Хатлонска
я область

●

2004–
2012рр.

Проект водопостачання
міста Душанбе

Проект по відновленню
бавовняного сектора

Согдийска
я область

2003–
2012
рр.

3

5

ГБАО

Назва проекту

Республіка
нське
значення

№

Термін
проектів

інвестиційного проекту всі інші є чинними з забезпеченням
фінансування.
Реалізація довгострокових регіональних
інвестиційних проектів по регіонах Республіки Таджикистан
у рамках пді на період 2012 – 2014 рр.

●

●

●

2007–
2012
рр.
2007–
2012
рр.

●
●

2007–
2014рр.

●

2007–
2012рр.
2008–
2014
рр.

●
●

2008 –
2014рр.

●
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Продовження табл. 1

11

12

Відновлення
рослинництва, що містить
ефірні олії і
подальша організація
парфюмерної
промисловості в
Республіці Таджикистан
Сума
ВСЬОГО

2009–
2014
рр.

●
358,4
5

92,9
1

20,6
1

12,94
1

44,9
3

Джерело: Таблиця створена автором на основі розрахунку Державної
програма інвестицій, грантів та капітального будівництва на 2012–2014 роки,
від 3 грудня 2011р, – № 578.

У рамках довгострокових інвестиційних проектів у ПДІ на
період 2012–2014 р. проект «Відновлення рослинництва, що містить
ефірні масла і подальша організація парфумерної промисловості в
Республіці Таджикистан», метою якого є напрями розвитку
сільськогосподарської галузі не знайшов свого донора. Проект
ґрунтується на здійснення відновлення та підвищення ефективності
використання ресурсів.
Якщо
розподілити
процес
реалізації
довгострокових
інвестиційних проектів за регіонами країни, то з 11 довгострокових
інвестиційних проектів 5 проектів на суму 358 400 000 доларів США
або 45,46 % поширюються і реалізуються по всьому регіону країни, 3
довгострокових інвестиційних проекти припадає на РРП на суму 44,9
мільйонів доларів США або 27,27 %, 1 довгостроковий інвестиційний
проект у ГБАО на суму 92,9 мільйонів доларів США або 9,09 %, 1
довгостроковий інвестиційний проект направлений в Хатлонську
область на суму 20,6 мільйона доларів США або 9,09 % і 1
довгостроковий інвестиційний проект у м. Душанбе на суму 12,94
мільйонів доларів США або 9,09 %. У Согдійської області не
намічається реалізація жодного довгострокового інвестиційного
проекту.
Розглядаючи довгострокові регіональні інвестиційні проекти в
секторах народного господарства, доцільно оцінювати ефективність і
ризики з точки зору як мінімум двох сторін, залучення в цей процес –
інвестора і держави. В якості інвестора можуть виступати декілька
різних міжнародних, регіональних фінансових організацій, уряди
іноземних держав, а також Хукуматом районів та державні структури,
кожна з яких характеризується своїм ставленням до ризику та
адаптації. В якості держави виділення кошти з державного бюджету.
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При прийнятті довгострокових регіональних інвестиційних
проектів держава особливо приділяє увагу паралельного розвитку
регіонів країни.
Отже, критеріями оцінки аналізу довгострокових регіональних
інвестиційних проектів даної проблеми, є наступні висновки:
високі або середні ризики проекту;
інвестиційна привабливість проекту;
відсутність проекту вимогам стандартів економічної
ефективності;
пропрацьованість
інвестиційного
проекту
відповідно
представленого бізнес–плану та фінансової моделі проекту вимогам
інвестора;
кожен довгостроковий регіональний інвестиційний проект,
крім залучених зовнішніх засобів, повинен ще мати і зовнішні гранти.
Висновки. Таким чином, аналізуючи особливості державного
регулювання та проблеми залучення інвестицій в довгострокові
регіональні інвестиційні проекти можна відзначити, що регіони країни
розвиваються нерівномірно, тому Уряд Республіки Таджикистан
зобов'язується на паралельному поділі залучених іноземних
інвестицій, особливо у створенні та реалізації довгострокових
інвестиційних проектів по регіонах країни. За загальним аналізом
реалізованих інвестиційних проектів у рамках ПДІ видно, що держава,
насамперед, шукає донорів для довгострокових інвестиційних
проектів, а не для короткострокових або середньострокових. Так як
довгострокові інвестиційні проекти за регіонами у різних галузях
народного
господарства
мають
характер
довгострокового
капіталовкладення.
1. Быстров О.Ф. Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской
Федерации. М.: Окей книга, 2010. – С. 174.
2. Государственная программа инвестиций, грантов и капитального строительства на
2012–2014 годы, от 3 декабря 2011г., – № 578.
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ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
У статті проводиться порівняльний аналіз обліку оплати праці за
національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, та здійснено
обґрунтування необхідності гармонізації національної системи обліку згідно до
міжнародних стандартів.
Ключові слова: Міжнародні стандарти, національні стандарти, виплати
працівникам, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.
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SYSTEM OF PAY BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS
In this paper a comparative analysis of records of wages for national and
international accounting standards, and by the rationale for the harmonization of national
accounting systems according to international standards.
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Сковрунськая Т.В., Тивончук С.В.
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
В статье проводится сравнительный анализ учета оплаты труда по
национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, и осуществлено
обоснование необходимости гармонизации национальной системы учета по
международным стандартам.
Ключевые слова: Международные стандарты, национальные стандарты,
выплаты работникам, социальное страхование, пенсионное обеспечение.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах господарювання особливого значення набувають питання
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пов‘язані з оплатою праці. Заробітна плата посідає одне із центральних
місць в обліку на підприємстві, оскільки саме в ній відбиваються
різнобічні інтереси сторін суспільно-трудових відносин, усі їхні
досягнення й прорахунки. Крім того, це один із найважливіших
показників, що характеризує рівень економічного та соціального стану
суспільства і залежить, передусім, від продуктивності праці.
На шляху до інтеграції в міжнародний економічний простір,
залучення вітчизняними підприємствами іноземного капіталу, вихід на
іноземні ринки товарів, послуг та цінних паперів, зумовлює
необхідність реформування національної системи бухгалтерського
обліку (НСБО) у відповідності з Міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ). Перехід на МСФЗ надасть українським
підприємствам можливості для ефективного функціонування
інформаційної системи підприємства. Крім того, застосування таких
єдиних стандартів дозволить удосконалити організацію обліку оплати
праці та забезпечить відкритість, прозорість звітної інформації, що
сприятиме зростанню інвестиційної привабливості національних
підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичні, методологічні та економіко-організаційні питання
обліку праці та її оплати в умовах переходу на міжнародні стандарти
фінансової звітності досліджували такі вчені-економісти:
А.В. Базилюк, М.П. Бойко, Є.І. Вовканич, В.М. Войнаренко, С.Ф. Голов,
О.В. Івахненков, А.В. Калина, В.М. Костюченко, М.В. Кужельний,
Т.Г. Мельник, Н.А. Пономарьов, В.Н. Ткач, М.В. Ткач, та інші.
Цілі статті. Розгляд і порівняльний аналіз ведення
бухгалтерського обліку оплати праці за національними та
міжнародними
стандартами
та
обґрунтування
доцільності
трансформації обліку з національних стандартів на міжнародні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З початком
інтеграції України до світової спільноти система бухгалтерського
обліку зазнала значних змін. Держава винесла на перший план
питання розробки та застосування такої методології бухгалтерського
обліку та звітності, яка б відповідала міжнародним стандартам, що
дасть можливість наблизити національну систему бухгалтерського
обліку до європейської та створити більш сприятливі умови для
іноземних інвесторів.
Відповідно до національних стандартів, порядок обліку
розрахунків за виплатами працівників та розкриття інформації про такі
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виплати у фінансовій звітності підприємства визначається П(С)БО 26
«Виплати працівникам». Розрахунки з працівниками за міжнародними
стандартами регулюється МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам».
Порівняльний аналіз П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та
МСФЗ 19 «Виплати працівникам» наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика П(С)БО 26 «Виплати
працівникам» та МСФЗ 19 «Виплати працівникам» [5, с. 362]
Критерії

МСФЗ (IAS) 19

П(С)БО 26
Визначає методологічні
засади формування в
бухгалтерському обліку
інформації про виплати
(у грошовій і не
грошовій формах) за
роботи, виконані
працівниками, та її
розкриття у фінансовій
звітності

Мета

Визначення
бухгалтерського обліку
та розкриття
інформації
про виплати
працівникам

Сфера
застосування

Застосовується
роботодавцем для
обліку всіх виплат
працівникам, за
винятком тих, до яких
застосовується МСФЗ
(IAS) 2 ―Платіж на
основі акцій‖

Кількість
підпунктів

161

34

Склад
виплат
працівників

Короткострокові
виплати працівникам,
виплати по закінченні
трудової діяльності,
інші довгострокові
виплати працівникам,
виплати при звільненні

Поточні виплати,
виплати при звільненні,
виплати по закінченню
трудової діяльності,
виплати інструментами
власного капіталу
підприємства, інші
довгострокові виплати
працівникам

Застосовується
роботодавцями –
підприємствами,
організаціями, іншими
юридичними особами
незалежно від форм
власності (крім
бюджетних установ)

Відмінності
МСФЗ (IAS) 19 не
дає повного
розкриття
інформації
про виплати
працівникам у
примітках до
фінансової
звітності
У зв‘язку з
прийняттям в
Україні
П(С)БО 34 ―Платіж
на основі акцій‖,
доцільно внести
поправки в П(С)БО
26 щодо його дії на
виплати на основі
часток у капіталі
У П(С)БО
інформація
представлена в
більш стислому
вигляді
У П(С)БО виділені
зобов‘язання по
виплатам
інструментами
власного капіталу,
які визначаються
відповідно до
П(С)БО 13
―Фінансові
інструменти‖

За результатами проведеного аналізу слід відмітити, що МСФЗ
19 ―Виплати працівникам‖ та П(С)БО 26 ―Виплати працівникам‖
поряд із подібними характеристиками, мають і ряд розбіжностей. Це,
насамперед, пов‘язано із національними особливостями обліку та
неоднократними спробами наблизити норми МСФЗ до вітчизняного
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законодавства.
Так як П(С)БО 26 ―Виплати працівникам‖ дає лише трактування
використання термінів та поверхневі рекомендації щодо обліку
розрахунків з оплати праці, то на практиці бухгалтери використовують
Інструкцію зі статистики заробітної плати, порядок обчислення
середньої заробітної плати та інші нормативні документи.
Отже, МСФЗ 19 на відміну від національного П(С)БО 26 значно
ширше розглядає аспекти обліку розрахунків за виплатами
працівникам, включаючи, окрім заробітної плати та премій,
компенсації за відсутність працівників, виплати пов‘язані з участю
працівників у прибутку підприємства та негрошові пільги у формі
надання житла, автомобілів, безплатних та субсидованих товарів,
медичного обслуговування.
Крім того, до витрат на персонал за міжнародними стандартами
поряд із заробітною платою належать внески працедавця на соціальне
забезпечення працівників (соціальне страхування, страхування на
випадок безробіття та ін.), які не відносяться цим стандартом до
заробітної плати, а перераховуються як окремі види виплат. Мається
на увазі та частина страхових зборів, яка сплачується за рахунок
заробітку працівників.
Натомість згідно з українським законодавством усі види
особистого соціального страхування відносять до заробітної плати, і
підлягають нарахуванню єдиного соціального внеску. Як наслідок,
виникає додаткове навантаження на роботодавців та працівників, що
в свою чергу зумовлює відсутність попиту на угоди довгострокового
страхування життя та наявністю збитків у страховиків.
Таким чином, українське законодавство щодо соціальних
внесків роботодавців (не тільки до загальнообов‘язкових фондів, але й
до страхових компаній), за які купується соціальний захист найманих
працівників, є неврегульованим, не відповідає світовим нормам та
потребує відповідних змін [6].
У відповідності до МСФЗ 19 до однієї із статей
короткострокових виплат працівникам відносять участь у прибутку та
премії, за якими певні категорії або всі працівники отримують бонуси
(або премії) додатково до регулярної заробітної плати.
Участь у прибутках поширено у таких країнах як: Японія
Франція, Швеція, Німеччина, Бельгія, Данія, де фірмам, що
використовують ці програми, відповідно до законодавства надаються
податкові пільги.
В Україні програми участі у прибутках ще не отримали
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достатньо широкого поширення. Це, насамперед, пов‘язано з
відсутністю зацікавленості українських підприємців не те щоб
надавати бонуси працівникам з прибутку підприємства, але й
показувати його високий рівень, оскільки чим вищий прибуток, тим
більший розмір відповідного податку необхідно сплатити до бюджету.
Даний факт зумовлює необхідність врахування досвіду європейських
країн щодо системи податкових пільг та відповідного реформування
податкового законодавства України [2].
Не менш важливою статтею короткострокових виплат
працівникам згідно з МСФЗ 19 є компенсації за відсутність. За
міжнародним стандартом підприємство зазвичай оплачує працівника
час відсутності їх на роботі за таких причин: відпустки, хвороби та
нетривала непрацездатність, декретні відпустки для матері або батька,
відправлення функцій присяжного засідателя, військові збори та ін. [1,
с. 858].
Слід відмітити, що ―компенсації за відсутність працівника‖ у
МСФЗ 19 і ―виплати за невідпрацьований час‖ у П(С)БО 26 – не є
тотожними. Однак, у даному випадку МСФЗ набагато ближче
знаходиться до національного КЗпП.
Одним із найбільших розділів як у національному, так і в
міжнародному стандартах є розділ пов'язаний із виплатами після
закінчення трудової діяльності.
Таблиця 2
Порівняння виплат пов‘язаним із закінченням трудової
діяльності за міжнародним та національним стандартами [5, с. 365]
П(С)БО 26
Різні види пенсійного забезпечення
працівників (крім державного)
Інші зобов‘язання підприємства, які воно бере
на себе щодо своїх колишніх працівників

МСФЗ (IAS)19
Пенсійне забезпечення
Страхування життя після закінчення
трудової діяльності
Медичне обслуговування після
закінчення трудової діяльності

Згідно МСБО 19 та П(С)БО 26 програми виплат по закінченню
трудової діяльності поділяють на два види:
- програми із визначеним внеском;
- програми із визначеною виплатою.
Програми з визначеним внеском – це програми виплат по
закінченню трудової діяльності, згідно з якими підприємство сплачує
фіксовані внески до пенсійного фонду і згодом жодних зобов'язань
перед застрахованими таким чином працівниками не несе. Отже, сума
виплат, яку отримує працівник за такою програмою, визначається
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сумою внесків, сплачених підприємством. Нестачу коштів, яка може
утворитись до дати виходу на пенсію за несприятливих результатів
пенсійного фонду, підприємство покривати не зобов‘язано.
Найбільш трудомістким для обліку та оцінки є програми із
визначеною виплатою. Дані програми пов‘язані з відрахуваннями, що
здійснюються підприємствами до пенсійних фондів та страхових
компаній, та передбачають гарантований працедавцем розмір пенсії у
майбутньому.
Дана програма є для компаній настільки ж ризикованою,
наскільки й вигідною. Ризик полягає у тому, що при нестачі коштів до
моменту виходу працівника на пенсію компанія зобов‘язана
відшкодувати забраклу суму. Але якщо на той час трапляється
зворотний ефект, то компанія отримує прибуток [7].
Цілком очевидно, що норми ПСБО 26 розроблені на основі
МСФЗ 19, що стосуються таких програм, не будуть застосовуватись у
вітчизняній практиці доти, доки механізми пенсійного забезпечення
передбачені пенсійною реформою, не почнуть реально діяти.
Пенсійне забезпечення у більшості розвинених країн
здійснюється з використанням трьох джерел: державних пенсійних
систем ( в межах державного пенсійного страхування); пенсійних
систем
підприємців-роботодавців;
індивідуальних
накопичень
громадян в недержавних пенсійних фондах, страхових компаніях та
інших фінансових установах. В багатьох країнах перевагу надають
системам недержавного пенсійного забезпечення (недержавні пенсійні
фонди – НПФ).
На даний час система пенсійного забезпечення в Україні
знаходиться на шляху до реформації. Недержавні пенсійні фонди в
Україні є. Правда, популярними їх назвати не можна. У 2012 році в
Україні діяли 102 НПФ, які обслуговували тільки півмільйона осіб.
При цьому більше 90% активів НПФ сформували внески юридичних
осіб. Для України характерним є низький рівень довіри населення до
НПФ та банківської системи, відсутність зацікавленості роботодавців
щодо участі в НПФ, обмеженість інвестиційних можливостей та
низький рівень поінформованості населення щодо ролі та статусу
Накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Крім того, в
Україні ще не створено достатньої юридичної бази, яка б дозволила
ефективно регулювати діяльність недержавних пенсійних фондів.
У сучасних економічних та демографічних умовах питання
подальшого розвитку недержавного пенсійного забезпечення набуває
особливої актуальності. Адже згідно з прогнозом уряду, вже до 2050
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року кількість пенсіонерів в Україні подвоїться. А це означає, що
перед державою може постати необхідність або збільшити збори до
Пенсійного фонду України, або скоротити розмір пенсій. Тому одним
із рішень, яке принесе користь Україні у довгостроковій перспективі, є
повне прийняття МСФЗ та їх інтеграція у систему бухгалтерського
обліку в Україні.
Небагатослівним є національний стандарт і в питанні обліку та
ідентифікації інших довгострокових виплат працівникам, яким
присвячує лише один пункт. Натомість у МСФЗ 19 до даного виду
виплат належать: додаткова відпустка за вислугу років, оплачувана
академічна відпустка, виплата до ювілеїв і за вислугу років, а також
виплати пов‘язані із тривалою непрацездатністю
Висновки. Порівняння систем обліку розрахунків за виплатами
працівників відповідно до П(С)БО 26 та МСФЗ 19 свідчить про
необхідність реформування національної системи обліку відповідно до
міжнародної практики та внесення змін у відповідні нормативні
документи.
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» містить ряд недоліків, що
значно ускладнюють роботу бухгалтерів. Основною рекомендацією є
детальна розробка інструктивних та рекомендаційних нормативних
актів, які на розроблених прикладах та типових ситуаціях дадуть
можливість краще розуміти питання обліку розрахунків за виплатами
працівникам
Одним з рішень, яке в довгостроковому плані є корисним для
України, буде гармонізація бухгалтерського обліку з міжнародними
стандартами та врахування цінного досвіду у сфері пенсійного
забезпечення, медичного та соціального страхування. Це дозволить
повністю перейти на загальновизначену міжнародну практику обліку і
покласти край розбіжностям в обліку виплат працівникам
за
міжнародними і національними стандартами. Даний процес стане
відображенням переходу української економіки на якісно нову ступінь
розвитку.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
В статье исследованы проблемные аспекты трансформационных процес-сов
бухгалтерского учета в аграрном секторе в соответствии с международными
стандартами. Исследования подтверждают невозможность идентификации отдельных
положений к условиям Украины.
Ключевые слова: трансформация бухгалтерского учета, международные
стандарты бухгалтерского учета, методика калькулирования, методы оценки.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Процес
економічної інтеграції вимагав уніфікації фінансової інформації.
Неузгодженість облікових стандартів викликала необхідність
створення Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку, який в подальшому був перейменований в Раду з МСБО для
прийняття спільних рішень з бухгалтерських проблем. Діяльність
даного органу передбачала створення бухгалтерських стандартів,
спрямованих на удосконалення та гармонізацію бухгалтерського
обліку в світовому просторі.
В 2000-му році Україна приєдналась до країн, які на основі
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), а пізніше
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), створювали
свої національні Положення стандарти бухгалтерського обліку
(П(с)БО).
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблем. Дослідженням різносторонніх аспектів даної проблеми
присвячені праці Добровського В.М. [2], Жука В.М. [3], Лінника В.Г.[6],
Моссаковського В.Б. [7], Сопка В.В. [8] та інших науковців. Але ряд змін,
внесених в порядок ведення бухгалтерського обліку України і, зокрема,
обліку в аграрному секторі, з впровадженням міжнародних стандартів
потребували зміни існуючої методики та подальшої її трансформації.
Цілі статті: дослідження напрямків трансформації бухгалтерського обліку в аграрному секторі з врахуванням певних нюансів,
викликаних в значній мірі технологічними та національними
особливостями даної галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. До проблемних
питань бухгалтерського обліку в аграрному секторі варто віднести
методику та організацію процесу калькулювання собівартості
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продукції на сільськогосподарських підприємствах. Розмаїття
продукції сільськогосподарських підприємств потребує використання
різних методів калькулювання собівартості продукції залежно від виду
продукції, технологічної складності її виробництва та організаційних
особливостей. В зарубіжній практиці традиційно використовують два
методи:
калькулювання
за
замовленнями
та
попроцесне
калькулювання (калькулювання безперервної діяльності). А в Україні
використовують, в основному, попроцесний (простий), попередільний,
позамовний та нормативний методи калькулювання. Однак, до
останнього часу єдності щодо класифікації вітчизняних методів
калькулювання собівартості продукції, і сільськогосподарської
зокрема, не відмічено.
У даний час собівартість продукції набула значення основного
об‘єкта
управління
і
являється
передумовою
здійснення
господарського розрахунку, як в масштабі всього народного
господарства і його галузей, так і в окремих господарствах та їх
структурних підрозділах. Тому дослідження В.Г. Лінником [6]
калькуляції як системи способів і прийомів обчислення собівартості та
вимірника затрат на виробництво, набувають особливої актуальності.
Варто визнати, що пошук і мобілізація внутрішніх резервів,
підвищення якості, усування причин високої собівартості
сільськогосподарської продукції і низької рентабельності її
виробництва значною мірою залежать в останні десятиліття і від
обґрунтованості методики калькулювання. На основі вивчення і
аналізу літературних джерел та сформованої практики калькулювання,
як важливого етапу економічної роботи вищезгаданий дослідник [6]
досить об‘єктивно визначив завдання, які дозволяють забезпечити
досягнення визначеної мети. Для цього необхідно: визначити обсяг
витрат, що підлягають включенню в собівартість; обґрунтувати
класифікацію витрат та їх групування; обґрунтувати методи вартісної
оцінки елементів витрат, поділ їх між готовою продукцією і
незавершеним виробництвом, розподіл непрямих витрат, визначення
обсягу продукції, її об‘єктів і калькуляційних одиниць; обґрунтувати
методи розподілу між основними і побічними та супутніми видами
продукції.
Початковим етапом виробничого обліку при різних його формах
є визначення об‘єктів обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції. Їх вплив безпосередньо на організацію обліку витрат і
взаємозв‘язок початкової і результативної інформації свідчить про
необхідність правильного вибору об‘єктів. Це, перш за все, пов‘язано з
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їх послідуючим використанням для достовірного обчислення
собівартості продукції, планування і аналізу діяльності підприємств
різних організаційних форм. Не викликає сумніву, на думку ряду
авторів [ 5, с. 7; 4, с. 21; 1, с. 114; 6], доцільність виділення на практиці
самостійними позиціями аналітичного обліку об‘єктів калькуляції.
Однак в сільськогосподарському виробництві для окремих видів
продукції збіг об‘єктів обліку витрат і об‘єктів калькуляції не може
бути досягнутим тому, що в результаті єдиного технологічного
процесу отримують в основному два види практично рівноцінної
продукції.
Система обліку витрат і калькулювання собівартості
сільськогосподарської продукції залежить від особливостей технології
і організації виробництва, тривалості виробничого циклу,
невідповідності процесу здійснення витрат з процесом виходу
продукції. Фактично собівартість отриманої продукції в даному
звітному періоді визначається сумою витрат поточного року та витрат
попередніх, а інколи і послідуючих років.
Обчислюючи собівартість продукції, важливо правильно
віднести витрати не лише на ту чи іншу галузь сільського
господарства, але й на конкретні види продукції.
Дискусійним питанням протягом тривалого періоду досліджень
був розподіл витрат між основними і побічними та супутніми видами
продукції. Не всі діючі способи розподілу витрат забезпечують
необхідну точність і відповідають вимогам єдності розподілу витрат.
Досвід підтверджує, що найбільш вдалим буде використання
конкретних
методів
до
певних
видів
виробництв
сільськогосподарської продукції. Це дозволить враховувати
технологічні і організаційні особливості та підвищить достовірність
даних. Застосування при визначенні собівартості протягом тривалого
періоду коефіцієнтного методу розподілу витрат підтверджує його
недоліки, викликані принципами, які покладені в основу визначення
коефіцієнтів. Не позбавлений недоліків і метод розподілу витрат
пропорційно до їх вартості за реалізаційними цінами. В економічній
літературі відносно даного методу до теперішнього часу немає
єдності, а на практиці його використання приводить до викривлення
даних. Слушною є думка, що ціни мають формуватись з врахуванням
рівня витрат виробництва, а не собівартість повинна визначатись на
основі цін. Також одним із суттєвих недоліків калькулювання є
визначення собівартості продукції без врахування її якості.
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Недоліком згаданих методів обчислення собівартості продукції є
і те, що даний показник визначається лише після закінчення
виробничого циклу, коли вплинути на хід виробництва і рівень його
витрат вже неможливо. Тому незалежно від застосовуваних методів
визначення собівартості облік витрат доцільно здійснювати з
використанням
основних
елементів
нормативного
методу
калькулювання. Дана методика обчислення собівартості виявить
позитивний вплив на управління виробничими процесами,
забезпечення максимальної ефективності понесених витрат, а отже,
досягнення зниження собівартості, підвищення рівня продуктивності
та рентабельності.
З переходом на ведення обліку за міжнародними стандартами
замість повної собівартості сільськогосподарської продукції
пропонується визначати виробничу собівартість. При визначенні
фінансового результату в розрізі сільськогосподарської продукції
діюча методика приводить до певної умовності, що спотворює
достовірність
отриманої
інформації.
Враховуючи,
що
сільськогосподарська продукція є сировиною для харчової, легкої,
текстильної та інших галузей промисловості необхідно мати
інформацію про повну собівартість її для достовірності вартості, як
кінцевого так і проміжних продуктів. Вичерпна інформація про повну
собівартість на кожному етапі дозволить досягнути прозорості у
ціноутворенні, що в свою чергу сприятиме пошуку резервів на кожній
стадії та допоможе вплинути на послідуючі процеси переробки
сировини.
Висновки. Значна кількість проблемних питань потребує їх
систематизації і пошуку шляхів розвитку бухгалтерського обліку з
врахуванням особливостей аграрного сектора України.
Тому доцільно на галузевому рівні з`ясувати накопичені
проблемні питання, а на державному рівні сформувавши парадигму,
підготовити нормативно-правові акти з розвитку вітчизняного
бухгалтерського обліку та узагальнити їх у вигляді концепції розвитку
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі розвитку науково-технічного прогресу стрімко зростає роль
нематеріальних активів, а також контролю за правильністю їх обліку і
ефективністю їх використання в діяльності всіх суб‘єктів
господарювання. Потреба більш глибокого дослідження зумовлена в
першу чергу специфікою даного облікового об‘єкта, що полягає у
відсутності його матеріальної форми і необхідності здійснення його
ідентифікації з метою визнання і оцінки. Нематеріальні активи мають
бути контрольовані суб'єктом господарювання у результаті минулих
подій та забезпечувати надходження майбутніх економічних вигід до
суб'єкта господарювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми обліку та особливості контролю
нематеріальних активів на сучасних підприємствах є предметом
наукових досліджень багатьох вітчизняних та закордонних вчених,
зокрема Т. Банасько. І.М. Бойчук, Ф.Ф. Бутинця, В.П. Завгороднього,
В. Манакіна, Н. Проскуріної, К. Свейбі, О. Кантаєва, М. Бабіч та ряду
інших дослідників.
Цілі статті. Метою дослідження є виявлення проблемних
питань контролю нематеріальних активів і визначення можливостей їх
розв‘язання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розвиток
ринкових відносин зумовив введення в практику діяльності
вітчизняних підприємств нематеріальних активів, які в структурі всіх
активів, на сьогодні, займають незначну частку. Незважаючи на
труднощі, з якими зустрічаються суб‘єкти господарювання в процесі
обліку і контролю цієї складової активів, останнім часом їх роль
невпинно зростає.
ПСБО 8 «Нематеріальні активи» було введено в дію в 1999 році і
він був впроваджений в практику з самого початку реалізації програми
розвитку бухгалтерського обліку. Проте ряд облікових моментів щодо
обліку нематеріальних активів залишалися не зрозумілими ще досить
довгий проміжок часу. Саме це і зумовило зростання кількості
дискусій в науковій літературі. Значні труднощі в обліку відчувались і
через наявність певних відмінностей в існуючих методиках
бухгалтерського обліку і контролю нематеріальних активів за
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вітчизняними положеннями стандартами бухгалтерського обліку і
міжнародними стандартами обліку і звітності. Лише з прийняттям
Міністерством фінансів України Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку нематеріальних активів частина проблем
втратила свою актуальність. Проте проблеми визначення методичних
положень щодо контролю за нематеріальними активами та
ефективністю їх використання, на сьогодні, не втрачають своєї
актуальності і активно обговорюються час від часу в науковій
літературі.
Однією з головних проблем контролю нематеріальних активів є
відсутність єдиного трактування поняття «нематеріальні активи». Так,
одні вчені розглядають нематеріальні активи у складі ресурсів
підприємства як складову частину необоротних активів, інші — як
об‘єкти інтелектуальної власності, окремі науковці досліджують сферу
нематеріального виробництва. Окрім того, в деяких джерелах поряд з
терміном
«нематеріальні
активи»
використовують
поняття
«нематеріальні ресурси», «активи знань», «інтелектуальний капітал»
та ін.
Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальний актив - немонетарний
актив, що не має матеріальної форми, може бути ідентифікований й
утримується підприємством з метою використання протягом періоду
більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він
перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних
цілях або надання в оренду іншим особам.[4]
Тобто, виходячи з визначення нематеріального активу можна
виділити наступні його критерії: немонетарний актив та не має
матеріальної форми.
Згідно з П(С)БО 19 немонетарні активи - всі активи, крім коштів,
їхніх еквівалентів і дебіторської заборгованості у фіксованій (або
певної) сумі грошей. Виходячи з П(С)БО 1 активи - ресурси,
контрольовані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе одержанню економічних
вигід у майбутньому.[6]
З представленого випливає, що нематеріальний актив - це
ресурс, що не може бути, по-перше, фінансовим капіталом відповідно
до першого економічного критерію – «немонетарний актив», по-друге,
згідно з другим критерієм «не має матеріальної форми», не може бути
ні землею, ні капіталом.
Таким чином, нематеріальний актив, це ресурс – «праця» або
«всі фізичні й розумові здатності людей, які можна застосовувати у
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виробництві товарів і послуг», і «підприємницькі здатності». Тому
класифікація нематеріальних активів, наведена у П(С)БО 8 є
недосконалою. Необхідно слово «право» вилучити з найменувань
нематеріальних активів, посилаючись на те, що не права є
нематеріальними активами, а безпосередньо об‘єкти інтелектуальної
власності і замінити в назві субрахунку за Планом рахунків
«Авторські та суміжні з ними права» на «Об‘єкти авторських та
суміжних з ними прав».[5]
На думку Т. Банасько одним із найважливіших проблемних
питань, пов‘язаних з внутрішнім контролем нематеріальних активів, є
правильність контролю за їх оцінкою, що ускладнюється відсутністю
визначення чіткої природи нематеріальних активів, розумінням їх
основних характеристик.[2]
Одним із дискусійних питань, на сьогодні, виступає питання
внутрішнього контролю витрат на формування і обслуговування webсайтів. Оскільки значна кількість підприємств або мають власну
сторінку в Інтернеті або взагалі здійснюють свою діяльність через
Інтернет-магазин, досить часто постає питання необхідності
здійснення внутрішнього контролю за витратами на обслуговування
таких об‘єктів, та їх відображення в складі нематеріальних активів.
Тому, при обліку таких об‘єктів особливу увагу слід зосереджувати на
перевірці правомірності віднесення витрат на такі об‘єкти відповідно
до П(С)БО 8. Крім того, в процесі внутрішнього контролю визначення
вартості таких об‘єктів, як і будь-яких нематеріальних активів, слід
звернути увагу на те, що до складу вартості нематеріальних активів не
можуть включатися витрати на дослідження, підготовку і
перепідготовку кадрів, витрати на рекламу та просування продукції на
ринку, витрати на створення, реорганізацію та переміщення
підприємства або його частини та витрати на підвищення ділової
репутації підприємства та інші витрати, що не включаються до їх
вартості відповідно до ПСБО 8. Крім того, в практиці створення
Інтернет ресурсів є два способи відображення витрат: їх або
відображають як нематеріальні активи, або відносять до витрат
звітного періоду і обліковують на рахунку 93 «Витрати на збут». При
цьому в процесі внутрішнього контролю потрібно чітко розуміти за
яких умов підприємство буде застосовувати той чи інший спосіб.
Значна кількість проблем реалізації внутрішнього контролю
нематеріальних активів і на етапах перевірки документування
операцій та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку. До
таких проблем можна віднести:
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- відсутність всієї необхідної інформації про нематеріальний
актив в документах, в яких вони обліковуються, що потребує
створення уніфікованих форм обліку різних видів нематеріальних
активів;
- відсутність матеріальної форми нематеріальних активів
ускладнює процес інвентаризації, адже він зводиться до перевірки
документів, які підтверджують існування таких активів та визначення
можливості ним забезпечити отримання економічної вигоди;
- неоднорідність нематеріальних активів спричиняє ускладнення
для розуміння їх сутності та особливостей їх використання, а також
призводить до викривлення облікових даних.
Окрім зазначених проблем останнім часом особливої
актуальності набуває і проблема розуміння мети внутрішнього
контролю нематеріальних активів. Так, погляди науковців щодо
визначення такої мети можна представити у вигляді декількох
підходів. Перша група науковців дотримується думки, що внутрішній
контроль за змістом близький до зовнішнього і тому має бути
направлений на збір доказів для визначення достовірності складання
фінансової звітності, блокування і попередження відхилень. Друга
група науковців вважає, що особливістю внутрішнього контролю є
його направленість на оцінку ефективності використання ресурсів
підприємства з метою забезпечення управлінського персоналу
інформацією. І останній підхід, який узагальнює обидві точки зору і не
визначає пріоритетів серед завдань внутрішнього контролю, а надає
кожному з них особливої мети та визначає необхідність синтезу всіх
завдань, на мою думку, є найбільш раціональним.
Проблеми контролю операцій з нематеріальними активами
можливо вирішити завдяки удосконаленню етапів проведення
контролю:
1. Перевірка положень облікової політики в частині
нематеріальних активів; перевірка висвітлення способів нарахування
амортизаційних відрахувань за окремими групами нематеріальних
активів; перевірка висвітлення організації аналітичного обліку
нематеріальних активів.
2. Перевірка наявності нематеріальних активів, періодичності
проведення і оформлення результатів їх інвентаризацій та
відповідності законодавчим актам.
3. Перевірка відповідності показників фінансової звітності
показникам синтетичного і аналітичного обліку нематеріальних
активів; перевірка відображення у звітності за їх видами та
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відповідність даним обліку; відображення у звітності сум
амортизаційних відрахувань та їх відповідність даним обліку.
4. Перевірка операцій по надходженню нематеріальних активів;
перевірка правильності визначення сум ПДВ при придбанні
нематеріальних активів.
5. Перевірка правильності нарахування і відображення в обліку
амортизації нематеріальних активів; перевірка відповідності методів
амортизації нематеріальних активів.
6. Перевірка обліку операцій по передачі прав на нематеріальний
актив; перевірка бухгалтерського обліку й оподаткування операцій по
безоплатній
передачі
нематеріальних
активів
положенням
нормативних актів; перевірка бухгалтерського обліку й оподаткування
операцій по передачі нематеріальних активів як внесок до статутного
капіталу положенням нормативних актів; перевірка бухгалтерського
обліку операцій по списанню нематеріальних активів положенням
нормативних актів.
7. Перевірка наявності та правильності оформлення договорів на
використання нематеріальних активів; перевірка відповідності
бухгалтерського обліку прав на використання нематеріальних активів
положенням нормативних актів.[1]
Висновки. Таким чином, сьогодні існує безліч проблем
пов‘язаних з реалізацією контролю за нематеріальними активами, які
потребують подальшого розгляду та дослідження. Наведений перелік
проблем не є повним, проте більшість з них знижують ефективність
внутрішнього контролю за нематеріальними активами і лежать в
основі багатьох інших проблем. А тому їх вирішення повинне
здійснюватися комплексно з урахуванням змін законодавства та
зарубіжного досвіду впровадження такого контролю в тісному
взаємозв‘язку з реформуваннями в бухгалтерському обліку.
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ПОНЯТТЯ І ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
Інтеграційні процеси зумовили появу в бухгалтерському обліку нової облікової
категорії – «біологічні активи», у зв'язку з цим, виникла необхідність коригування
російської облікової практики відповідно до вимог міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ). У сучасних умовах слідування зазначеним стандартам
важливо не тільки для ефективної роботи ринкової економіки, але і для залучення
інвестицій, стимулювання економічного зростання, справедливих відносин між
контрагентами.
Ключові слова: біологічні активи, міжнародні стандарти обліку та фінансової
звітності, реформування бухгалтерського обліку, сільське господарство.

Sokolova A.
CONCEPT AND ECONOMIC SUMMARY
OF BIOLOGICAL ASSETS
Integration processes led to the emergence of a new accounting accounting
categories – "biological assets", and therefore, the need to adjust Russian accounting
practices in accordance with the requirements of International Financial Reporting Standards
(IFRS). In modern conditions, adherence to these standards is not only important for the
effective operation of the market economy, but also to attract investment, stimulate
economic growth, equitable relations between the parties.
Key words: biological assets, the international standards of accounting and financial
reporting, accounting reform, and agriculture.
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ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
Интеграционные процессы обусловили появление в бухгалтерском учете новой
учетной категории – «биологические активы», в связи с чем, возникла необходимость
корректировки российской учетной практики в соответствии с требованиями
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В современных
условиях следование указанным стандартам важно не только для эффективной работы
рыночной экономики, но и для привлечения инвестиций, стимулирования
экономического роста, справедливых отношений между контрагентами.
Ключевые слова: биологические активы, международные стандарты учета и
финансовой отчетности, реформирование бухгалтерского учета, сельское хозяйство.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Сільськогосподарська діяльність – це управління економічною
одиницею, біотрансформацією біологічних активів з метою реалізації,
отримання сільськогосподарської продукції або виробництва
додаткових біологічних активів. Біологічний актив – це тварина або
рослина. МСФЗ 41 виключає всі види діяльності у продовження
процесу виробництва біологічних активів. Біотрансформація
складається з процесу зростання, дегенерації, виробництва продукції
та відтворення, в результаті яких в біологічному активі відбуваються
якісні та кількісні зміни. Біотрансформація призводить до наступних
змін: зміни активу в процесі росту (збільшення кількості тварин і
рослин або поліпшення їх якісних характеристик); дегенерації
(зменшення кількості тварин і рослин або погіршення їх якісних
характеристик); відтворення (виробництво додаткових тварин або
рослин); виробництво сільськогосподарської продукції . Всі ці зміни
біотрансформації біологічних активів повинні знайти відображення в
бухгалтерському обліку. Така необхідність зумовлена тим, що
біотрансформація є істотною подією, яка відображається при
розрахунку чистого прибутку або збитку, так як: без відображення
біотрансформації неможливо розібратися в результатах діяльності
організації; такий порядок обліку узгоджується з методом
(принципом) нарахування [ 3].
Перспективи застосування МСФЗ 41 «Сільське господарство» в
Росії роблять необхідним приведення принципів і правил
бухгалтерського обліку біологічних активів відповідно до вимог
міжнародних стандартів. Прийнята в нашій країні практика поділу
активів тільки на необоротні та оборотні в контексті МСФЗ 41
248

непридатна. Щоб адаптувати принципові аспекти МСФЗ до
національних особливостей повинні бути визначені нові підходи до
основ бухгалтерського обліку, оцінки активів, визначення фінансових
результатів сільгоспдіяльності та розкриття у фінансовій звітності
інформації про біологічні активи [ 1].
Цілі статті. Інтеграційні процеси зумовили появу в
бухгалтерському обліку нової облікової категорії – «біологічні
активи», у зв'язку з цим, виникла необхідність коригування російської
облікової практики відповідно до вимог міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ).
Аналіз останніх досліджень, в яких позначено вирішення
проблеми.
Реформування
вітчизняного
бухгалтерського
законодавства сільськогосподарських організацій має бути спрямоване
на формування реального відображення вартості біологічних активів.
Це можна досягти при впровадженні в облікову практику російських
сільськогосподарських організацій нових економічних категорій,
пов'язаних з їх основною діяльністю – виробництвом і переробкою
сільськогосподарської продукції – біологічних активів, які
регламентуються МСФЗ 41 « Сільське господарство».
Інформація, що розкривається в обліку та звітності підприємств
аграрного сектора економіки, повинна бути достатньо повною,
об'єктивною та достовірною, оскільки вона є важливою ланкою в
системі управління сільськогосподарським виробництвом. У зв'язку з
цим, постає необхідність в інформаційному забезпеченні процесу
управління
біотрансформацією
біологічних
активів
сільськогосподарських організацій [ 4].
На
методичному
рівні
нормативного
регулювання
бухгалтерського обліку регламентація порядку формування показника
«біологічні активи» може бути реалізована шляхом розробки і
впровадження
в
облікову
практику
вітчизняних
сільгосптоваровиробників
методичних
рекомендацій,
що
відображають формування і рух біологічних активів, їх оцінку за
справедливою вартістю.
Методичні рекомендації з переходу на міжнародні стандарти
сільськогосподарських організацій, а також принципи підготовки
звітності відповідно до МСФЗ є основою для розробки облікової
політики, в якій повинні бути відображені вимоги міжнародних
стандартів.
На ініціативному рівні формування облікової політики та плану
рахунків має бути організоване таким чином, щоб у них відбивалися
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всі аспекти обліку біологічних активів, пов'язані з критеріями їх
визнання, відображенням в обліку і звітності, нарахуванням
амортизації.
Зазначений
вид
активів
є
значущим
показником
сільськогосподарської діяльності, у зв'язку з чим, виникає необхідність
у його відокремленому виділенні як у самих формах фінансової
звітності, так і в його розкритті в пояснювальній записці до фінансової
звітності [ 5].
Для цілей формування плану рахунків для цілей МСФЗ
сільськогосподарськими організаціями пропонується зміна існуючих і
введення нових додаткових синтетичних рахунків:
а) у частині обліку біологічних активів:
– Розподіл біологічних активів на довгострокові і
короткострокові залежно від тривалості періоду використання та
отримання сільськогосподарської продукції, згідно МСФЗ 41
«Сільське господарство»;
– Відкриття синтетичних рахунків і субрахунків з обліку
короткострокових та довгострокових біологічних активів;
– Відкриття синтетичного рахунку для формування
амортизаційних відрахувань біологічних активів;
– Створення резерву під зниження вартості біологічних активів;
б) у частині обліку доходів і витрат від сільськогосподарської
діяльності шляхом відкриття синтетичного рахунку, а також
субрахунків до нього з обліку доходів і витрат від первісного визнання
та
зміни
справедливої
вартості
біологічних
активів
і
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю.
Політика в області обліку біологічних активів є важливим
аспектом методології обліку і складання звітності за МСФЗ
сільськогосподарських організацій, які розробляють стратегію
бухгалтерського обліку біологічних активів та відображення їх у
звітності для цілей визначення справедливої вартості або формування
фактичних витрат, пов'язаних з прийняттям активів як біологічних
активів до бухгалтерського обліку; достовірного визначення
результатів від біотрансформації біологічних активів, визнання
сільськогосподарської продукції, продажу та іншого вибуття
біологічних активів; визначення фактичних витрат, пов'язаних з
утриманням біологічних активів; забезпечення контролю за
збереженням біологічних активів, прийнятих до бухгалтерського
обліку; проведення аналізу використання біологічних активів;
отримання інформації про біологічні активи, необхідної для розкриття
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в бухгалтерській звітності.
У
сучасних
умовах
забезпечення
керівників
сільськогосподарської
організації
достатньо
необхідною,
репрезентативною інформацією для вибору найбільш раціонального
управлінського рішення щодо зміни обсягу виробництва, асортименту
та якості продукції, освоєння нових видів виробництв, розширення
ринків збуту, здійснення цінової політики, є найважливішим
завданням.
Радикальне оновлення всіх ланок економіки, в тому числі в
аграрній сфері, перехід до ринкових відносин, перехід до міжнародних
стандартів
об'єктивно
зумовлюють
необхідність
створення
інформаційної системи господарюючого суб'єкта [ 2].
В даний час спостерігається велика науково-практична
значимість і життєва важливість вирішення проблем прогресивного
розвитку бухгалтерського обліку і контролю в системі управління
ефективністю сільськогосподарського виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Одним з
головних кроків стало прийняття Міжнародного стандарту фінансової
звітності 41 «Сільське господарство», який вступив в дію з 1 січня
2003.
МСФЗ 41 встановлює порядок обліку, подання фінансової
звітності та розкриття інформації про сільськогосподарську діяльність.
В даний час даний стандарт, безумовно, зацікавить бухгалтерів
сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу та
інших організацій, що мають підсобне сільське господарство.
Сільськогосподарська
діяльність
–
це
управління
біотрансформацією тварин і рослин (біологічних активів) з метою
реалізації,
отримання
сільськогосподарської
продукції
або
виробництва додаткових біологічних активів .
Для обліку сільськогосподарської продукції застосовується
МСФЗ 41 в якому під сільськогосподарською продукцією розуміється
продукція, отриманої від біологічних активів на момент її збору.
Отримання продукції від некерованих біологічних джерел –
вилов риби в морях і океанах, збір дикорослих рослин, вилов диких
тварин тощо – не є сільськогосподарською діяльністю.
Облік виробленої сільськогосподарської продукції, операцій з її
продажу або переробки, навіть якщо вони здійснюються в тому ж
сільськогосподарському підприємстві, не відносяться до даного
стандарту і підлягають обліку відповідно до вимог МСФЗ 2 "Запаси"
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або іншими міжнародними стандартами.
Облік сільськогосподарської діяльності передбачає оцінку і
контроль якісних (генетичні характеристики, вміст білків, жирів тощо)
і кількісних (приплід, врожайність, несучість тощо) показників
біотрансформації.
Також МСФЗ 41 встановлює порядок обліку біологічних активів
у період їхнього росту, дегенерації, виробництва продукції та
відтворення, а також порядок проведення первісної оцінки
сільськогосподарської продукції на час збору. У період з моменту
первісного визнання біологічних активів і аж до початку збору
сільськогосподарської продукції оцінка проводиться за справедливою
вартістю за вирахуванням очікуваних збутових витрат, за винятком
тих випадків, коли в момент первісного визнання справедливу вартість
не можна визначити з достатньою мірою достовірності. Однак в
МСФЗ 41 не розглядається процес переробки сільськогосподарської
продукції в період після її збору, наприклад, процес виробництва вина
з винограду або пряжі з вовни.
Потім, після збору продукції, застосовується МСФЗ 2 "Запаси"
або інший відповідний Міжнародний стандарт фінансової звітності.
Таким чином, в МСФЗ 41 не розглядається процес переробки
сільськогосподарської продукції після збирання врожаю, наприклад,
переробка винограду на вино, виноробом, який виростив виноград.
Хоча дана переробка може бути логічним і природним продовженням
сільськогосподарської діяльності, а між здійснюваними заходами і
біотрансформацією можна провести певну аналогію, така переробка не
відповідає визначенню сільськогосподарської діяльності.
Прийнятий у російській практиці поділ сільськогосподарських
активів на оборотні та необоротні, наприклад поділ тварин на основне
стадо і тварин на вирощуванні та відгодівлі, незастосовне в контексті
МСФЗ 41 « Сільське господарство».
Вартість заділів незавершеного виробництва під урожай
майбутнього року відображається за справедливою вартістю
біологічних активів як основний капітал. Під час відображення у
фінансовій звітності біологічні активи поділяються на групи за
біологічними властивостями. Дані по кожній групі рекомендується
додатково класифікувати на споживані і плодоносні, з підрозділом на
зрілі і незрілі.
Первісне визнання біологічних активів аж до початку збору
сільськогосподарської продукції (якщо він тягне за собою втрату
відповідного біологічного активу) здійснюється за справедливою
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вартістю за вирахуванням розрахункових збутових витрат. У тих
випадках, коли справедливу вартість важко визначити з достатнім
ступенем надійності, біологічний актив оцінюється за собівартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від його
забезпечення. Як тільки виникають умови, що дозволяють надійно
визначити справедливу вартість біологічного активу, слід перейти до
його оцінки за справедливою вартістю.
Справедлива вартість для оцінки біологічних активів і
сільгосппродукції визначається як сума, достатня для придбання
активу або виконання зобов'язання в операції між добре обізнаними,
зацікавленими та угоду, не залежними один від одного сторонами.
У сільськогосподарській діяльності зміни фізичних властивостей
рослин і тварин в результаті біотрансформації відразу приводять до
збільшення або зменшення економічних вигод організації. Тому всяка
зміна справедливої вартості біологічного активу за вирахуванням
розрахункових збутових витрат підлягає врахуванню при визначенні
чистого прибутку або збитку організації у тому звітному періоді, в
якому відбулися дані зміни.
Біологічний актив у момент первісного визнання і станом на
кожну звітну дату повинен оцінюватися за справедливою вартістю за
вирахуванням очікуваних збутових витрат, крім деяких випадків,
описаних у стандарті, коли справедливу вартість не можна визначити з
достатньою мірою достовірності.
МСФЗ 41 рекомендує (але не вимагає) розділяти зміни
справедливої вартості кожної групи біологічних активів на дві
частини:
1) зумовлені зміною фізичних властивостей групи активів;
2) обумовлені зміною цін на ринку. Дана інформація може бути
включена безпосередньо в звіт про прибутки і збитки від
сільськогосподарської діяльності або в примітки до нього, які можуть
містити детальний розрахунок зміни справедливої вартості за рахунок
фізичних властивостей і ринкових цін.
Така інформація дозволяє оцінювати і аналізувати поточні та
перспективні грошові потоки сільськогосподарської організації і більш
виразно представляти майбутні фінансові результати і фінансовий
стан організації, тому відмова від її подання небажана.
Відповідно до МСФЗ 41 зміна справедливої вартості
біологічного активу за вирахуванням очікуваних збутових витрат
необхідно враховувати при визначенні чистого прибутку або збитку за
період, у якому відбувається дана зміна. У сільськогосподарській
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діяльності зміна фізичних властивостей тварини або рослини відразу ж
призводить до збільшення або зменшення економічних вигод компанії.
Згідно моделі обліку за первісною вартістю компанія, що займається
лісонасадженнями, зможе відобразити прибуток не раніше першого
збору та реалізації продукції, тобто, можливо, тільки через 30 років
після посадки дерев. І навпаки, згідно моделі обліку, в рамках якої
біологічний ріст визнається та оцінюється на основі поточної
справедливої вартості, зміни у справедливій вартості визнаються
протягом усього періоду з моменту посадки дерев і аж до їх вирубки .
Висновки. Перехід до оцінки біологічних активів і
сільгосппродукції за справедливою вартістю, яка давно відома нам під
назвою відновної вартості, вимагає внесення суттєвих коректив у
звичну схему сільськогосподарського бухгалтерського обліку, але
дозволяє точніше визначити результати сільськогосподарської
діяльності, достовірно і більш прозоро представити їх у фінансовій
звітності.
Так як в Росії відбувається модернізація бухгалтерського обліку
та фінансової звітності, то положення затверджені МСФЗ 41 «Сільське
господарство», що встановлює методологію і порядок обліку, подання
фінансової
звітності
та
розкриття
інформації
про
сільськогосподарської діяльності, безумовно, зацікавить російських
бухгалтерів сільськогосподарських підприємств агропромислового
комплексу та інших організацій.
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У даній статті розглянуто важливі аспекти управлінського обліку на
сільськогосподарських підприємствах, запропоновано застосування інноваційних
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In this article it is considered important aspects of management accounting in the
agricultural enterprises, use of innovative opportunities in the internal accounting of the
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В данной статье рассмотрены важные аспекты управленческого учета на
сельскохозяйственных предприятиях, предложено применение инновационных
возможностей во внутреннем учете аграрных предприятий.
Ключевые слова: управленческий учет, инновации, внутренний учет, учет на
сельскохозяйственных предприятиях, управленческие решения.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В
управлінській практиці історично склалась ситуація, за якої
вітчизняний облік був зорієнтований на інтереси єдиного користувача
– держави. Тому нині облік і звітність українських підприємств носять
виражене податкове спрямування.
Проте, розвиток ринкових відносин і поява в нашій країні
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значної кількості недержавних вітчизняних і зарубіжних структур
суб‘єктів підприємництва встановлюють перед обліком нові завдання.
Одним з них стало надання інформації менеджерам для прийняття
управлінських рішень. У зв‘язку з цим виникла необхідність створення
системи внутрішньої інформації – управлінського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. У вітчизняній бухгалтерській літературі
тривалий час активно обговорюється тема управлінського обліку.
Проте на практиці лише незначна кількість підприємств впровадили
облік для управлінських потреб, інші задовольняються аналітикою
даних фінансової бухгалтерії.
Аспекти організації та методології обліку інновацій
розглядалися в роботах О.О. Ільченко, Я.Д. Крупки, М.C. Пушкаря,
О.В. Кантаєвої, О.В. Мінакова.
Зокрема,
П.М. Друкер, І.М. Мірошник, Ю.П. Морозов
досліджують інновації як продукт, нововведення, удосконалення,
А.К. Большаков, В.М. Ковальчук – як процес, З.О. Адаманова,
А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, Б.І. Санто, В.П. Семиноженко,
М. Портер – як засіб розвитку, конкурентну перевагу, визначальний
елемент розвитку підприємств та національної економіки. У працях цих і
багатьох інших вчених розглядаються механізми залучення та
ефективного використання інновацій, а також управління інноваційними
ризиками на рівні управління й менеджменту.
Разом з тим, незважаючи на значну кількість літературних
джерел, велика кількість теоретичних поглядів і методів
бухгалтерського обліку, а також практика їх застосування в
інноваційній
діяльності
сільськогосподарських
підприємств
залишаються дискусійними або не зачіпаються зовсім.
Цілі статті. Мета роботи – розглянути інноваційні можливості
застосування управлінського обліку в сільському господарстві.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Управлінський
облік є надзвичайно важливою складовою всієї облікової системи
будь-якого підприємства. Його інформаційною базою виступають всі
потоки інформації, які формуються у процесі ведення виробничого,
фінансового, податкового та статистичного видів обліків. Це є
внутрішній облік підприємства, надзвичайно індивідуальний і
конфіденційний,
основне
призначення
якого
задовольнити
інформаційні потреби управлінського персоналу господарюючого
суб‘єкта. Однак подальшого дослідження потребують розкриття й
256

уточнення суті інновацій як економічної категорії з позиції
управлінського обліку та аналіз даного поняття у спеціалізованій
вузько направленій сфері, а саме в розрізі галузі сільського
господарства.
В умовах підвищення нестабільності зовнішнього середовища
життя висуває додаткові вимоги до системи управління
підприємством, які, на думку науковців, частково постає можливим
вирішувати завдяки науковій розробці, вдосконаленню та
впровадженню в практику нових, інноваційних, інформаційних
технологій управління провідне місце серед яких займає
управлінський облік.
На даному етапі наукового пізнання поняття інновації
узагальнено передбачає внесення змін в різноманітні види людської
діяльності, причому таких змін, які несуть із собою виникнення
нового. Інноваціями вважаються зміни принципово відмінні між
собою за характером, тривалістю, і наслідками. Виходячи з цього,
інноваційний процес представляє собою сукупність етапів і дій,
пов'язаних з виконанням мети інновації. Метою інновації, на погляд
М.І. Крупка необхідно вважати сформульоване бажання у визначеній
сфері діяльності підприємства, пов‘язане з розробкою і
впровадженням новітніх видів продукції і технологій матеріального та
нематеріального характеру [3].
Інноваційний процес можна представити у вигляді низки етапів
починаючи з виникнення ідеї, її опрацювання і завершуючи
впровадженням та експлуатацією проекту. Широке трактування
сутності інновацій зумовлює виникнення різноманітних підходів до їх
класифікації. Так, на думку М.C. Пушкаря за характером
направленості вирізняють продуктивні інновації та інновації в
процеси, в тому числі технологічні і управлінські; за функціональними
сферами діяльності підприємства виділяють інновації у виробництво
та інновації в закупки, збут, персонал, управління тощо [5].
На сьогодні в деяких галузях економіки, зокрема в сільському
господарстві, інформаційним можливостям управлінського обліку
надається другорядна роль або виказується недовіра до його складових
зокрема до аналізу. За дослідженнями науковців близько 90%
керівників
сільськогосподарських
підприємств
недовірливо
відносяться до необхідності проведення якісного економічного
аналізу, його ефективності та можливості практичного застосування
його результатів в ході розробки управлінських рішень. Як зазначає
О.В. Мінакова, на сучасному етапі необхідно зламати стереотип
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мислення керівників сільськогосподарських підприємств та довести,
що управлінський облік може забезпечити потреби управління
якісними аналітичними даними, через застосування відповідних
інноваційних технологій [4].
Впровадження
сучасних
інноваційних
технологій
управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах на
сьогодні передбачає низку послідовних етапів, дій і процедур,
направлених на організацію управління та забезпечення їх
функціонування у довготривалому періоді. Інноваційні технології, в
межах управлінського обліку, вимагають системного підходу і, в
першу чергу, торкаються основної його складової – економічного
аналізу, як системи, що охоплює зовнішнє і внутрішнє середовище
функціонування підприємства та висвітлює результати не тільки
ретроспективного, а оперативного і перспективного розвитку.
На думку О.О. Ільченко, для практичної реалізації теоретичних
засад інноваційні технології необхідно: по-перше, переглянути
організаційно-управлінську структуру підприємства та ввести до її
складу спеціальний підрозділ – службу управлінського обліку; подруге, визначити зони ризиків за підрозділами та показниками, які
підлягають постійному контролю; по-третє, налагодити систему
оперативного
інформаційного
обслуговування
управління;
забезпечити адаптування та удосконалення методики визначення
основних показників щодо формування витрат та їх впливу на
ефективність діяльності кожного виробничого підрозділу та
підприємства в цілому в режимі оперативного контролю [1].
Ми підтримуємо думку Крупи Я.Д., який вважає, що через
широкий
спектр
економічних
показників,
пропонованих
підприємствам для аналізу, доцільно застосовувати критичний підхід
до їх вибору в межах управлінського обліку з підпорядковуванням
вибору інтересам користувачів аналітичної інформації. За його
переконанням при визначенні доцільності переліку підконтрольних
показників, необхідно керуватись двома основними критеріями: по–
перше, інформативність, по–друге, періодичність їх розрахунку [3].
О.В. Кантаєва вважає, що фондоозброєність, фондомісткість
тощо достатньо визначати один раз на рік, аналіз ліквідності балансу
та платоспроможності для нормально функціонуючого підприємства
бажано визначати щоквартально, а от рентабельність продажу,
співвідношення постійних і змінних витрат і т.д. з метою посилення
оперативності інформації необхідно визначати щомісячно і, навіть,
подекадно [2].
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Виходячи з цього, перелік підконтрольних показників
необхідно оформити у вигляді спеціальних таблиць (матриць), в яких в
подальшому вони будуть розраховуватись в автоматичному режимі.
Ми схильні до думки,що для посилення оперативності руху
інформаційних потоків та прискорення їх обробки доцільно
використовувати електронні таблиці в яких збирається та
опрацьовується інформація про діяльність підприємства у розрізі
об'єктів обліку та в межах календарних періодів з поділом на дещо
коротші відрізки часу, підперіоди.
Необхідно зауважити, що пропонований М.С. Пушкарем
алгоритм формування інформаційної бази управлінського обліку
передбачає наявність середнього за розмірами підприємства і не
враховує можливість надзвичайних подій, які вимагають негайного та
неадекватного рішення [5].
Висновки. Інноваційний процес в управлінському обліку
вимагає системного підходу і передбачає низку послідовних етапів,
дій і процедур, направлених на організацію, управління та
забезпечення функціонування підприємства у довготривалому періоді.
Отже, тема застосування інновацій
управлінського обліку в
сільськогосподарських підприємств потребує подальшого дослідження
і обговорень щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення
управління інноваційною діяльністю підприємств.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ
В данной статье отражены методические основы формирования отчетной
информации и всей финансовой отчетности, порядок ее создания и представления в
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
ринкових відносин в Україні супроводжується змінами економічного,
інформаційного і правового середовища. Відповідно до таких процесів
змінюються цілі підприємств та значно підвищується роль
інформаційного забезпечення в обґрунтовані управлінських рішень. В
сучасних умовах для результативної діяльності кожному
господарюючому суб‘єкту потрібна інформація про економічних
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партнерів, які є конкурентами у відповідній сфері діяльності. Саме
тому виняткова роль належить інформаційному забезпеченню в
процесах управління. Вона спричинює підвищену увагу до
бухгалтерської фінансової звітності як основного джерела інформації
про майновий та фінансовий стан підприємства, а також результати
його виробничо–господарської діяльності за звітний період.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретико–прикладні розробки питань формування
звітності й методичних підходів до її складання досліджувалися у
працях відомих вітчизняних вчених–економістів М.Т. Білухи, Ф.Ф.
Бутинця, Б.І Валуєва, К.П. Дудки, В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева. М.В.
Кужельного, П.Я. Хомина, Л.С. Шатковської та інших. Однак слід
визнати, що залишилися ще недостатньо опрацьовані питання щодо
використання звітності з системі управління підприємством, які
потребують поглибленого вивчення.
Цілі статті. Мета статті полягає в дослідженні формування
системи фінансової звітності підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінансова
звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період. Загальні вимоги до фінансової
звітності викладено у статтях 11 – 14 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність» та у НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [4].
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному
капіталі підприємства, яка необхідна для прийняття рішень щодо:
1. придбання, продажу та володіння цінними паперами;
2. участі в капіталі підприємства;
3. оцінки якості управління;
4. оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої
зобов‘язання;
5. забезпеченості зобов‘язань підприємства;
6. визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
7. регулювання діяльності підприємства;
8. інших рішень.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» на основі даних
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бухгалтерського обліку всі підприємства повинні складати фінансову
звітність. До складу фінансової звітності підприємств включаються
такі звіти:
1. Баланс.
2. Звіт про фінансові результати.
3. Звіт про рух грошових коштів.
4. Звіт про власний капітал.
5. Примітки до фінансової звітності.
За звітним періодом фінансова звітність поділяється на річну і
квартальну. Звітним періодом для подання річної звітності є
календарний рік. За календарний рік фінансова звітність готується
підприємствами у повному складі. Крім того, щоквартально всі
підприємства та організації готують проміжну фінансову звітність у
складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Баланс складається
станом на кінець останнього дня кварталу (року), а Звіт про фінансові
результати – наростаючим підсумком з початку звітного року.
Відповідно до статті 14 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність
підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків,
передбачених законодавством. Строки та порядок подання фінансової
звітності визначено у «Порядку подання фінансової звітності»,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2000 р. №419.
Підприємства зобов‘язані подавати квартальну та річну
фінансову звітність таким користувачам:
- органам, до сфери управління яких вони належать;
- трудовим колективам на їх вимогу;
- власникам
(засновникам)
відповідно
до
установчих
документів;
- органам державної статистики;
- органам державного казначейства або місцевим фінансовим
органам (щодо використання бюджетних асигнувань);
- іншим користувачам згідно з законодавством (зокрема,
Національному банку, Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку).
Датою подання фінансової звітності (крім консолідованої)
вважається день її фактичної передачі за належністю, а у разі
надсилання поштою – дата одержання адресатом, зазначена на
штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата [5].
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Однією з головних особливостей звітної кампанії за 2013 року є
складання фінансової звітності за новою формою. Як відомо, що з 19
березня 2013 року набрало чинності Національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» (наказ Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.). Тепер усі вимоги до
основних форм фінансових звітів будуть прописані у НП(С)БО 1, а
самі форми наводяться у його додатках.
Додаток 1 до НП(С)БО 1 містить наступні форми:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
- Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі).
НП(С)БО 2 — містить аналогічні форми для консолідованої
фінансової звітності. Особливу увагу необхідно звернути на те, що на
даний момент не скасовано Наказ Мінфіну № 302 від 29.11.2000 р.
«Про Примітки до річної фінансової звітності». Таким чином, форма
Приміток залишається чинною. У НП(С)БО 1 визначено мету, склад і
принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і
розкриття її елементів. Норми цього Національного положення
(стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої
фінансової звітності юридичних осіб (далі – підприємства) усіх форм
власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати
фінансову звітність згідно із законодавством.
НП(С)БО 1 ділить фінансову звітність на річну та проміжну.
Для проміжної (квартальної) звітності у 2013 році є чинними:
- форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
- форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні
доходи).
НП(С)БО 1 не дає детального опису кожної статті Балансу і Звіту
про фінансові результати. Це пов‗язано з тим, що розробники нового
стандарту прагнули максимально зблизити форми фінансової звітності
з нормами МСФЗ. Це може спричинити певні ускладнення для тих
підприємств, які не використовують міжнародні стандарти фінансової
звітності, оскільки облік багатьох операцій за правилами П (С) БО не
збігається з обліком згідно МСФЗ [2].
Основні відмінності НП(С)БО 1 від раніше діючих стандартів:
Назви форм доповнені назвами у дужках, аналогічними формам
згідно МСФЗ: тепер Баланс називається також «Звіт про фінансовий
стан», а Звіт про фінансові результати – «Звіт про сукупний дохід».
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Нове положення вже не містить жорсткого порядку заповнення усіх
рядків фінансової звітності та проставлення прочерків у тих рядках, де
були відсутні показники. Підприємства можуть не наводити статті, за
якими відсутня інформація до розкриття. Одним з важливих
нововведень, внесених НП(С)БО 1, є можливість вибору одного з
варіантів складання звіту про рух грошових коштів: за прямим чи
непрямим методом.
Висновки. Таким чином, Н(П)СБО 1 – це черговий крок
назустріч міжнародним стандартам фінансової звітності. Проте, даний
стандарт в деяких моментах суперечить як вітчизняному
законодавству в сфері регулювання бухгалтерського обліку, так і
міжнародним стандартам. Тому вже сьогодні постає необхідність у
внесенні змін в Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» та П(С)БО, що, цілком можливо,
відбудеться вже в недалекому майбутньому.
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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ АРХІВУ ДОКУМЕНТІВ, СТВОРЕНИХ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
У статті розглядається характеристика первинних документів та облікових
регістрів, що можуть створюватись як на паперових носіях, так і в електронній формі.
Досліджено випадки, при яких виникає необхідність виведення на друк документів,
що створюються в електронній формі. До таких документів належать всі первинні
документи, а також документи, що вимагаються контролюючими та судовими
органами, а також необхідні для внутрішніх потреб підприємства. Надано практичні
рекомендації щодо формування архіву документів, що створені в електронній формі,
зокрема, збереження на паперових носіях, безпосередньо на комп‘ютері, де вони
створювались у вигляді архівних файлів, та на фізичних електронних носіях
інформації (CD-диски, флеш-карти). Контроль за формуванням архіву електронних
носіїв інформації здійснюється за допомогою спеціального журналу з відмітками про
надходження до архіву документів та списання їх з архіву по закінченні строку
збереження. Окремо доцільно вести журнал видачі та повернення електронних носіїв
інформації із збереженими на них бухгалтерськими документами.
Ключові слова: документ, електронна форма документу, документообіг, архів
електронних документів.

Teslenko T., Korovetska N.
ORDER OF ARCHIVES DOCUMENTS
CREATED ELECTRONICALLY
The article considers the characteristics of source documents and accounting records
that may be set up either on paper or in electronic form. Investigated cases in which there is
a need to print documents which were created in electronic form. To these documents
belongs all source documents and also documents required by regulatory and judicial bodies,
and also documents which are necessary for the internal needs of the enterprise. Were given
practical recommendations about the formation of archive documents which were created in
electronic form, such as saving on paper, directly on the computer where they were created
in the form of archived files, and on physical electronic media (CD-drives, flash cards).
Control of the formation of an archive of electronic media carried out by a special
journalwith marks about arrival of the archive documents and writing them off from the
archive at the end of the term preservation. It would be desirable to log the issue and return
of electronic media saved on their accounting documents.
Key words: document, electronic form of document, archive of electronic
documents.
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Тесленко Т.И., Коровецкая Н.А.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АРХИВА ДОКУМЕНТОВ,
СОЗДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В статье рассматривается характеристика первичных документов и учетных
регистров, которые могут создаваться как на бумажных носителях, так и в
электронной форме. Исследованы случаи, при которых возникает необходимость
вывода на печать документов, создаваемых в электронной форме. К таким документам
относятся все первичные документы, а также документы, которые требуются
контролирующими и судебными органами, а также необходимые для нужд
предприятия. Даны практические рекомендации по формированию архива
документов, созданных в электронной форме, в частности, сохранение на бумажных
носителях, непосредственно на компьютере, они создавались в виде архивных файлов,
и на физических электронных носителях информации (CD-диски, флэш-карты).
Контроль за формированием архива электронных носителей информации
осуществляется с помощью специального журнала с отметками о поступлении в архив
документов и списание их из архива по окончании срока хранения. Отдельно
целесообразно вести журнал выдачи и возврата электронных носителей информации с
сохраненными на них бухгалтерскими документами.
Ключевые слова: документ, электронная форма документа, документооборот,
архив электронных документов.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасному
суспільстві головним ресурсом комунікації є інформація. Саме на
основі володіння інформацією про процеси і явища можна ефективно
й оптимально будувати будь-яку діяльність. Більша частина населення
в інформаційному суспільстві зайнята в сфері обробки інформації або
використовує інформаційні та комунікаційні технології у своїй
повсякденній діяльності. Це і стало причиною появи електронних
документів, електронного документообігу, електронного цифрового
підпису та нових носіїв інформації.
Сьогодні
використання
електронних
документів
у
бухгалтерському обліку набуває все більшого поширення. У
бухгалтерії підприємства частина документів складається вручну, а
частина формується за допомогою комп‘ютера і потім виводиться на
друк. Складання документів саме в електронній формі здійснюється
сьогодні на більшості підприємств.
Питання пов‘язані з організацією документообігу на
підприємстві завжди будуть актуальними, адже більша частина роботи
бухгалтерів пов‘язана з створенням, обробкою, накопиченням та
зберіганням
документів.
Кожна
господарська
операція
в
обов‘язковому порядку оформлюється первинним документом, на
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підставі первинного документу факти господарського життя
відображаються в регістрах аналітичного та синтетичного обліку і далі
вже у формах звітності. В результаті утворюється багатоетапний
документообіг та відбувається накопичення значної кількості
документів в архіві після їх використання. Збереження інформації є
заключним етапом документообігу. Це стосується як документів на
паперових носіях, так і документів, створених в електронній формі,
тобто електронних документів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. Питання впровадження електронного
документообігу почали підійматись порівняно нещодавно з розвитком
міжнародних економічних зв‘язків та умов господарювання, тому всі
дослідження та публікації відрізняються своєю новизною та
сміливістю
пропозицій.
Проблем
організації
електронного
документообігу, юридичної обґрунтованості електронних документів,
захисту електронних документів займалися такі вченні: Сопко В.В.,
Завгородній В.П., Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л.,
Бутинець Т.А, Сук Л.К., Сук П.Л., Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е С., Власова
І.О., Неумчук O.A., Палій В.Ф., Щиголева С.А та ін. При розгляді
проблем електронного документообігу кожний із авторів розглядає
лише якусь їх частину, а не весь спектр проблем та шляхів їх
вирішення. Значна увага приділяється проблемам захисту електронних
документів, робиться акцент на юридичній обґрунтованості
електронних документів тощо. Проте ряд важливих проблем
електронного документообігу так і не було розглянуто. Саме до них
можна віднести питання збереження електронних документів та
формування архіву електронних документів у бухгалтерії
підприємства.
Цілі статті. Метою статті є дослідження питань формування та
збереження електронних документів, що фіксують та накопичують
інформацію про здійснення господарських операцій на підприємстві,
та надання практичних рекомендацій щодо створення архіву
електронних документів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним
нормативним документом щодо питань організації бухгалтерського
обліку на підприємствах України є Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [8], де у ст. 9
наведені вимоги щодо документування господарських операцій та
здійснення записів у регістрах бухгалтерського обліку. Крім того,
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більш детально ці вимоги зазначені у Положенні про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку [7], яке встановлює
порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському
обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів,
бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та
госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм
власності, установ та організацій, основна діяльність яких
фінансується за рахунок коштів бюджету.
Згідно з цими нормативними актами [7, 8] бухгалтерський облік
на підприємствах ведеться на основі первинних документів та
регістрів бухгалтерського обліку. Так, у Положенні про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку [7] зазначено, що
первинні документи – це документи, створені в письмовій або
електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські
операції, включаючи розпорядження й дозволи адміністрації
(власника) на їх проведення. В окремому пункті 2.3 Положення [7]
підкреслено, що первинні документи, створені в електронній формі,
використовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання
вимог законодавства про електроні документи та електронний
документообіг.
Первинні документи, є підставою для відображення інформації
про проведені господарські операції у облікових регістрах. Згідно
вищезгаданим Положенням [7] облікові регістри – це носії
спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей,
ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для
хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження,
групування та узагальнення інформації з первинних документів, що
прийняті до обліку.
Отже, первинні документи та облікові регістри можуть
складатися як вручну, так і електронним способом. Документи, що
складаються вручну мають матеріальну форму і після їх використання
передаються на зберігання до архіву. Щодо документів виконаних
електронних способом, то на нашу думку, є декілька варіантів їх
зберігання, а саме:
друк електронних документів, тобто перенесення їх на
паперовий носій, для подальшої передачі на зберігання до архіву;
створення електронного архіву документів безпосередньо на
комп‘ютері, де виконувалось формування таких електронних
документів;
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збереження електронних документів на фізичних носіях
інформації (магнітні, оптичні пристрої).
Розглянемо порядок використання цих способів збереження
інформації, що зафіксована електронним документом.
Друк електронних документів, згідно з Положенням [7],
підприємством здійснюється в обов‘язковому порядку на вимогу
контролюючих або судових органів та своїх контрагентів.
Контрагентами підприємства є фізичні та юридичні особи, які беруть
участь у здійсненні операцій, пов‘язаних з прийманням і видачею
грошових коштів, цінних паперів, запасів, основних засобів тощо.
Вони повинні одержувати від підприємства, що виконують ці операції,
один примірник первинного документа, що містить інформацію про
здійснення такої господарської операції. Крім того, більшість таких
документів вимагає наявності підпису обох сторін, що приймають
участь у господарській операції, тобто і підпис представника
постачальника і підпис уповноваженої особи покупця (замовника).
Таким чином, підприємство має роздрукувати первинні документи, які
передаються його контрагентам (покупцям, замовникам або
постачальникам). До таких документів належать касові ордери,
накладні на відпуск товарів (продукції), акти приймання-передачі
виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі основних
засобів, цінних паперів, рахунки-фактури, податкові накладні.
Також для внутрішніх потреб управління є потреба у
перенесенні інформації з електронного документа на паперовий носій.
Це стосується документів зі списання запасів, вибуття основних
засобів та нематеріальних активів, нарахування та виплати заробітної
плати, приймання та видачі готівки тощо. Ці документи також
потребують наявності підпису відповідальних осіб за проведення
відповідної господарської операції. В протилежному випадку вони не
будуть мати юридичної сили, а й, відповідно, права на здійснення
такої господарської операції.
Отже, усі первинні документі, що засвідчують зміст тієї чи іншої
господарської операції, повинні бути роздруковані та зберігатися на
підприємстві.
Відповідно до законодавства первинна документація (накладні,
чеки, квитанції, акти тощо), облікові регістри, зарплатні відомості,
податкова звітність (декларації, розрахунки, відомості, довідки тощо)
мають зберігатися протягом певного строку, а потім знищуватися чи
передаватися до архіву. Терміни зберігання ділової документації
визначено Переліком типових документів, що утворюються в
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діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,
інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів [6].
Стосовно облікових регістрів, що створюються в електронному
вигляді, то на нашу думку, виводити на друк доцільно лише основні
форми регістрів, що визначається підприємством самостійно. Так,
наприклад, у програмі «1С.Бухгалтерія» це може бути Журнал-ордер і
відомість за синтетичним рахунком. Цей регістр містить одночасно
дані аналітичного та синтетичного обліку, які записані у
хронологічному порядку. Більш деталізовані або навпаки стислі
облікові регістри достатньо зберігати в електронному вигляді, а
друкувати у разі потреби (за вимогою контролюючих, судових органів
або для власних потреб).
У випадку архівного зберігання на комп‘ютері або фізичному
носії інформації (CD-диски, флеш-карти) електронний документ
набуває наступних ознак:
- він є програмно-технічно залежним продуктом;
- має широкий спектр інформаційного відображення: текстові,
графічні, електронні таблиці, бази даних, мультимедійні;
- зміст електронного документа може бути фрагментованим
(бази даних), тобто, фізично документ може зберігається у
декількох різних файлах.
Недоліком такої форми збереження електронних документів є
те, що фізичні носії інформації (магнітні, оптичні пристрої), не можуть
гарантувати
довготривале
збереження
інформації
(процес
розмагнічування, механічне ушкодження, зміна програмно-технічних
засобів).
Важливою умовою існування архівного електронного документа
є збереження його автентичності та цілісності. Автентичність – це
доказ того, що документ є оригінальним, а не підробним чи
фальшивим. Цілісність електронного документа визначається як доказ
того, що документ повний за складом та не підлягав неавторизованим
змінам.
Втрата автентичності або цілісності електронного документа
може виникнути в результаті редагування програмними засобами, а
також конвертації та міграції документів, тобто переміщення
електронного документа в інше середовище, наприклад, в наступне
покоління програмно-технічних засобів.
За умови збереження облікової інформації на фізичних носіях
(CD-диски, флеш-карти) доцільно створити архів таких носіїв та,
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відповідно, картотеку такого архіву. CD-диски або флеш-карти
повинні мати номер (наноситься безпосередньо на диск або флешкарту), за яким вони будуть записані до журналу обліку електронного
архіву, зміст інформації, яка збережена на носії, дату створення архіву
та строк зберігання, що встановлений законодавством. Окремо
доцільно вести журнал видачі матеріалів електронного архіву. Після
закінченні термінів збереження відповідних документів, такі
електронні архіви знищуються, про що складається акт та робиться
відмітка у журналі обліку електронного архіву.
Висновок. Отже, можна зробити висновок, що всі первинні
документи створені в електронному вигляді, мають бути роздруковані,
згруповані за певними ознаками та на підставі них інформація щодо
фактів господарського життя повинна бути своєчасно відображена в
регістрах бухгалтерського обліку. Облікові регістри (журнали,
відомості тощо), створені в електронному вигляді, в більшості можуть
зберігатись в такій формі безпосередньо на комп‘ютері, де вони
формуються, або на оптичних чи магнітних носіях. Друк таких
документів необхідно здійснювати у разі виникнення внутрішніх
потреб управління або за вимогою контролюючих та судових органів.
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Анотація: в статті розглянуті основні підходи до формування трансакційних
витрат, проведено аналіз, який дозволив виявити, що всі витрати діляться на: витрати,
що відносяться до готового продукту (ProductCosts), і витрати, що відносяться на
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Ключові слова: облік, аналіз, трансакційні витрати, класифікація.

Tiekmienzhy R., Sokil O.
RECORDING AND ANALYSIS OF TRANSACTION
COSTS IN ENTERPRISE MANAGEMENT
Abstract: The main forming approaches of transaction costs were described in the
paper. Analyze was conducted, which revealed that all costs are divided into: costs related to
the finished product (Product Costs), and expenses related to the time period (Period Costs),
and to fixed (constant) and variable.
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В
УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ
Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к формированию
трансакционных издержек, проведен анализ, который позволил выявить, что все
затраты делятся на: расходы, относящиеся к готовому продукту (ProductCosts), и
расходы, относимые на период времени (PeriodCosts), а также на фиксированные
(постоянные) и переменные.
Ключевые слова: учет, анализ, трансакционные издержки, классификация.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Підприємство
отримує прибуток від різних видів діяльності, який в подальшому
можна перетворити в реальні гроші.
Для кожного підприємства найбільш істотним принципом
виробництва є фактор існування витрат, що впливає на формування
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прибутку. Якщо підприємство недостатньо приділяє належної уваги
обліку витрат, то це може призвести в подальшому до значного
зниження рентабельності підприємства. В наслідок чого величина
прибутку зменшується і, найчастіше, становиться негативною. Через
це господарська діяльність починає приносити збитки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. Великий значний внесок у дослідження
проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат зробили такі відомі
вчені: С. Архієреєва, Д. Норд, Дж. Робертс, І. Барцеля, П. Мілгром,
Дж. Б‘юкенена, О. Асташова. Проблемам трансакційних витрат в
управлінні присвячено праці Г. Кірєйцева, М. Пушкаря, Ж. Ющак,
М. Шигун.
Проте деякі питання в даній області досі ще залишаються
відкритими.
Цілі статті. Трансакційні витрати займають значну частку у
структурі витрат, проте їх досить складно ідентифікувати і
виокремити із загальної сукупності витрат. Дана робота спрямована на
дослідження, як саме поділяються витрати.
Проаналізувати й узагальнити облік і аналіз трансакційних
витрат. З‘ясувати яку роль відіграють трансакційні витрати в
управлінні підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття
трансакційні витрати привернуло до себе увагу науковців нещодавно.
По-перше, це зумовлено тим, що тільки на основі трансакціних витрат
можна оцінити скореговану величину витрат. По-друге, визначення
впливу витрат на ефективність діяльності будь-якого суб‘єкта
господарювання.
Поняття «трансакція» (лат. Transaction – здійснення, договір)
має подвійне тлумачення: банківська операція, яка полягає в
переведенні коштів з одного рахунку на інший; операція (угода), що
супроводжується взаємними вчинками [1].
Відповідно, трансакційні витрати:
- витрати пов‘язані з пошуком споживачів, постачальників,
нових партнерів по бізнесу;
- витрати пов‘язані з подальшою договірною діяльністю між
суб‘єктами ринку, захистом прав власності та інші операційні витрати
понад основні витрати на виробництво та обіг. Класифікувати їх
можна до і після укладення угод [2].
На даний час недостатньо приділяється увага підприємствам зі
273

сторони керівництва та співробітників, щодо внутрішнього та
зовнішнього контролю процесу виробництва в результаті чого і
виникають зайві витрати.
Основою та головною причиною стає те, що недостатньо
детально вивчають час і місце виникнення витрат життєвого циклу
продукції. Взагалі дуже важко знайти в заплутаній структурі витрат, їх
взаємозалежність і залежність від ключових факторів підприємницької
діяльності. В свою чергу керівництво підприємств повинно
усвідомлювати необхідність виявлення і управління витратами, тобто
знаходити шляхи щодо їх зниження.
Трансакційні витрати є за своєю природою соціальними
витратами, як трактує теорія загальної рівноваги, вони
перешкоджають позитивним процесом і прискорюють негативні [3].
Трансакційні витрати включають в себе витрати збору і
переробки інформації, проведення договорів і переговорів і прийняття
рішень, контролю за дотриманням контрактів і примусу до їх
виконання.
Ринок вимагає адекватного та ефективного управління
підприємством. Для досягнення успіху підприємство повинно наймати
висококваліфікований
управлінський
персонал,
накопичувати
трансакційні витрати. Це збільшує ефективність впровадження
управлінських рішень при не значному збільшені адміністративних
витрат.
Головною ознакою поділу витрат для загальної класифікації є
місце появи витрат і використання витрат до різних сфер діяльності
підприємства. Завдяки існуючим класифікаціям на рис. 1 схематично
зображені основні групи трансакційних витрат:
Адміністративні витрати включають до себе загальну суму
витрат, пов‘язаних з загальним управлінням підприємства. Тобто
містить апарат управління, в тому числі бухгалтерію, плановофінансовий відділ і інші підрозділи управління.
До розглянутої схеми класифікації вище можна застосувати
класифікацію витрат по відношенню до готового продукту. Всі
витрати підприємства поділяються на дві групи:
- витрати, що відносяться до готового продукту (ProductCosts);
- витрати, що відносяться до періоду часу (PeriodCosts).
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Внутрішні
витрати

Витрати до
заключення
угоди

Угода

Витрати
після
заключення
угоди

Зовнішні
витрати

Рис. 1. Загальна класифікація трансакційних витрат
Ознакою поділу витрат згідно даної класифікації є спосіб, за
допомогою якого витрати відносяться на собівартість проданих
товарів. Витрати першої групи включаються у собівартість проданих
товарів лише тоді, коли готова продукція, до складу якої увійшли ці
витрати, продана. До моменту продажу ці витрати у складі товарно–
матеріальних запасів підприємства являють собою його активи, тобто
вони матеріалізовані у складі незавершеного виробництва або готової
продукції та зберігаються на складі. Витрати другої групи
включаються у звіт про прибуток та збиток, тобто враховуються при
розрахунку прибутку та збитку підприємства протягом того періоду,
коли вони були фактично понесені. Характерним прикладом другої
групи є витрати, пов‘язані з загальним управлінням підприємства.
Також витрати можна класифікувати за характером поведінки.
Згідно з цієї класифікації, основною ознакою є залежність зміни
витрат та базового показника. В якості останнього зазвичай
використовується обсяг проданих товарів. Відповідно з цією ознакою
витрати підрозділяють на два види:
1. фіксовані (постійні);
2. змінні.
Постійні витрати – це такі витрати, які не змінюються, навіть
коли змінюється рівень виробництва і продажу за який то певний
період часу(наприклад, рік).
275

Змінні витрати – це такі витрати, які змінюються (в цілому)
прямо пропорційно збільшення або зменшення обсягу виробництва і
продажу (в припущенні, що витрати на одиницю продукції
залишаються майже постійними, стабільними) [4].
Актуальність останнім часом трансакційних витрат в управлінні
підприємства зросла. Тому що, суб‘єкти, які приймають економічні
рішення. Повинні володіти інформацією про те, що частина понесених
витрат на ведення господарської діяльності забезпечує приріст
вкладеного капіталу та обслуговуюча діяльність, яка охоплює процеси
отримання інформації про економічне та ринкове середовище, правові
та політичні умови, специфіку попиту та пропозиції продукції,
налагодження економічних та виробничих бізнес-зв‘язків, виконання
заходів з просування виготовленої продукції. Даний напрямок
необхідно вивчати, адже це своєрідне універсальна категорія, яка дає
змогу вивчати і пояснювати виникнення, існування та розвиток різних
явищ та процесів, які виникають в ході існування підприємств.
Висновки. Велика кількість досліджень провідних вітчизняних і
зарубіжних вчених вказують на те, що трансакційні витрати є
насамперед важливою і водночас складною та багатогранною
категорією. За багаторічні пошуки, єдиного розуміння трансакційних
витрат, так і не знайдено.
Таким чином, можна зробити висновки, що існуюча
класифікація трансакційних витрат, що відноситься до готового
продукту(ProductCosts), і витрати, що відносяться до періоду часу
(PeriodCosts), а також на постійні (фіксовані) і змінні, недостатньо
обґрунтовані, тому в майбутньому, на нашу думку, будуть
кардинально змінені. Обґрунтуванням для цього є недостатня
вивченість і спрацьованість проблеми.
Можно стверджувати, що до трансакційних витрат відносять
витрати на проведення переговорів і прийняття рішень, контролем та
юридичним захистом виконання контрактів в умовах ринку, тому вони
займають значну частку в управлінні підприємства. Також можна
додати, що завдяки ним йде контроль не тільки щодо переговорів, але
й в цілому на підприємстві.
1. Словник банківської термінології. Сайт–словник економічних, банківських та
фінансових
термінів.
[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
//
www.glossary.org.ua/katalog/t/6
2. Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення / Основи економічної теорії.
Мамалуй
О.О.
//
Перша
Українська
електронна
бібліотека
підручників.[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
http:
//

276

pidruchniki.com.ua/11570718/politekonomiya/vitrati_dohodi_firmi_mehanizm_tsinoutvor
ennya
3. Мартынов С.В. трансформация структуры трансакционных издержек смешанной
экономики: автореф. Дис. … канд. Эконом. Наук. Саратов, 2010
4. Савчук В. Управление издержками предприятия и анализ безубыточности //
Корпоративный менеджмент [электронный ресурс] // режим доступа: http:
www.efin.ru.management/costin/index.shtml (дата обращения 24.09.2011)

УДК 657
Товканець Т.М., Сенина К.О.
Головачко В.М., к.е.н.; доцент
Мукачівський державний університет
ВПРОВАДЖЕННЯ УТИЛІЗАЦІЙНОГО ЗБОРУ В УКРАЇНІ
У статті висвітлюються питання щодо утилізаційного збору транспортних
засобів та досліджується переваги і недоліки утилізаційного збору. Розглядаються
питання щодо розміру ставок податку на утилізацію та винятки щодо несплати
утилізаційного збору.
Ключові слова: утилізаційний збір, утилізація транспортних засобів.

Tovkanets T., Senyna K., Golovachko V.
RECYCLING COLLECTION OF UKRAINE
The article highlights the issue of utilization of collection vehicles and examines the
advantages and disadvantages of utilization fee. The questions concern the rates of tax for
recycling and exceptions to the non–payment utilization fee.
Key words: recycling collection, recycling vehicles.

Товканец Т.Н., Сенина Е.А., Головачко В.Н.
ВНЕДРЕНИЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА В УКРАИНЕ
В статье освещаются вопросы утилизационного сбора транспортных средств и
исследуется преимущества и недостатки утилизационного сбора. Рассматриваются
вопросы размера ставок налога на утилизацию и исключения неуплаты
утилизационного сбора.
Ключевые слова: утилизационный сбор, утилизация транспортных средств.

Товканець Т.М., Сенина К.О., Головачко В.М.

277

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сьогодні в
Україні є велика кількість громадян та підприємств, які мають
транспортні засоби. Найбільш важливим питанням для них є ціна
транспортного засобу. Утилізаційний збір прямо впливає на ціну
транспортних засобів, а це впливає на витрати фізичної чи юридичної
особи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. Євген Панчишин досліджував особливості
обліку та оподаткування утилізаційного збору.
При дослідженні використовувались такі методи дослідження:
спостереження, аналіз, синтез, порівняння.
Цілі статті. Метою написання даної статті є дослідження
утилізаційного збору та відображення його в бухгалтерському обліку,
особливості сплати та винятки щодо його несплати.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Утилізація
транспортних засобів – комплекс робіт з приймання, зберігання,
перевезення, демонтажу та розбирання транспортних засобів на
складові частини та елементи і сортування з метою подальшої їх
утилізації відповідно до вимог законодавства про відходи.
Передача транспортного засобу, що утилізується, до пункту
прийому здійснюється власником транспортного засобу або
уповноваженою ним особою після зняття такого транспортного засобу
з обліку у відповідному підрозділі центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері безпеки дорожнього руху.
Передача до пункту прийому транспортних засобів, що належать
фізичним особам, здійснюється на підставі таких документів:
1) паспорта або іншого документа, що засвідчує особу власника
(представника власника);
2) нотаріально засвідченого документа про уповноваження
власником на передачу транспортного засобу, що утилізується, до
пункту прийому представника (у разі здійснення передачі
уповноваженою особою);
3) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або іншого
документа про реєстрацію, або реєстраційної картки, що додається до
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі,
з відміткою про зняття його з обліку у відповідному підрозділі
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
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реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху, або у
підрозділах уповноваженого органу, яким проведено відомчу
реєстрацію транспортного засобу.
Передача до пункту прийому транспортних засобів, що належать
юридичним особам, здійснюється на підставі таких документів:
1) паспорта або іншого документа, що засвідчує особу керівника
(іншого представника) юридичної особи;
2) засвідченої печаткою юридичної особи або нотаріально копії
документа про уповноваження юридичною особою на передачу
транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому її
представника (протокол, наказ, довіреність тощо);
3) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або іншого
документа про реєстрацію, або реєстраційної картки, що додається до
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі,
з відміткою про зняття його з обліку у відповідному підрозділі
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху[1].
Платниками екологічного збору за утилізацію транспортних
засобів є:
1) імпортери до України транспортних засобів або кузовів до
них (за винятком кузовів для промислової збірки), окрім транспортних
засобів: дипломатичних і консульських установ, міжнародних
організацій; раніше вивезених; ввезених не в режимі імпорту; старше
30 років або не для комерційного використання; гуманітарних;
2) виробники транспортних засобів в Україні для їх продажу на
внутрішньому ринку України, окрім: виробників за технологією
зварювання, забарвлення і складки або промислової збірки, які
зобов'язалися утилізувати їх згідно з Законом про утилізацію
транспортних засобів; реалізації соціальних транспортних засобів (для
інвалідів, швидкої допомоги і т. д.);
3) покупці транспортних засобів у неплатників податку
(дипломатичних і консульських установ, міжнародних організацій,
соціальних транспортних засобів).
У разі перереєстрації транспортного засобу, придбаного у особи,
яка не є платником податку за утилізацію, ДАІ буде оформляти і
видавати довідки про сплату податку за таку утилізацію.
Разом з тим автовласники, які отримали автомобіль в якості
гуманітарної допомоги, отримуватимуть в ДАІ довідки про звільнення
від сплати утилізаційного податку.
Відповідно до закону, на ДАІ покладено функції ведення
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реєстру транспортних засобів, з яких сплачено податок за утилізацію
знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру автомобілів, на
які цей податок не поширюється.
У Законі ―Про утилізацію транспортних засобів‖ є ―вікна‖, які
дозволяють не платити утилізаційний збір (УЗ), проте не всім, а тільки
певному колу осіб та за певних умов.
Теоретично УЗ має сплачуватися тільки автомобільними
імпортерами при митному оформленні автомобілів. А це означає, що
авто, які виготовляють в Україні, не повинні підвищитися в ціні.
Відповідно – один із способів уникнути сплати УЗ – відкрити хоча б
комплектацію авто [2].
Збір додасть до ціни автомобілів, які ввозяться в Україну від
5 тис. грн. до 60,5 тис. грн., залежно від об'єму двигуна і віку.
Збір для імпортних авто буде розраховуватися згідно з базовою
ставкою 5,5 тис. грн. та спеціального коефіцієнту. Збір для
електрокарів (крім гібридних авто) і малолітражок (з об'ємом двигуна
до 1 л) буде розраховуватися з коефіцієнтом 0,86 (1,72 – для б/у авто
старше трьох років). Такі автомобілі додадуть до митної вартості
4,7 тис. грн. (б/у – 9,5 тис. грн).
Автомобілі з моторами від 1 до 2 л будуть обкладатися збором
до 7370 гривень ( 14740 гривень – для старих авто), а з двигуном від 2х до 3-х літрів – 14 тис гривень (28 тис гривень – для старих авто).
З іномарок з двигунами від 3-х до 3,5 л стягуватимуть 19 тис
гривень і 38 тис гривень – з автомобілів старше трьох років.
Найвищий коефіцієнт буде застосований до автомобілів з
обсягом більше 3,5 л. З кожного такого автомобіля імпортеру
доведеться заплатити в казну 30 тис. грн. ( 60,5 гривень для б/у авто).
Імпортери платитимуть збір на митниці, при ввезенні авто.
Компанії, що збирають транспортні засоби на території України,
зобов'язуються утилізувати автомобілі самостійно, через створення
утилізаційних потужностей для переробки автомобілів [3].
Дата виникнення податкового зобов'язання для:
– імпортерів – дата надання митної декларації;
– виробників – дата реалізації;
– покупців у неплатників податку – дата направлення в ДАІ
заяви про перереєстрацію транспортного засобу.
Виняток при сплаті податку складуть автомобілі, вироблені
українськими виробниками, які мають повний цикл виробництва, що
включає зварювання і фарбування, і заводи, що здійснюють
промислову збірку автомобілів. Такою опцією українські виробники
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можуть скористатися за умови гарантування самостійної утилізації та
створення необхідних потужностей. У сегменті легкових автомобілів
цим критеріям відповідають Запорізький автозавод ―Богдан‖,
―Єврокар‖ і Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ).
У бухгалтерському обліку утилізаційний збір можна
відображати по-різному. Один із способів відображення запропонував
Євген
Панчишин,
бухгалтер-експерт
газети
«Інтерактивна
бухгалтерія», який пропонує відображення сплати УЗ через рахунок 37
«Розрахунки з різними дебіторами». Це ми можемо прослідкувати в
таблиці 1:
Таблиця 1
Бухгалтерський облік утилізаційного збору
№
з/п
1

2
3

Зміст операції
Проведено розрахунки з
митницею зі сплати
утилізаційного збору
Утилізаційний збір
відображено у складі
первісної вартості автомобіля
Закрито розрахунки зі сплати
утилізаційного збору

Дт

Кт

377 / митниця

311

28 (152)
641(утилізаційний
збір)

641 /
(утилізацій
ний збір)
377 /
митниця

Згідно П(с)БО 7 «Основні засоби» на підприємство основний
засіб має надходити за первісною вартістю, яка включає в себе і
податки. Тому ми запропонували такий варіант обліку утилізаційного
збору в таблиці 2:
Таблиця 2
Бухгалтерський облік утилізаційного збору, що включається у вартість
придбання
№
Сума, грн.
Зміст операції
Дт
Кт
з/п
1
Придбано новий автомобіль
152
685
80000,00
2
Відображено ПДВ
641
685
1333,33
3
Відображено утилізаційний збір 152
641.6 8800,00
4
Сплачено утилізаційний збір
641.6 311
8800,00
5
Введено
в
експлуатацію 10
152
88800,00
придбаний автомобіль
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Не стануть брати УЗ з автомобілів, які реалізуються для
інвалідів та для дітей-інвалідів. А також з транспортних засобів
спеціального призначення. Крім швидкої допомоги та пожежних
машин це автомобілі для потреб підрозділів центральних органів
виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах
цивільного захисту та рятувальної служби.
Не платять УЗ і ті, хто ввозить до України оригінальний
транспорт старше 30 років. Тобто, на сьогоднішній день – це авто 1983
року й старше.
Не платити УЗ можна і за автомобілі, що ввозяться в Україну як
гуманітарна допомога.
Придбавши авто після 1.09.2013 р. у особи, яка його придбала до
цієї дати, – податок на утилізацію не сплачується. [4]
Висновки. Таким чином, висновки про відсутність адекватного
прорахунку економічного ефекту підтверджуються піврічною
статистикою продажів автомобілів у розрізі марок. Наслідки
запровадження спецмит не можна визнати результативними з погляду
цілей, якими виправдовували їх запровадження, тобто, враховуючи все
вищесказане, запровадження в Україні утилізаційного збору має
двоякий ефект і свідчити про його корисність стовідсотково не можна.
1. Закон України «Про утилізацію транспортних засобів» прийнятий 4 липня 2013
року; діє з 1 вересня 2013 № 421–VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/421–18
2. Податковий кодекс України: Затверджено ВРУ від 02.12.2010 року № 2755. – VІ із
змінами та доповненнями Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:
//zakon2.rada.gov.ua
3. В Україні набув чинності утилізаційний збір на автомобілі [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2013/09/1/392352
4. Утилізаційний збір: облік і оподаткування/ Євген Панчишин/[Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/8593
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Валютне
регулювання займає провідне місце в економічній політиці держави. В
залежності від мети валютне регулювання може стимулювати або
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стримувати економічний розвиток в країні та відповідно впливати на
стан окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце
держави у світовому співробітництві. Зміни в економіці країни та її
міжнародному становищі впливають на розвиток валютних відносин,
та відповідним чином коригують валютну політику, що проводиться в
державі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. Питання системи валютного регулювання
суб‖єктів господарювання України розглядали такі українські автори:
Береславська О., Григоренко Є., Макаренко О., Міхайліченко С.,
Резнікова О., Блащук Ю, Кабанець О., Данилюк Р.,[2] які присвятили
свої роботи критичному аналізу валютного режиму України.
Цілі статті. Метою публікації є визначення особливостей
побудови і розвитку системи валютного регулювання в умовах
ринкової трансформації економіки та визначення впливу валютного
регулювання на економіку країни.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Валютні
відносини є складовою частиною й однією з найбільш складних сфер
ринкового господарства. У них зосереджені проблеми національної
економіки розвиток яких історично йде паралельно і тісно
переплітається. Система валютних відносин у специфічній формі
реалізує і розвиває закони грошового обігу, що діє усередині країни.
Валютні відносини зумовлюють різноманітність валютних
операцій, кожний вид яких обслуговує певні валютні потоки. Валютна
система,
форма її організації та регулювання таких відносин,
закріплена національним законодавством. Національна валютна
система є складовою частиною грошової системи країни, хоча вона
відносно самостійна і виходить за національні межі. Особливості такої
системи визначаються ступенем розвитку
економіки і
зовнішньоекономічних зв'язкі в країни. Міжнродний обмін товарами,
послугами і капіталом зумовлює необхідність функціонування
валютного ринку. Імпортери обмінюють національну валюту на
валюту тієї країни, де вони одержують товари і послуги. Експортери, у
свою чергу, одержавши експортний виторг в іноземній валюті,
продають її в обмін на національну валюту. Інвестори, вкладаючи
капітал в економіку тієї чи іншої країни, відчувають потребу в її
валюті.
Валютний курс в значній мірі впливає на макроекономічні
процеси, що відбуваються в суспільстві. Від рівня валютного курсу, за
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допомогою якого співставляються ціни на товари і послуги, що
вироблені в різних країнах, залежить конкурентноздатність
національних товарів на світових ринках, обсяги експорту й імпорту,
а, від так стан балансу поточних операцій.
Валютний курс впливає на напрямок міжнародних потоків
капіталу і виступає об'єктом макроекономічної політики. З його
допомогою нерідко відбувається врегулювання платіжного балансу.
Валютний курс відіграє ключову роль при розробці і проведенні
кредитногрошової політики, оскільки підтримка визначеного рівня
валютного курсу може зажадати використання офіційних валютних
резервів, що неминуче відіб'ється на пропозиції грошей в економіці.
Валютне регулювання посідає важливе місце в системі
економічних відносин: впливаючи на загальний стан економіки
країни, валютне регулювання, в свою чергу, значною мірою
визначається ним та залежить від ролі держави у міжнародних
відносинах.
Під валютним регулюванням розуміється діяльність держави, що
спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і на порядок
здійснення угод з валютними цінностями. За допомогою валютного
регулювання визначається порядок організації валютних відносин і
контролюється здійснення валютних операцій, надання іноземним
юридичним і фізичним особам кредитів та позик, встановлюється
порядок ввезення, вивозу та переказу валюти за кордон і тим самим
підтримується рівновага платіжного балансу та стабільність
національної валюти.
Правовий режим валютних відносин в Україні можна визначити
як режим валютних обмежень. Сутність такого режиму полягає в
законодавчій або адміністративній забороні, лімітуванні або
регламентації операцій з валютою або валютними цінностями. Загалом
валютні обмеження
це система нормативних правил, що
регламентують права резидентів та нерезидентів щодо проведення
операцій з валютою та іншими валютними цінностями. Основними
сферами валютних обмежень є поточні операції платіжного балансу
(торговельні операції, переказ прибутків та інші трансферти) і
фінансові операції (рух капіталів та інвестицій). Для успішного
виконання валютної політики в Україні створена відповідна система
державних органів у сфері валютного регулювання і валютного
контролю. Валютна політика здійснюється насамперед Верховною
Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національним Банком
України (далі НБУ) та низкою міністерств і відомств. Система та
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повноваження державних органів у сфері валютного регулювання
закріплені в Декреті Кабінету міністрів України "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю".
НБУ виступає головним органом валютного контролю. У зв'язку
з цим він контролює виконання правил регулювання валютних
операцій на території України з усіх питань, не віднесених до
компетенції інших державних органів, та забезпечує виконання
уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного
контролю за валютними операціями резидентів і нерезидентів.
Багато економістів, в тому числі Михайличенко С., Резнікова О.,
вважають, що застосування валютних обмежень та валютного
контролю має особливу актуальність у країнах, економіка яких
перебуває в стадії ринкової трансформації, оскільки ринкові
інструменти валютного регулювання в цих країнах ще тільки
починають формуватись. У зв'язку з цим такі країни в своїй
зовнішньоекономічній діяльності зіткаються з такими складними
проблемами, як відплив капіталів, скорочення національних валютних
резервів, різкі коливання грошовокредитної системи й т. ін. Так, у
країнах із стабільною економічною та політичною ситуацією за умови
існування надійних гарантій повернення капіталу та процентів, які не
тільки декларуються державою, а й суворо виконуються, а також
вищої реальної процентної ставки експортерам вигідніше повертати
валютну виручку в країну в найкоротші терміни, а інвесторам
переводити вільні капітали з метою отримання вищого доходу, ніж
тримати їх за кордоном на менш вигідних умовах. Але в країнах,
економіка яких перебуває в стадії ринкової трансформації, економічні
та політичні умови нестабільні, тому в експортерів часто виникає
бажання не повертати валютні кошти в країну, а залишати їх за
кордоном. Це призводить до відпливу капіталів як національних, так і
іноземних, що дуже негативно відбивається на економіці країни
взагалі. Зазначене також призводить до дефіциту платіжного балансу,
різкого підвищення попиту на національну валюту на внутрішньому
валютному ринку, а отже, й до зниження вартості національної
грошової одиниці. У зв'язку з цим держава має встановлювати такі
валютні обмеження, які б перешкоджали відпливу капіталів.
Висновки. Отже, валютні обмеження в період ринкової
трансформації економіки застосовуються з метою захисту
національної економіки країни і регулювання платіжного балансу.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
постійних змін ринкового середовища головним завданням будь-якого
агропромислового підприємства є оптимізація витрат на виробництво
продукції. Дані обліку незавершеного виробництва (надалі – НЗВ)
дають необхідну інформацію для планування та управління
підприємством, дозволяють контролювати рух кожного виду продукції
з метою оперативного контролю виконання плану виробництва.
Маючи оперативні дані про склад і розміщення НЗВ, керівники
підприємств і окремих підрозділів отримують можливість
раціонального використання матеріальних ресурсів, обладнання,
виробничих площ і т.ін.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. Питання оцінки НЗВ є одним із найбільш
дискусійних питань в обліку. Серед науковців, які досліджували даний
напрям, можна відмітити Вдовенко Н.М., Вітренко О.В., Дегтярьову
Є.О., Дмитришина А.М., Капшуль О.Ю., Крисюк В.І., Лановенко В.М.,
Лінник М.В., Смірнову І.В., Степанко О.І. та ін. Однак питання оцінки
НЗВ в кормовиробництві залишаються мало вивченими.
Цілі статті. Дослідити методи оцінки НЗВ в кормовиробництві
та проблеми його визначення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Особливістю
обліку виробництва продукції кормових культур є і те, що серед його
об‘єктів виділяють види сільськогосподарських робіт під урожай
наступного року (НЗВ). Варто зазначити, що в агропромисловому
виробництві не завжди можна правильно віднести ті чи інші види
робіт на конкретний об‘єкт, оскільки стає незрозумілим, для
вирощування якої саме культури вони виконувалися, наприклад,
внесення органічних добрив під багаторічні трави. Тому необхідно
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витрати минулого року на виконання таких робіт списувати на витрати
поточного періоду шляхом розподілу. Такий розподіл є дуже
важливим при визначенні собівартості продукції. Його потрібно
проводити тільки після того, коли стане відомо, яку площу займає
відповідна культура і розподіл витрат здійснюється за кожною статею
пропорційно до фактичної площі. Наприклад, при посіві багаторічних
трав для витрат, які обліковуються у складі НЗВ, а саме: підготовка
ґрунту, вартість добрив, насіння та ін., базою розподілу є кількість
років висіву культур.
Як зазначає Сопко В.В. [1, с. 311], НЗВ є найскладнішим
елементом калькуляційного процесу, оскільки в умовах безперервного
виробничого процесу, якщо немає даних про параметри НЗВ,
практично неможливе калькулювання собівартості продукції, а облік
НЗВ дає змогу встановити ритмічність виробництва та продукції,
контроль за матеріальними цінностями тощо.
Англійський вчений Вуд Ф. [2, с. 205] суть НЗВ і порядок його
обліку подає наступним чином: при наявності НЗВ, тобто частково
завершеної продукції, на початку або в кінці звітного періоду
необхідне коректування, а щоб знайти виробничу собівартість готової
продукції в даному періоді, потрібно обсяг НЗВ на початок періоду
додати до загальної суми виробничої собівартості за період, а НЗВ в
кінці періоду відняти.
В обліку НЗВ продукції кормових культур відображається
наступним чином: Дт 231 «Рослинництво» (аналітичні рахунки з
обліку витрат за відповідними видами кормових культур врожаю
поточного року) Кт 231 «Рослинництво» (аналітичний рахунок
відповідного виду НЗВ у кормовиробництві). Залишок на цьому
рахунку означає наявність НЗВ. Сума витрат, що відноситься на
продукцію кормових культур звітного періоду за наявності НЗВ
розраховується так (формула 1):
∑ НЗВкп = ∑ НЗВпп + В – ∑ НЗВкп, де

(1)

∑ НЗВпп – сума незавершеного виробництва на початок
періоду;
В – витрати за період;
∑ НЗВкп – сума незавершеного виробництва на кінець періоду.
Облік НЗВ продукції кормових культур залежить від
особливостей технології вирощування цих культур, специфіки
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виробництва, номенклатури продукції тощо. Для ефективного та
точного визначення НЗВ продукції кормових культур з метою
виявлення не задокументованих відхилень, які в цей період можуть
бути відносно великими, необхідно проводити підрахунок залишків
такого виробництва шляхом інвентаризації. Інвентаризація НЗВ має
визначити обсяги і фактичні витрати, понесені в рослинництві та
інших виробництвах сільськогосподарського підприємства, під урожай
майбутнього року [3]. Поряд з методом обліку фактичних витрат в
процесі виробництва продукції кормових культур необхідно
застосовувати нормативно-позамовний метод обліку витрат, як такий,
що відповідає сучасним вимогам ведення внутрішньогосподарського
обліку витрат в кормовиробництві. Нормативно-позамовний метод
дозволяє оперативно контролювати витрачання ресурсів з
урахуванням відхилень від норм та змін норм. Строки проведення
інвентаризації при нормативно–позамовному методі обліку витрат раз
в місяць, а мета – визначення стану незакінченої продукції і
витраченого часу оплаченої праці, розрахунок обсягу та вартості
витрачених ресурсів [3].
Інвентаризацію НЗВ продукції кормових культур проводять
робочі комісії начолі з керівниками центрів відповідальності.
Основною метою такої інвентаризації є встановлення залишку НЗВ
продукції кормових культур шляхом порівняння фактично отриманої
продукції з тією, що знаходиться ще у виробництві з відображенням у
Акті інвентаризації в розрізі видів культур та відхилень з деталізацією
причини та виконавців. Після визначення кількості НЗВ продукції
кормових культур проводиться його оцінка. Слід зазначити, що
надзвичайно важливою є правильна оцінка НЗВ продукції кормових
культур, оскільки саме вона прямо впливає на її собівартість. При
визначенні НЗВ, перш за все, необхідно враховувати фактично
понесені прямі витрати на виробництво продукції кормових культур
(за даними первинних документів).
Серед основних переваг нормативно-позамовного методу є те,
що за його допомогою можна ще до початку виробництва продукції
кормових культур визначити нормативну її собівартість на підставі
завчасно розроблених та технічно обґрунтованих норм витрат на
необхідні ресурси. Також, такий метод дає можливість ще на
початкових етапах технологічного процесу виробництва продукції
оперативно виявляти відхилення економії чи перевитрат витрачених
ресурсів. Це, в свою чергу, сприятиме реальній оцінці НЗВ на
кожному етапі виробництва продукції кормових культур.
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В міжінвентаризаційний період оцінка НЗВ продукції кормових
культур за нормативно-позамовним методом здійснюється на підставі
облікових кількісних даних, що дозволяє оперативно виявляти не
відображені в обліку відхилення від норм. Слід відмітити, що за
допомогою цього методу можна запобігти довготривалому
накопиченню таких відхилень в залишках НЗВ продукції кормових
культур та зробити ці залишки більш точними. НЗВ продукції
кормових культур за умови використання нормативно-позамовного
методу оцінюється за нормативною собівартістю в розрізі
калькуляційних статей витрат. Оскільки, процес виробництва
продукції кормових культур триває достатньо довго у зв‘язку з різного
роду факторами, залишки НЗВ на початок звітного періоду повинні
бути переоцінені по новій нормативній собівартості з урахуванням
змін норм.
При використанні нормативно-позамовного методу знижуються
витрати праці на проведення інвентаризації НЗВ продукції кормових
культур,
спостерігається
більший
взаємозв‘язок
між
внутрішньогосподарським обліком та плануванням, підвищується
роль центрів відповідальності. При проведенні інвентаризації
першочергова роль належить оцінці критеріїв якості продукції з метою
встановлення відхилень у витратах на якість. Кормові культури і
кормовиробництво треба оцінювати за тими самими критеріями, що й
потреби тварин. Такими критеріями є суха речовина, кількість енергії і
протеїну. У зв‘язку з цим, на агропромислових підприємствах
розробляється програма (бізнес-план) виробництва продукції
кормових культур, в основу якої покладено визначення даних про
потреби у кормах за сухою речовиною, вмістом енергії та сирого
протеїну за допомогою наступних прийомів та підходів:
1) використання
високоврожайних,
адаптованих
до
конкретних умов, сортів і гібридів кормових культур;
2) застосовування у кормових сівозмінах багатокомпонентних
злаково-бобових сумішей і сумішей з капустяними культурами, а не
монокультур. Це вкрай важливо для нормального забезпечення тварин
різноманітними поживними речовинами;
3) на підставі перших двох пунктів організація безперебійного
зеленого конвеєра;
4) трави збираються на стадії ранньої стиглості, коли в них
міститься максимум поживних речовин і перетравність їх висока.
Висновки. Отже, існує три головних фактори в годівлі худоби:
визначення кількості споживання корму (за сухою речовиною),
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концентрації енергії (у кормових одиницях, калоріях або джоулях), в
сухій речовині раціону і кількості сирого протеїну. Такі критерії є
вирішальними для оцінки якості кормів.
Таким чином, на підставі розглянутої вище інформації слід
зробити наступні висновки.
Обґрунтування методики ведення інвентаризації НЗВ продукції
кормових культур при використанні нормативно-позамовного методу
показало, що в її основі лежить визначення відхилень у залишках НЗВ
продукції кормових культур, що робить їх більш точними. Це
сприятиме здійсненню дієвого контролю за станом витрат на
виробництво продукції кормових культур та формування собівартості
їх продукції.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Вирoбничі
зaпaси є oб‘єктивнoю нeoбхідністю нa підприємствaх. Ця нeoбхідність
зумoвлeнa зaкoнoмірнoстями руху мaтeріaлів з джeрeл їх
нaдхoджeння.
Вирoбничі зaпaси зaбeзпeчують як пoстійність, бeзпeрeрвність
тa ритмічність діяльнoсті підприємствa, гaрaнтують йoгo eкoнoмічну
бeзпeку, тaк і нa рівні сільськoгoспoдaрських підприємств пoтрeбують
вeликих кaпітaлoвклaдeнь.
Тoму від oргaнізaції їх oбліку тa aнaлізу зaлeжить тoчність
визнaчeння прибутку підприємствa, йoгo фінaнсoвий стaн,
кoнкурeнтoспрoмoжність нa ринку тa в цілoму eфeктивність рoбoти
підприємствa.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. Питaння oргaнізaції oбліку, вихoдячи з вузьких
рaмoк oблікoвoгo пoгляду і бухгaлтeрськoгo дoсвіду, oстaннім чaсoм
привeртaє дo сeбe всe більшe увaги в прaцях вітчизняних вчeних
тaких, як Ф. Бутинця, В. Сoпкo, М. Пушкaр, Н. Ткaчeнкo, Є. Мнихa,
В. Рудницькoгo, М. Білик, Р. Хoм`як, І. Кaрaбaзa, Гoлoв С.Ф.,
Гeтьмaн O.O. тa інших.
Прoтe дo нині ряд принципoвих питaнь, зoкрeмa oргaнізaції
293

oбліку вирoбничих зaпaсів нa склaдaх зaлишaються дискусійними і
пoтрeбують удoскoнaлeння в зaлeжнoсті від гaлузі вирoбництвa тa
видів діяльнoсті підприємствa.
Цілі стaтті. Мeтoю стaтті є рoзрoбкa систeми упрaвління
вирoбничими зaпaсaми нa склaдaх підприємств.
Зaвдaннями для дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти є визнaчeння
нaпрямів упрaвління вирoбничими зaпaсaми підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для здійснeння
прoцeсу вирoбництвa тa іншoї гoспoдaрськoї діяльнoсті нeoбхідні
прeдмeти прaці – сирoвинa, мaтeріaли, кoмплeктуючі вирoби, пaливo
тoщo, з яких aбo зa дoпoмoгoю кoтрих вигoтoвляється прoдукція,
викoнуються рoбoти, нaдaються пoслуги. Тaкі прeдмeти прaці
нaзивaються зaпaсaми.
У вирoбничoму прoцeсі підприємств викoристoвують знaчну
кількість вирoбничих зaпaсів, які зaймaють oсoбливe місцe у склaдaнні
мaйнa тa дoмінуючі пoзиції у структурі витрaт нa вигoтoвлeння
прoдукції.
Для прaвильнoї oргaнізaції oбліку зaпaсів нa підприємстві, пeрш
зa всe, нeoбхіднo дaти відпoвідь нa ряд зaпитaнь:
- звідки, кoли, скільки і нa яку суму нaдійшли зaпaси, як
викoнуються прoгрaми пoстaчaння;
- кoму, кoли і скільки відпущeнo зaпaсів;
- як викoнується прoгрaмa вирoбничoгo спoживaння;
- який зaлишoк пo oкрeмих видaх зaпaсів і як дoтримуються
встaнoвлeні ліміти тoщo.
Нeoбхідними пeрeдумoвaми прaвильнoї oргaнізaції oбліку
зaпaсів є:
- рaціoнaльнa oргaнізaція склaдськoгo гoспoдaрствa;
- рoзрoбкa нoмeнклaтури зaпaсів;
- нaявність інструкції з oбліку вирoбничих зaпaсів;
- прaвильнe групувaння (клaсифікaція) зaпaсів;
- рoзрoбкa нoрм витрaчaння зaпaсів [1].
Для oргaнізaції бeзпeрeбійнoгo пoстaчaння, рoзміщeння,
збeрігaння і видaчі мaтeріaльних зaпaсів у вирoбництвo вeлику рoль
грaє прaвильнo oргaнізoвaнe склaдськe гoспoдaрствo, тoму щo в
діяльнoсті підприємствa нe зaвжди мoжнa дoмoгтися пoвнoгo
узгoджeння тeмпів пoстaчaння мaтeріaльних рeсурсів, тeмпів
вирoбництвa і збуту гoтoвoї прoдукції.
Oснoвні функції склaдськoгo гoспoдaрствa – цe:
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- aкумуляція мaтeріaльних рeсурсів в oб‘ємaх і нoмeнклaтурі,
дoстaтніх для бeзпeрeрвнoсті прoцeсу вирoбництвa;
- нaлeжнe збeрігaння і oблік мaтeріaлів;
- плaнoмірнe, бeзпeрeбійнe і кoмплeктнe пoстaчaння цeхів і
ділянoк мaтeріaльними рeсурсaми;
- підгoтoвкa мaтeріaлів дo їх бeзпoсeрeдньoгo спoживaння,
здійснeння кoмплeксу oпeрaцій, пoв‘язaних з викoнaнням кoнтрoлю,
сoртувaння, кoнсeрвaції мaтeріaлів.
Тaблиця 1
Вaріaнти oбліку мaтeріaльних зaпaсів нa склaдaх підприємствa
Вaріaнт oбліку
Зміст вaріaнту
1
2
Нa кoжeн вид мaтeріaлів нa підстaві пeрвинних
дoкумeнтів відкривaється кaрткa aнaлітичнoгo
oбліку, дe їх oблікoвують в нaтурaльнoму і
Сoртoвий
грoшoвoму вирaжeнні. Oбoрoтні відoмoсті
aнaлітичнoгo oбліку склaдaються пo зaкінчeнні
звітнoгo пeріoду. З дaними кaртoк склaдськoгo
oбліку пoрівнюються зaлишки тa oбoрoти пo них.
Пeрвинні дoкумeнти групуються зa
нoмeнклaтурними нoмeрaми, і в кінці звітнoгo
пeріoду кінцeві дaні пo кoжнoму з нoмeрів
Пaртіoнний
зaнoсяться дo oбoрoтних відoмoстeй. Oбoрoтні
відoмoсті склaдaються в нaтурaльнoму і
грoшoвoму вирaжeнні пo кoжнoму склaду і для
кoжнoгo рахунку
Сaльдoвий мeтoд oбліку бaзується нa
викoристaнні рeгістрів aнaлітичнoгo oбліку
кaртoк склaдськoгo oбліку. Щoдeннo (щoтижня,
рaз нa 10 днів) прaцівникoм бухгaлтeрії
пeрeвіряється прaвильність зaписів нaдхoджeння
і витрaчaння мaтeріaлів нa склaді і
Сaльдoвий
підтвeрджується зaлишoк пo кaртці склaдськoгo
(oпeрaтивнo oбліку oсoбистим підписoм бухгaлтeрa, a
бухгaлтeрський)
кoжнoгo пeршoгo числa місяця зaлишoк пo
кoжнoму нoмeнклaтурнoму нoмeру пeрeнoситься
дo відoмoсті oбліку зaлишків мaтeріaлів нa склaді
(бeз виділeння oбoрoтів витрaт і нaдхoджeння
мaтeріaлів). Нa підстaві дaних відoмoсті
вивoдяться підсумки пo склaду
295

Існує дeкількa вaріaнтів oбліку мaтeріaльних зaпaсів нa склaдaх
підприємствa [4].
Aнaлітичний oблік мaтeріaльних зaпaсів вeдeться нa склaдaх зa
дoпoмoгoю кaртoк склaдськoгo oбліку, щo рoзміщуються в кaртoтeці
зa тeхнічними групaми вирoбничих зaпaсів відпoвіднo дo
нoмeнклaтури–цінникa [5].
Aнaлітичні рaхунки групують зa групaми мaтeріaлів, місцями
збeрігaння, мaтeріaльнo відпoвідaльними oсoбaми, зa синтeтичними
рaхункaми бухгaлтeрськoгo oбліку і субрaхункaми [3]. Дaні зa
aнaлітичними рaхункaми узaгaльнюються в oбoрoтнo–сaльдoвих
відoмoстях.
Викoристoвують рaхунки aнaлітичнoгo oбліку для кoнтрoлю зa
збeрігaнням і рухoм мaтeріaльних ціннoстeй, їх oцінки, пoрівняння з
дaними склaдськoгo oбліку, a тaкoж для підвeдeння підсумків
інвeнтaризaції [2].
Oснoвними функціями систeми упрaвління склaдським
гoспoдaрствoм є: прoгнoзувaння, плaнувaння, oблік, кoнтрoль,
рeгулювaння в рeaльнoму рeжимі чaсу дeтaлізoвaними кeрoвaними
пoзиціями, причoму мірa дeтaлізaції мaє бути нe мeншe міри
дeтaлізaції нoмeнклaтури мaтeріaльних рeсурсів, щo збeрігaється. Ці
функції дужe тіснo пoв'язaні oдин з oдним і з іншими систeмaми
упрaвління нa підприємстві [2].
Виснoвки. Нeoбхіднoю умoвoю підтримaння вирoбничoгo
прoцeсу нa підприємстві є нaявність склaдськoгo гoспoдaрствa з
дoстaтньoю кількістю вирoбничих зaпaсів. Тaк, щoб здійснювaти
прoцeс вирoбництвa, підприємствo пoвиннo мaти нa склaді нeoбхідні
зaпaси сирoвини, мaтeріaлів, пaливa, будмaтeріaлів, зaпaсних чaстин,
інших вирoбничих зaпaсів.
Oтжe, зaпaси є вaгoмoю чaстинoю aктивів підприємствa, вoни
зaймaють oсoбливe місцe у склaді мaйнa тa дoмінуючі пoзиції у
структурі витрaт підприємств різних сфeр діяльнoсті; при визнaчeнні
рeзультaтів гoспoдaрськoї діяльнoсті підприємствa тa при висвітлeнні
інфoрмaції прo йoгo фінaнсoвий стaн.
Цe, в свoю чeргу, вимaгaє пoвнoї, дoстoвірнoї інфoрмaції прo
нaявність тa рух вирoбничих зaпaсів, яку мoжe нaдaти прaвильнo
oргaнізoвaнa систeмa упрaвління склaдським гoспoдaрствoм, щo
гeнeрує тa інтeрпрeтує всю бaзу інфoрмaційнoгo пoтoку, нaдaну
різними ринкoвими систeмaми для eфeктивнoгo упрaвління
мaтeріaльними зaпaсaми.
296

1. Бутинeць Ф. Ф. Бухгaлтeрський фінaнсoвий oблік [Тeкст] Підручник для студeнтів
спeціaльнoсті «Oблік і aудит» вищих нaвчaльних зaклaдів. / Ф. Ф. Бутинeць – 5–e
вид., дoп. і пeрeрoб. – Житoмир: ПП «Рутa», 2008. – С. 726
2. Гeтьмaн O. O. Eкoнoмікa підприємствa [Тeкст] Нaвчaльний пoсібник для студeнтів
вищих нaвчaльних зaклaдів / O. O. Гeтьмaн – Київ: Цeнтр нaвчaльнoї літeрaтури,
2009. – С. 488
3. Гoлoв С. Ф. Бухгaлтeрський oблік зa міжнaрoдними стaндaртaми: приклaди тa
кoмeнтaрі [Тeкст] Прaктичний пoсібник / С. Ф. Гoлoв – Київ: Лібрa, 2010. – С. 840
4. Нaкaз Міністeрствa фінaнсів Укрaїни від 09.12.11 р. № 246 «Прo зaтвeрджeння
Пoлoжeння (стaндaрту) бухгaлтeрськoгo oбліку№9 «Зaпaси».
5. Сoнкo В. Бухгaлтeрський oблік [Тeкст] Нaвчaльний пoсібник для студeнтів
спeціaльнoсті «Oблік і aудит» вищих нaвчaльних зaклaдів. / В. Сoнкo – Тeрнoпіль:
Aстoн, 2009. – С. 496.

УДК 330.65
Третьякова М.Л.
УО ФПБ «Міжнародний університет
«Міжнародний інститут трудових і соціальних відносин»
КОНТРОЛІНГ ЯК КОНЦЕПЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Розглянута нова концепція управління підприємством, її цілі, функції, способи
впровадження і результати.
Ключові слова: бізнес–середовище, управління, система, контролінг, стратегія,
рентабельність, ліквідність, ефективність.

Tretyakova M.
CONTROLLING IS THE CONCEPT OF EFFECTIVE
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
The new concept of operation of business, its purposes, functions, ways of
introduction and results were considered.
Key words: biznes–environment, management, system, controlling, strategy,
profitability, liquidity, efficiency.

Третьякова М.Л.

297

Третьякова М.Л.
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УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
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Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими і практичними завданнями. В умовах
сучасних ринкових відносин, які з року в рік набирають все більші
оберти, несуть в собі конкурентну боротьбу, кожне підприємство,
нехай це виробниче, фінансове, транспортне і тому подібне, прагне
завоювати ринок і отримати максимальний прибуток, прагне
виявитися на високому рівні в порівнянні з конкурентами, прагне
поліпшити свої економічні показники, стати успішним в усьому.
Процес управління підприємством, який охоплює усі сфери діяльності,
останнім часом притягає до себе все більше і більше уваги. Проте,
проблемою сьогоднішніх підприємств є недостатньо структуроване
управління економічними процесами з можливістю застосування і
використання нових концепцій.
Однією з таких концепцій є контролінг, який синтезує в собі
управлінський облік, планування, контроль і аналітичну роботу; який
включає встановлення цілей, формування стратегій, розробку планів і
знаходження способів їх впровадження на підприємстві.
Впровадження системи контролінгу не заперечує необхідність
використання інших засобів і інструментів управління. Основна суть
системи контролінгу полягає в грамотному і структурованому підборі
інструментів управлінського впливу і дії на підприємство в цілому і
можливість отримання, а згодом і застосування отриманих результатів
для вирішення управлінських проблем.
Цілі статті. Метою цієї статті є аналіз ефективності концепції
контролінгу в загальному вигляді для усіх підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. Аналіз досліджень показав, що до проблеми
зверталися фахівці різних напрямів. Наприклад, Мірошник Е.С.
розглядає контролінг як новий системний підхід до стратегічно
орієнтованого управління розвитком підприємств, як концепцію, яка
інтегрує в собі усі сучасні підходи і інструменти та постійно
поновлюється ними відповідно до умов зовнішнього середовища
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бізнесу. Волкова Н.Ю. розглядає контролінг як функціональну
систему, що забезпечує, довгострокове ефективне функціонування
підприємства за допомогою координації економічної діяльності
об'єктів і надання інформаційно-аналітичної підтримки менеджменту.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Стрімкі зміни,
що відбуваються практично в усіх сферах життя в останні десятиліття,
роблять очевидний вплив і на роботу комерційних підприємств. Різні
дослідження бізнес–середовища свідчать про те, що вплив суспільства
на
корпоративну
діяльність
постійно
росте:
змінюється
підприємницька культура, цінності сучасних компаній і, безумовно,
управлінські технології. У зв'язку з цим кілька років тому до
фінансового лексикону увійшло слово "контролінг".
Контроллинг (від англ. control – керівництво, регулювання,
управління, контроль) – породжена практикою сучасного
менеджменту нова концепція управління, яка синтезує в собі
управлінський облік, планування, контроль і аналітичну роботу. У
основі цієї нової концепції системного управління організацією
лежить прагнення забезпечити успішне функціонування організаційної
системи (підприємства, торговельної фірми, банку та ін.) в
довгостроковій перспективі.
Предметом вивчення контролінгу є процес управління
підприємством, що включає встановлення цілей, формування
стратегій, розробку стратегічних і оперативних планів і бюджетів,
моніторинг поточних подій, контроль і аналіз відхилень фактичних
результатів від намічених цілей.
Спочатку під контролінгом розумілася сукупність завдань, що
вирішуються у сфері обліку і фінансів. Надалі це поняття стало
трактуватися ширше. До функцій контролінгу стали відносити
фінансовий контроль і оптимізацію використання фінансових коштів і
джерел для досягнення кінцевої мети і результатів діяльності
підприємства (у економічному сенсі контролінг – це система
управління прибутком підприємства).
У загальному значенні слова, контролінг – це система
управління обліково–аналітичними фахівцями. А також це концепція,
спрямована на ліквідацію "вузьких" місць і орієнтована на майбутнє
відповідно до поставлених цілей і завдань отримання певних
результатів.
Система контролінгу прагне так управляти процесом поточного
аналізу планових і фактичних показників, щоб виключити помилки і
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відхилення як в сьогоденні, так і в майбутньому. Звідси призначення
контролінгу – попередження виникнення кризових ситуацій. Помилки
і проблеми, що виникають при аналізі ситуації усередині організації,
переплітаються, якщо їх вчасно не виправити, з помилками в оцінці
майбутніх умов середовища. Іншими словами, необхідно передбачити,
щоб рішення, що приймається, не ґрунтувалося на помилкових
передумовах, а це особливо важливо, коли рішення, що приймається,
зв'язане з великим ризиком.
Найважливішими цілями організації є висока рентабельність,
забезпечення ліквідності і підвищення ефективності роботи.
Досягненню цих цілей сприяє служба контролінгу, яка забезпечує
виконання наступних функцій:
· моніторинг стану економіки організації;
· сервісна функція (забезпечення аналітичною інформацією для
ухвалення управлінських рішень);
· функція, що управляє;
· контроль і аналіз економічності роботи підрозділів;
· підготовка (розробка) методології ухвалення рішень, їх
координація, а також контроль сприйняття цієї методології
керівництвом.
Моніторинг стану економіки підприємства – контроль рівноваги
показників "прибуток-витрати". Рівновага досягається тим, що через
певні проміжки часу задані величини порівнюють з фактичним станом
і визначають, чи не потрібне втручання для досягнення необхідного
або бажаного стану, і у разі потреби здійснюють його.
Сервісна функція полягає у своєчасному представленні
необхідної інформації керівництву для ухвалення рішення щодо
коригування стратегії
Функція, що управляє, полягає в переоцінці стратегії,
коригуванні реалізації цілей і зміні цілей. Здійснюється ця функція з
використанням даних аналізу відхилень, ставок покриття, загальних
результатів діяльності для ухвалення рішень по управлінню.
Функція контроль і аналіз економічності роботи підрозділів і
організації в цілому зводиться до внутрішнього контролю як
підрозділів, так і організації в цілому. (Контролінг на відміну від
ревізії орієнтований на поточні результати діяльності фірми і не
пов'язаний з документальною перевіркою на місцях звершення
господарських операцій).
Аналіз різних підходів до застосування контролінгу
провідними світовими і вітчизняними фахівцями, дозволяє виділити
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основні постулати концепції контролінга, як концепції ефективного
управління підприємством [1].
Контролінг – це функціонально і організаційно відособлений
напрям економічної діяльності підприємства, що виражається в
інформаційно-аналітичній підтримці процесу управління і пов'язаний з
визначенням, узгодженням, управлінням і досягненням цілей
підприємства. При цьому основою формування контролінгу є: відмова
від застарілих правил і підходів, використання особливих методів і
техніки аналізу; зневага діючими системами, структурами і
процедурами, а також радикальна зміна способів господарської
діяльності; системне формування інформації, використовуваної в
контролінзі; комунікація між окремими його учасниками.
В цілях прогнозування майбутніх кризових ситуацій і
антикризового управління доцільно розробити і впровадити дві
системи: стратегічний і оперативний контролінг.
Стратегічний контролінг зазвичай розглядається як частина
стратегічного управління, він спрямований на прогнозування
можливих кризових ситуацій і їх запобігання. Його метою є створення
продуманої системи дій із забезпечення виживаності підприємства і
запобігання кризовим ситуаціям. У завдання стратегічного
антикризових контролінгу входять: розробка моделі ринкової
поведінки фірми, що забезпечує прийнятне для неї співвідношення
"ризик-прибутковість"; визначення зон моніторингу зовнішнього і
внутрішнього середовища підприємства, від яких може виходити
небезпека його фінансових утруднень; визначення критеріїв настання
фінансового неблагополуччя підприємства (кількісного рівня
показників, що характеризують фінансову кризу); розробка системи
антикризової профілактики, антикризового супроводу, інструментарію
реагування на ознаки фінансового неблагополуччя, що включає
побудову внутрішнього (управлінського) обліку, створення системи
інформаційних потоків для керівників усіх рівнів, формування набору
стандартних алгоритмів по фінансовому оздоровленню; створення
програм поведінка в конкурентному середовищі, мета якої протидія і
зрив активних програм інших учасників ринку, спрямованих проти
цієї фірми або на завоювання сектора ринку, що представляє для неї
інтерес.
Оптимальна побудова системи стратегічного контролінгу
повинна забезпечувати найкраще співвідношення "витрати-результат",
з одного боку, в цілях економії немає сенсу відстежувати усі зміни, а
слід зосередитися лише на зонах небезпеки; з іншого боку, дуже
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важливо не виключити з сфери спостереження які-небудь потенційні
вогнища небезпеки (зародження кризи).
Оперативний контролінг в антикризовому управлінні припускає
підготовку рішень з швидкого реагування на негативні зміни
зовнішнього і внутрішнього середовища. Він дозволяє виявити
порушення стандартів діяльності, сформульованих у процесі
стратегічного контролінгу, і підготувати інформацію для ухвалення
рішень, що коригують, шляхом адаптації стандартних алгоритмів до
конкретної ситуації.
Основна увага в оперативному антикризовому контро лінзі
доцільно приділяти: моніторингу фінансово-економічного стану;
управлінню оборотним капіталом; управлінню витратами і
інвестиціями [2].
Найважливіше завдання контролінга – координація діяльності
системи управління, і в невеликій фірмі для її вирішення потрібне
виконання наступних умов: створення нечисленного робочого гурту з
висококваліфікованих аналітиків, підлеглих безпосередньо першому
заступникові директора і незалежних від інших підрозділів фірми;
забезпечення доступу фахівців робочої групи до будь-якої наявної
інформації і можливість організації збору будь-якої недостатньої
інформації. В цьому випадку система контролінга вже зможе
виконувати свою основну функцію – зміцнення і розвиток
антикризового потенціалу підприємства.
1. Сухарева Л.А., Петренко С. Н. Контроллинг – основа управління бізнесом. – К.:
Эльга, Ника–центр, 2012. – 208 с.
2. Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С. Г. Контроллинг в бізнесі.
Методологічні і практичні основи побудови контроллинга в організаціях 2-е
видавництво ФИС, 2006 р.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
сьогодення значно зріс рівень злочинів, пов‘язаних з рухом і
використанням основних засобів. Методико-організаційні засади
судово-бухгалтерської експертизи операцій з основними засобами
представлено як сукупність певних елементів, пов‘язаних між собою,
взаємодія яких дає змогу здійснити ефективне дослідження інформації
про рух та використання матеріальних активів суб‘єктів
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господарювання різних форм власності, очікуваний строк корисного
використання яких більше одного року або операційного циклу, якщо
він довший за рік, на основі спеціальних знань у різних сферах
економіки, господарського аналізу та контролю з метою вирішення
широкого кола питань, що виникають при розслідуванні економічних
злочинів та судовому розгляді господарських суперечок.
Цілі статті. Теоретичне обґрунтування методичних та
організаційних засад судово-бухгалтерської експертизи операцій з
основними засобами на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблем. Багато науковців досліджували питання судовобухгалтерської експертизи, у тому числі і аспекти її організації. Серед
таких як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Гуляєва, М.Ф. Базась [1],
Г.Г. Мумінова-Савіна [4], В.Д. Понікаров [5] та ін. Які зробили
значний внесок у дослідженні теорії та практики судовобухгалтерської експертизи, але питання стосовно організаційних засад
судово-бухгалтерської експертизи операцій з основними засобами
залишились недосліджені в повному обсязі.
Основні засоби підприємства включають основні виробничі
засоби й невиробничі основні засоби. Основні засоби, визначають
виробничий потенціал будь-якого виробництва і економічного
становища країни у цілому. Така важливість основних засобів
обумовлює значення успішних розслідувань порушень, здійснених у
ході операцій з основними засобами. Дуже часто, для того щоб
розслідування було максимально результативним, необхідно залучати
до нього експерта-бухгалтера, дії якого повинні бути чітко
організовані, що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
На сьогодні розвиток судово-бухгалтерської експертизи
основних засобів пов‘язана зі створенням методології, яка включає
систему загальнонаукових і частково-наукових методів і прийомів
дослідження, детально наведено на рисунку №1.
Загальнонаукові методи є сукупністю принципів і категорій
матеріалістичної діалектики та загальнонаукової теорії пізнання.
Базуються на використанні прийомів, як аналіз і синтез, індукція і
дедукція, абстрагування і конкретизація, аналогія і моделювання,
системний і функціонально-вартісний аналіз. Такі методи в практиці
органів внутрішніх справ частіше за все використовую для дізнання і
виявлення ознак скоєння корисливих правопорушень.
До часткового-наукового методу дослідження основних засобів
належать такі прийоми:
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1. Розрахунково–аналітичний включає:
а) економічний аналіз;
б) статистичні розрахунки;
в) економіко-математичні методи.
2. Документальний виділяє такі види контролю:
а) нормативно-правову оцінку відображених у документах
господарських операцій;
б) логічний контроль об‘єктивної можливості виконання
документально оформлених господарських операцій;
в) цілковите і нецілковите спостереження;
г) зустрічну перевірку документів підприємства;
д) спосіб зворотного рахунку, що ґрунтується на попередній
експертній оцінці матеріальних витрат, з метою подальшого
визначення величини безпідставних списувань сировини та матеріалів.
Методи дослідження інформації діляться на такі групи:
1. Прийоми дослідження окремого документа.
2. Прийоми дослідження кількох документів, які відображають
одну або взаємозв‘язані операції.
3. Прийоми перевірки відображення господарських операцій.
Використання в судово-експертній практиці прийомів
документального дослідження дозволяє дати кількісну та якісну
оцінки виявленим недолікам, установити відповідальних за них
посадових осіб і визначити розмір їхньої матеріальної
відповідальності.
Прийоми часткової методики залежать від характеру
правопорушень, місця їх скоєння, особливостей документування і
обліку операцій, що застосовуються на конкретному підприємстві.
Сукупність часткових прийомів, які використовуються в
процесі дослідженні основних засобів, становить зміст часткової
методики судово-бухгалтерської експертизи, яка самостійно
визначається експертом-бухгалтером залежно від його досвіду і
кваліфікації для розв‘язання конкретно поставлених питань.
У процесі дослідження експерт-бухгалтер установлює
правомірність віднесення окремих об‘єктів до основних засобів.
Основні засоби, які будуть визнані непридатними для використання
протягом звітного періоду, списуються на витрати цього періоду за
їхньою залишковою вартістю. Експерт упевнюється в тому, що
основні засоби, які за даними бухгалтерського обліку повністю
зношені, не можуть принести в майбутньому економічної вигоди,
переоцінені за їхньою залишковою вартістю і відображені у складі
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необоротних активів підприємства. Важливим завданням експертабухгалтера є також перевірка правильності формування первісної
вартості основних засобів, що визначено в П(С)БО 7 " Основні засоби
" [6].
Методи, методичні прийоми
судово-бухгалтерської експертизи

Загальнонаукові методи
дослідження
Аналіз і синтез
Індукція і дедукція
Абстрагування
і конкретизація
Аналогія
і моделювання
Системний
і функціональновартісний аналіз

Частково наукові методи
дослідження
Розрахунковоаналітичні
Документальні
Органолептичні
Узагальнення,
оцінювання і реалізація результатів
експертизи

Рис. 1. Схема методів судово-бухгалтерської експертизи та
прийоми
Експерт-бухгалтер визначає справедливу вартість основних
засобів в разі якщо:
1) Безкоштовної передачі основних засобів.
2) Основні засоби отримані внаслідок бартерних операцій.
3) Основні засоби передані як внесок до статутного капіталу.
Якщо підприємство придбає основні засоби, які були в
експлуатації, то, зараховуючи їх на баланс, потрібно відобразити і
суму переданого зносу (продавець повинен указати її в акті
приймання-передачі). У разі безкоштовного отримання основних
засобів вони мають бути оцінені за ринковою, а не за залишковою
вартістю.
306

Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Методика
експертного дослідження операцій з основними засобами полягає в
перевірці та порівнянні балансових (звітних) даних про залишки
основних засобів з даними синтетичного та аналітичного обліку. При
цьому бухгалтерські записи звіряються з первинними документами
про надходження та вибуття основних засобів (акти приймання,
накладні, акти ліквідації основних засобів, довідки про нараховану
суму амортизації, дані про витрати на капітальний ремонт та т. ін.).
Суб‘єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з
основними засобами в ході здійснення експертного дослідження
використовують певні методи та спираються на нормативно–правові
акти та законодавчі документи, які регламентують здійснення
операцій з основними фондами. Відповідно до обраних методів та
нормативно-правової бази, суб‘єкти вже безпосередньо взаємодіють з
об‘єктом та предметом судово-бухгалтерської експертизи операцій з
основними засобами.
Подальше дослідження допоможе вдосконалити методику
експертного дослідження операцій з основними фондами на основі
певних знань організаційних аспектів судово-бухгалтерської
експертизи даного питання.
Висновки. Розуміння методико-організаційних засад судовобухгалтерської експертизи операцій з основними засобами виділяє та
чітко обґрунтовує окремі елементи цього поняття та дозволяє
підвищити ефективність проведення експертного дослідження, його
результативність. Успіх експертизи багато залежить, як було здійснено
планування проведення експертизи. Ефективне планування передбачає
розподіл обов‘язків з-поміж експертів, щоб вони відповідали їхній
кваліфікації та досвіду для досягнення найліпших результатів.
1. Базась М. Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи:
навч. По-сібн. / М. Ф. Базась. ─ К., 2007. ─ 488 с.
2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків.
Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69.
Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.08.1994 р. за № 202/412 (зі
змінами і доповненнями № 1116 від 08.09.2011 р).
3. Косовиць Л. Облік основних засобів за МСФЗ // Головбух. – 2008. – № 35. – С. 17–
23.
4. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза : : Навч.–метод. посіб. для
самост. вивч. Дисципліни ─ К. : ХНЕУ, 2004. ─ 268 с.
5.

307

6. Понікаров В. Д. Судово–економічна експертиза : навч. посібн. / В. Д. Понікаров. ─
Х., 2005. ─ 232 с.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби". Затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 №627.

УДК 658.147.2
Ужва А.М., к.е.н., доцент,
Нікітіна Я.В.
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У
ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито економічну сутність поняття «власний капітал». Розглянуто
класифікаційні ознаки структуризації власного капіталу та відображено зміст статей
звіту про власний капітал.
Ключові слова: власний капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал,
резервний капітал, неоплачений капітал.

Uzhva A., Nikitina Ya.
PROCEDURE FOR THE FORMATION OF
EQUITY IN THE FINANCIAL STATEMENTS
In the article the economic substance of equity «own capital». The classification
signs of own capital are considered reflected modern look to it.
Key words: Own capital, capital revaluation, additional capital, capital reserve,
unpaid capital.

Ужва А.М., Никитина Я.В.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыта экономическая сущность понятия «собственный капитал».
Рассмотрены классификационные признаки структуризации собственного капитала и
отражено содержание статей отчета о собственном капитале.
Ключевые слова: собственный капитал, капитал в оценке, добавочный капитал,
резервный капитал, неоплаченный капитал.

Ужва А.М., Нікітіна Я.В.

308

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
сьогодення постає питання вирішення проблем управління власним
капіталом як основним джерелом, що сприяє ефективній діяльності та
підвищенню конкурентних переваг підприємства. Власний капітал
виступає не тільки основною створення, функціонування та розвитку
підприємства, але й фактором його фінансової стійкості. Наявність
власного капіталу можна визначити за звітом про фінансовий стан,
наприклад можна розрахувати такі коефіцієнти, як: коефіцієнт
оборотності власного капіталу, коефіцієнт рентабельності власного
капіталу, але якщо необхідна більш детальна інформація щодо змін,
які відбулися у власному капіталі та їх причини, тоді беруться до
уваги показники звіту про власний капітал.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблем. Економічна сутність капіталу в цілому та власного капіталу
зокрема вивчали і вивчають багато зарубіжних та вітчизняних вчених,
зокрема такі як В.В. Бланк, К. Маркс, А. Сміт, Д. Рікардо, Ф,Ф. Бутинец,
В.В. Сопко, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, В.М. Івахненко, Г. Андрощук,
О.Б. Бутнік-Сіверський, С.М. Ілляшенко, В. Зінов, С. Кокизюк,
І.Й. Яремко та інші. Проте, існує ряд невирішених суперечностей як
методики формування власного капіталу, так і доцільності застосування
інтелектуального капіталу на підприємствах.
Цілі статті. Визначення економічної сутності та структури
власного капіталу в сучасних умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Національне
положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів
України 07.02.2013 р. № 73 та зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 28.02.2013 р. за № 336/22868 регламентує нову форму Звіту
про власний капітал. Ця форма Звіту не зазнала значних змін, лише
була відкоригована відповідно до змін у Звіті про фінансовий стан та
Звіті про сукупні доходи. Статутний і пайовий капітали відтепер
відображаються разом як зареєстрований капітал. Крім цього, зміни
відбулися стосовно визначення додаткового капіталу. Якщо раніше у
Звіті про власний капітал окремо відображався додатково вкладений
та інший додатковий капітал, то нова форма Звіту розділяє капітал у
дооцінках і додатковий капітал. Метою складання Звіту про власний
капітал є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої
та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу
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підприємства протягом звітного періоду.
У графах Звіту про власний капітал, у яких зазначаються
складові власного капіталу, фахівці підприємства наводять лише ті з
них, які зазначені у Звіті про фінансовий стан. У Консолідованому
звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у
власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.
Для забезпечення порівняльного аналізу інформації до річного
звіту та Звіту про власний капітал підприємства додають Звіт про
власний капітал за попередній рік.
Відповідно до НП(С)ПО 1 власний капітал – це частина в
активах підприємства, що залишається після вирахування його
зобов‘язань [4]. Власний капітал є основою фінансово–економічної
бази підприємства, яка використовується для організації власної
безперервної та стабільної фінансової діяльності.
Відмітимо, що величина власного капіталу найкраще
характеризує результативність підприємства, а саме можна оцінити
ефективність діяльності підприємства, успішної рентабельної роботи,
його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості.
Для кредиторів власний капітал є показником відповідальності і
стабільності підприємства. Чим більший власний капітал і менша
кредиторська заборгованість, тим кращі стосунки у підприємства з
різними юридичними і фізичними особами.
Таким чином, джерелами власного капіталу в «новому» Звіті про
власний капітал є:
Зареєстрований капітал (графа 3).
Капітал у дооцінках (графа 4).
Додатковий капітал (графа 5).
Резервний капітал (графа 6).
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (графа7).
Неоплачений капітал (графа 8).
Вилучений капітал (графа 9).
Зареєстрований (пайовий) капітал призначено для обліку та
узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого
зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно
до законодавства і установчих документів, а також внесків до
оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу [3].
Зареєстрований капітал – це юридично оформлена, офіційно об‘явлена
і належним чином зареєстрована частина внесків власників до
капіталу підприємства, включає:
1. Статутний капітал – зафіксована в установчих документах
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загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до
капіталу підприємства. Він передбачає забезпечення фінансування і
забезпечення ліквідності та є базою для нарахування дивідендів.
Отже, він повинен бути направлений на реалізацію інвестиційних
проектів, поліпшення ліквідності та платоспроможності, модернізації
чи розширення виробництва, оптимізації дивідендної політики тощо.
Законом України «Про господарські товариства» встановлено
мінімальний розмір статутного капіталу різних видів товариств [1].
Рішення про його збільшення або зменшення мають бути
зареєстровані у Державному реєстрі господарських одиниць і
відповідати за вартістю даним фінансової звітності і балансу. Тобто
фіксується у балансі та сума капіталу в межах якої засновники несуть
матеріальну відповідальність перед кредиторами.
2. Пайовий капітал – сукупність коштів фізичних і юридичних
осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його
господарської діяльності. Це внески членів споживчого товариства,
колективного
сільськогосподарського
підприємства,
житловобудівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що
передбачені установчими документами. Також для збільшення
власного капіталу пайовики можуть здійснювати на добровільних
засадах додаткові внески.
З 2013 р. введена в дію стаття звіту про фінансовий стан
«Капітал у дооцінках», в якій відображається інформація про дооцінку
(уцінку) необоротних активів і фінансових інструментів, які
відповідно за НП(С)БО 1 відображаються у складі власного капіталу,
але розкриватимуться не у звіті про власний капітал, як раніше, а у
звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ф. 2. Залишок
на цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених
активів, зменшення їх корисності тощо. Такі суми дооцінки основних
засобів і нематеріальних активів відноситемуться до нерозподіленого
прибутку.
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів – це інформація про
зміну балансової вартості об‘єкта хеджування при значенні
коефіцієнта ефективності хеджування грошових коштів у межах,
визначених НП(С)БО. Такі суми будуть віднесені до первісної вартості
фінансових інвестицій чи фінансових зобов‘язань або до складу інших
доходів (витрат). Інформація про дооцінки (уцінки) основних засобів,
нематеріальних активів буде відображатися у звіті про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід) у другому розділі «Сукупний
дохід».
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У статті «Додатковий капітал» відображається емісійний дохід,
вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу,
який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені
курсові різниці, які відповідно до НП(С)БО відображаються у складі
власного капіталу. Додатковий капітал можна використовувати на
покриття балансових збитків (за умови, що для цього використані всі
інші джерела); на збільшення статутного капіталу; на покриття
різниці між фактичною собівартістю вилученого капіталу, який
анулюють, та його номіналом.
Підприємство за необхідністю може створювати резервний
капітал, це сума резервів, створених підприємством відповідно до
законодавства або статутних документів.
Резервний капітал спрямовують на покриття непередбачених
витрат у випадку недостатнього прибутку чи збитків, на сплату боргів
підприємства в разі його ліквідації. Залишок невикористаних коштів
резервного капіталу переходить на наступний календарний рік.
Останнім часом значна увага приділяється питанню мобілізації
ресурсів на основі залучення інвестицій в обмін на корпоративні
права, емітовані юридичною особою. Тобто, корпоративне право – це
право власності на статутний капітал юридичної особи або його частку
(пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки
прибутку такої юридичної особи, а також активів, у разі їх ліквідації
відповідно до чинного законодавства.
Отже, головною ознакою зареєстрованого капіталу та
додаткового капіталу є наявність реальних активів, які передані
підприємству в обмін на корпоративні права, на можливість брати
участь в управлінні, розподілі прибутків та майна підприємства.
Тобто, це дасть можливість зберегти власний капітал від фіктивного
збільшення активів, штучного збільшення дебіторської заборгованості
тощо. При збільшенні статутного капіталу на такій основі не потрібна
ні застава майна, ні гарантії третіх осіб, а ресурси будуть приносити
користь на протязі багатьох років. Особливо важливим є врахування
мети таких вкладень, строків вкладання і використання таких ресурсів,
визначення і формування резервів підприємства тощо.
У системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності
використовують і коригуючі показники, які дають можливість
вирішити певні протиріччя. Ці показники відображають рух власного
капіталу в процесі його формування та управління ним. На
підприємстві виникають ситуації, коли викуповуються у власників
акції власної емісії або їх частки з метою їх подальшого перепродажу
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або анулювання. Така інформація міститься у статті «Вилучений
капітал» і за цією позицією відображається фактична собівартість
відповідних корпоративних прав. Неоплачений капітал показує
заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного
капіталу.
При визначенні підсумку звіту про фінансовий стан по розділу
«Власний капітал» вираховується збиток, неоплачений капітал і
вилучений капітал. Вчасно не внесені активи або вилучені з
підприємства зменшують розмір статутного капіталу, тому
неоплачений і вилучений капітал вираховується при визначенні
підсумку власного капіталу. Розширена інформація щодо наведених
видів капіталу наведена у звіті про власний капітал.
Докладний порядок заповнення кожного рядка форми №4 «Звіт
про власний капітал» встановлено у розділі 5 «Зміст статей Звіту про
власний капітал» Методичних рекомендацій, затверджених наказом
Міністерством фінансів України від 28.03.2013 р. №433 [2].
У статтях «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець
року» відображають суми власного капіталу на початок (не
скоригований залишок) і кінець року.
У статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок»
та «Інші зміни» відображаються суми коригувань, передбачених
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення
помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року №137.
У статті «Скоригований залишок на початок року»
відображається залишок власного капіталу на початок звітного року
після внесення відповідних коригувань. Водночас, за цією статтею,
варто перевірити правильність відображення залишку власного
капіталу на початок звітного року після внесення усіх коригувань за
кожною графою
У статті «Чистий прибуток (збиток) за звітний період»
відображається сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові
результати.
У статі «Інший сукупний дохід за звітний період»
відображається сума іншого сукупного доходу за звітний період зі
Звіту про фінансові результати. Водночас, якщо інформація про
складові іншого сукупного доходу відповідає критеріям суттєвості,
така інформація може наводитись у додаткових статтях. Тут, зокрема,
може наводитись інформація про дооцінку (уцінку) необоротних
активів тощо.
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У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводиться сума виплат
власникам (дивіденди), дані про спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу та відрахування до резервного капіталу.
Разом із тим суб‘єкти державного (комунального) сектору економіки в
додаткових статтях наводять інформацію про суму чистого прибутку,
що має бути сплачена до бюджету відповідно до законодавства, дані
про спрямування прибутку до спеціальних (цільових) фондів, та на
матеріальне заохочення
У статтях розділу «Внески учасників» наводяться дані про
внески до зареєстрованого капіталу підприємства та погашення
заборгованості з капіталу (зміни неоплаченого капіталу в результаті
збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за
внесками до зареєстрованого капіталу підприємства).
У статтях розділу «Вилучення капіталу» наводяться дані про
зменшення власного капіталу підприємства внаслідок викупу акцій
(часток) власної емісії, перепродаж чи анулювання викуплених акцій
(часток), вилучення частки в капіталі, зменшення номінальної вартості
акцій, або інші зміни в капіталі, зокрема придбання (продаж)
неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві.
У статті «Разом змін у капіталі» наводиться підсумок змін у
складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума
всіх змін.
Висновки. Таким чином, що підприємства повинні чітко
визначати цілі, порядок та умови збільшення (зменшення) власного
капіталу, порядок формування резервного капіталу, порядок
формування та використання додаткового капіталу, методику
здійснення реінвестицій у корпоративні права, чітко визначати
порядок оподаткування операцій, які пов‘язані із збільшенням
(зменшенням) статутного капіталу тощо.
1. Закону України «Про господарські товариства» від 19 . 09.1991р. №1576–XII, із
змінами від 18.04.2013, внесеними згідно із Законом № 221-VII.
2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджено
наказом Міністерства фінансів України 08 березня 2013 р. № 433.
3. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до деяких
нормативно правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського
обліку» від 27.06.2013 № 627.
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України
07.02.2013 р. № 73 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за
№ 336/22868.

314

УДК 657.2
Ужва А.М., к.е.н., доцент,
Тімкова О.В.
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
ФОРМУВАННЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ПЕРЕД ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ У
ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
У статті досліджено економічну сутність зобов‘язань перед постачальниками
та підрядниками, розглянуто особливості їх формування у фінансовій звітності.
Запропоновано шляхи вдосконалення обліку поточних зобов‘язань на підприємстві.
Ключові слова: зобов‘язання, постачальники, фінансова звітність.

Uzhva A., Timkova O.
FORMATION CURRENT LIABILITIES TO SUPPLIERS AND
CONTRACTORS IN THE FINANCIAL STATEMENTS
The economic essence of obligations before suppliers and contractors was
investigated in the article. Features of their formation in financial statements were
considered. On the base of the conducted research the ways of perfection of account of this
type of obligations are offered.
Key words: obligations, suppliers, financial reporting.

Ужва А.М., Тимкова Е.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ В
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье исследована экономическая сущность обязательств перед
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Трансформація економіки та інтеграція України у світовий
економічний простір характеризується розвитком та диференціацією
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форм господарювання підприємств. Сьогодні діяльність будь-якого
підприємства незалежно від форми власності не можлива без взаємодії
зі сторонніми організаціями, які забезпечують підприємство
необхідними для діяльності ресурсами, а також виконують роботи та
надають послуги. Через різницю у часі між моментами постачання та
сплати за рахунками у підприємства виникає поточна кредиторська
заборгованість за товари, роботи та послуги. Розмір даного виду
зобов‘язань потрібно ретельно контролювати, адже з однієї сторони
вони представляють собою тимчасово вільні обігові кошти, а з іншої –
чинять вплив на фінансову стійкість та платоспроможність суб‘єкта
господарювання. Недосконалість розрахунків з постачальниками та
підрядниками часто стає причиною виникнення значної кредиторської
заборгованості, що призводить до порушення фінансової й
розрахункової дисциплін. Причиною порушення розрахункової й
фінансової дисциплін може бути як недосконалість ведення
бухгалтерського обліку за розрахунковими операціями, недбалість
працівників, так і шахрайство, зловживання службовими
повноваженнями. Тому набуває великого значення правильне,
ефективне та своєчасне ведення розрахунків з постачальниками та
підрядниками та достовірне їх відображення у фінансовій звітності
підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблем. Проблемам оптимізації та контролю стану
розрахунків з постачальниками та підрядниками та їх правдивого
відображення у фінансовій звітності присвячені праці таких
вітчизняних вчених як Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, Г.В. Власюк,
С.Ф. Голов, В.М. Добровський та багатьох інших. Не обминули дану
проблему й праці таких зарубіжних вчених: Л.А. Бернстайна,
М.Ф. Ван Бреда, Е.С. Хендріксена та інших. В них розглянуто наукові
підходи до регулювання, підтримання оптимальної частки поточних
зобов‘язань за товари, роботи, послуги у фінансовій звітності,
обґрунтовано їх вплив на фінансову стійкість та платоспроможність
підприємства.
Проте, в умовах сьогодення відсутня цілісна методика
визначення економічної сутності зобов‘язань перед постачальниками
та підрядниками, порядку їх відображення в обліку й звітності, яка б
забезпечувала беззаперечну якість та прозорість даної інформації.
Цілі статті. Метою статті є дослідження економічної сутності
зобов‘язань перед постачальниками та підрядниками, визначення
основних принципів регулювання їх частки у фінансовій звітності та
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впливу на оцінку фінансового стану підприємства з урахуванням
діючого законодавства України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
господарської діяльності підприємства вступають у взаємовідносини з
постачальниками та підрядниками з приводу придбання запасів,
основних засобів, отримання послуг тощо. Такі операції
супроводжуються відповідними розрахунками. Розрахунки з
постачальниками та підрядниками, ще до недавно, відображались в IV
розділі «Поточні зобов'язання» пасиву Балансу (ф. № 1) рядком 530
«Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги». Тепер же
такі зобов‘язання представлені в III розділі «Поточні зобов'язання і
забезпечення» пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) рядком
1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» [1].
Потрібно відмітити, що поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги є найпоширенішим видом зобов‘язань і
займає досить вагому частину зобов‘язань українських підприємств.
На промислових підприємствах Миколаївської області частка
зобов‘язань перед постачальниками та підрядниками постійно зростає
(рис. 1).

Рис. 1. Питома вага кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги на промислових підприємствах Миколаївської області
[2]
Так, якщо станом на 31.12.2008 р. ця величина складала 19,4%,
то вже станом на 31.12.2012 р. її питома вага у загальній величині
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активів зросла до 21,3%. Таке зростання пояснюється тим, що даний
вид заборгованості є порівняно дешевою відстрочкою порівняно з
банківським кредитуванням, тобто підприємство може майже за дарма
користуватись коштами інших підприємств. Однак з такою
заборгованістю потрібно поводитись дуже обережно, без зловживань,
адже значні її розміри можуть стати одним з аргументів відмови інших
підприємств, фінансових структур у співпраці.
Аналізуючи Звіт про фінансовий стан, можна прослідкувати
вплив частки зобов‘язань за товари, роботи, послуги у пасивах
підприємства на ліквідність суб‘єкта господарювання шляхом
розрахунку таких фінансових коефіцієнтів, як: коефіцієнт загальної
ліквідності (загальний коефіцієнт покриття); коефіцієнта швидкої
ліквідності; коефіцієнта абсолютної ліквідності.
Загальний коефіцієнт покриття характеризує співвідношення
оборотних активів і поточних зобов'язань підприємства та показує
достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для
погашення його поточних зобов'язань [3, 287]. Він показує скільки
грошових одиниць оборотних засобів припадає на кожну грошову
одиницю короткострокових зобов'язань. Коефіцієнт швидкої
ліквідності аналогічний коефіцієнту покриття, але обчислюється за
вужчим колом поточних активів – з розрахунку виключають найменш
ліквідну їх частину – виробничі запаси. Запаси є найменш ліквідними
через те, що кошти, які можна отримати у разі їх вимушеної реалізації,
можуть бути суттєво меншими за витрати на їх придбання. Тому
коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення
найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх
еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської
заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства [3, с. 317]. Він
відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних
зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з
дебіторами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким
критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину поточних
зобов‘язань можна за необхідності погасити негайно. Він
обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і
поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань [3, с. 333].
Таким чином, на нашу думку, розмір заборгованості
підприємства перед постачальниками та підрядниками прямо впливає
на показники ліквідності. Між ліквідністю та даним видом
заборгованості існує обернена залежність: чим вищий рівень поточної
кредиторської заборгованості, тим нижче рівень ліквідності.
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Документальним
підтвердженням
відносин
між
постачальниками, підрядниками та підприємством є договір.
Укладення договору сприяє виникненню юридичного зобов‘язання,
яке ніяк не відображається на рахунках бухгалтерського обліку та в
балансі. Це зобов‘язання з‘явиться в обліку лише після того, як
суб‘єкти господарювання перейдуть до виконання взятих на себе
обов‘язків і відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку «Зобов‘язання» його оцінка буде достовірно визначена та
існуватиме ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому
внаслідок його погашення [4]. Така неузгодженість правового та
облікового законодавства призводить до викривлення звітної
інформації про фінансовий стан підприємства. На нашу думку, цю
проблему можна вирішити шляхом відображення юридичних
зобов‘язань на позабалансовому рахунку 042 «Непередбачені
зобов‘язання» та у примітках до фінансової звітності. Після ж набуття
юридичними
зобов‘язаннями
усіх
критеріїв
відповідності
бухгалтерського обліку, їх потрібно виключити з позабалансового
рахунку і відображати на балансових рахунках та у балансі
підприємства. Такий порядок відображення зобов‘язань підприємства
забезпечить користувачів фінансової звітності достовірною та
обґрунтованою інформацією про борги підприємства та його
платоспроможність.
Для раціонального та своєчасного контролю та управління
поточною кредиторською заборгованістю за товари, роботи та послуги
доцільно вести її аналітичний облік за певними групами. Ми
пропонуємо при цьому брати до уваги такі ознаки, як: термін
погашення та виконання умов погашення. За терміном погашення
заборгованість доцільно розділити на три групи: до трьох місяців; від
трьох до шести місяців; від шести до дванадцяти місяців. А от щодо
такої класифікаційної ознаки, як виконання умов погашення, то за нею
заборгованість поділяють на наступні три групи: заборгованість,
термін погашення якої ще не настав; відстрочена заборгованість;
прострочена заборгованість.
Для обліку розрахунків за одержані ресурси, виконані роботи та
надані послуги Планом рахунків передбачено активний рахунок 63
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками». А інструкцією про
застосування Плану рахунків передбачено три субрахунки до даного
рахунку: 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 632
«Розрахунки з іноземними постачальниками», 633 «Розрахунки з
учасниками ПФГ». Така деталізація є беззаперечно доречною та
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зручною, але, на нашу думку, вона є не достатньо детальною. Ми
пропонуємо до кожного з наведених раніше субрахунків відкривати
наступні аналітичні рахунки: 631/1 «Заборгованість перед
вітчизняними постачальниками, термін сплати якої ще не настав»,
631/2
«Відстрочена
заборгованість
перед
вітчизняними
постачальниками», 631/3 «Прострочена заборгованість перед
вітчизняними постачальниками», 632/1 «Заборгованість перед
іноземними постачальниками, термін сплати якої ще не настав», 632/2
«Відстрочена заборгованість перед іноземними постачальниками»,
632/3
«Прострочена
заборгованість
перед
іноземними
постачальниками». А от заборгованість за надані послуги м вважаємо,
доцільно акумулювати на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими
кредиторами».
На нашу думку, особливу увагу керівництво підприємства
повинне приділяти залишкам рахунків, що обліковують прострочену
заборгованість, щоб своєчасно вживати необхідні жорсткі заходи.
Також ми вважаємо, що є несправедливим та неправильним те, що
залишки цих рахунків ніяким чином не акцентуються у фінансовій
звітності. Тому ми пропонуємо до Звіту про фінансовий стан під
рядком 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» додати рядок 1616 з назвою «у тому числі прострочена
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги». Це значною
мірою посилить інформативність звітності підприємства і допоможе
постачальникам краще розуміти якість майбутніх економічних
відносин з даним суб‘єктом господарювання.
Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити
деякі висновки:
1. Підтримання поточної кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги на оптимальному рівні дозволяє майже за
дарма користуватись коштами інших підприємств. В цьому випадку
вона позитивно впливає на діяльність підприємства.
2. Між ліквідністю підприємства та поточною кредиторською
заборгованістю існує обернена залежність: чим вищий рівень поточної
кредиторської заборгованості, тим нижче рівень ліквідності.
3. У момент укладення договору з постачальниками та
підрядниками юридичні зобов‘язання слід відображати на
позабалансовому рахунку 042 «Непередбачені зобов‘язання» та у
примітках до фінансової звітності. Після ж набуття юридичними
зобов‘язаннями усіх критеріїв відповідності бухгалтерського обліку, їх
потрібно виключити з позабалансового рахунку і відображати на
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балансових рахунках та у балансі підприємства. Такий порядок
відображення зобов‘язань підприємства забезпечить користувачів
фінансової звітності достовірною та обґрунтованою інформацією про
борги підприємства та його платоспроможність.
4. Для своєчасного оперативного контролю заборгованість
доцільно групувати в аналітичній таблиці за терміном та умовами
погашення.
5. Для більш повного відображення фінансового стану
підприємства потрібно доповнити Баланс (Звіт про фінансовий стан)
інформацією про прострочену кредиторську заборгованість.
На нашу думку, вищенаведені пропозиції сприятимуть
оптимізації обліку та контролю зобов‘язань перед постачальниками та
підрядниками.
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ЭКСПЕРТИЗЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье раскрывается разработанная нами методика и подходы к экспертизе
валютных операций и практические рекомендации по ее проведению.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У період
кризи встає найважливіше питання надходження валюти в Україну, що
забезпечує платоспроможність держави в зовнішньоекономічних
взаєминах. Одним з основних видів надходження валюти – є експорт.
Зовнішньоекономічна діяльність у різних її формах і проявах є
потрібною для розвитку економіки будь-якої країни й зокрема,
України. Тому дана стаття спрямована на правильне розуміння
необхідності експорту й правильний облік експортних операцій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблем. Питання документального оформлення валютних операцій
розглядається в більшій мірі в науковій літературі. Документи за
платіжно-розрахунковими операціями – Дралін А.І., по договорах –
Кукуріка О.М., Стражева Н.С., Стражева А.В., по банківським
документам – Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Кукуріка О.М., Козік В.В.,
Стражева Н.С., Стражева А.В. Проблеми документального
оформлення даного виду господарських операцій розглядали в своїх
наукових статтях дослідники: О.М. Кукуріка, М.Ю. Кольбух,
Л.І. Бабій; в кандидатських дисертаційних роботах вітчизняні (Г.Ю.
Коблянська), та російські науковці (А.С. Кабиткіна, Н.Н. Парасоцька,
С.А. Пахомов, Н.В.Ульянова). Наукові результати авторів досліджень
полягають в удосконаленні схем раціонального документообігу та
порядку оформлення документів що до оформлення валютних
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операцій. В підручниках польських авторів (К. Бялецкі (K.P. Białecki),
В. Янушкевич (W. Januszkiewicz), Ю. Римарчик (Rymarczyk J.) також
розглядаються питання документування операцій закордонної
торгівлі.
Цілі статті. Економічний контроль валютних операцій на
підприємстві ТОВ «Адріан», розробка методики перевірки валютних
операцій та узагальнення даних перевірки.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Економічний
зміст бухгалтерської експертизи полягає реалізації системи знань в
галузі обліку, фінансів, аудиту, економічному аналізу, ревізії. Ці
знання необхідні для дослідження явищ що спричинили конфліктні
ситуації и завдали матеріальні збитки. Це підтверджує актуальність та
проблемність досліджуваної теми.
Нами була розроблена поступова методика експертизи валютних
операцій на підприємстві. По класах експертиз – основна,
однопредмітна. За видами експертиз – економічна.
На законодавчому рівні питання документального оформлення
господарських операцій регулюється п. 1 ст. 9 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] (далі Закон
№ 996), податкового обліку валютних операцій, від яких залежать
платежі до бюджету і які є суттю експертних перевірок – Податковий
кодекс України [3], Закон України «Про зовнішньоекономічну
діяльність» від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, зі змінами й доповненнями,
Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР, зі змінами й доповненнями, а
також інші закони та нормативи.
Згідно зі ст. 5 Закону № 996 підприємства ведуть бухгалтерський
облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці Україні,
якою є гривня і яка в термінах П (С) БО 21 [2] названа валютою
звітності. Вся інша валюта, крім Валюти звітності, є іноземною
валютою (п. 4 П (С) БО 21). У бухгалтерському обліку операції в
іноземній валюті підлягають відображенню у двох валютах: валюті
платежу та валюті звітності.
Основні напрямки діяльності підприємства – одержання
прибутку шляхом виконання робіт і надання послуг, виконання
зовнішньоекономічних контрактів і іншої діяльності в порядку й
умовах передбачених чинним законодавством України й статутом
підприємства.
Основні види діяльності по КВЕД:
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62.02 – Консультації з питань інформатизації;
62.01 – Комп‘ютерне програмування;
62.09 – Інші види діяльності в сфері розробки програмного
забезпечення.
Підприємство зареєстроване в податковій інспекції як платник
податку на прибуток на загальній системі оподатковування, і як
платник податку на додану вартість по ставці 20%, але згідно
контракту, та п. 186.3, розділу 5 Податкового кодексу України [3] дані
операції згідно контракту не обкладаються ПДВ.
Первинні документи, за експортними операціями, які необхідні
для експертизи валютних операцій:
1. Договір з покупцем (особлива увага приділяється : валюті
договору, схемою оплати враховуючи строки надходження валюти
згідно законодавства, умов поставки – згідно ІНКОТЕРМС 2010;
2. Рахунок, акт виконаних робіт, податкові накладні (якщо
операції підлягають обкладенню ПДВ);
3. Банківські виписки валютних рахунків (розподільчий рахунок
підприємства та основний;
4. Банківські виписки рахунків у національній валюті;
5. Картки рахунків, журнали ордера і інші реєстри по рахунках:
362, 311, 312, 314, 334, 681, 703 , 711, 714, 942, 945 .
6. Головна книга, бухгалтерська і податкова звітність.
Метод оцінки балансової вартості валюти на підприємстві
ведеться за ідентифікованою вартістю. Перевірка бухгалтерського
обліку ведеться згідно П(С)БО10, П(С)БО11, П(С)БО15, П(С)БО16,
П(С)БО21.
Важливим моментом проведення бухгалтерської експертизи, на
підставі вище перерахованих даних, є – повне, послідовне, логічне і
точне по датах, на підставі первинних документів, відображення в
бухгалтерському обліку, що тягне за собою правильне відображення і в
податковому обліку валютних операцій.
На основі вище перерахованих даних складаємо схему
проведення бухгалтерської експертизи (Рис.1).
Експертиза валютних операцій починається з вивчення
контракту. Основні показники, які необхідні для подальшого вивчення
даної теми:
1.Термін дії
контракту (на підприємстві
укладений
довгостроковий контракт).
2.Валюта контракту (євро).
3.Надання послуг (оформляється актом виконаних робіт
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українською та німецькою мовами у валюті – євро).
4.На підставі акта виконаних робіт виписується рахунок фактура
(рахунок фактура виписується як і акт виконаних робіт на двох мовах у
валюті – євро, на дату підписання акта).
5. Оплата рахунку (протягом двадцяти днів з дати виписки
рахунку і в сумі рахунку).
Наступний етап – акти виконаних робіт. Основні показники
необхідні для перевірки:
1. Дата виписки (необхідна для встановлення курсу НБУ та
визначення суми доходу).
2. Місце виписки акта (згідно законодавства як необхідний
реквізит).
3. Реквізити постачальника і замовника.
4. Зміст інформації про виконані роботи із зазначенням
зовнішньоекономічного контракту (відповідність наданих послуг
прописаним в контракті).
5. Сума акта.
6. Підписи сторін.
Наступний етап – оплата рахунків. Для перевірки необхідні такі
дані:
1. Банківські виписки розподільного, персоніфікованого
валютного рахунка підприємства (датою зарахування валюти для
визначення курсу валюти).
2. Банківські виписки основного валютного рахунку.
Що стосується розрахунків за зовнішньоекономічними
договорами, то дотримуються розрахункової дисципліни відповідно
до положень Закону №185, Декрету КМУ №1593, Ухвали НБУ №349 і
Ухвали НБУ №127.
У нашому випадку дохід відображається у валюті звітності (у
гривні) шляхом перерахування суми в іноземній валюті із
застосуванням валютного курсу, що діяв на дату відвантаження такого
товару. У результаті цієї операції виникла дебіторська заборгованість в
іноземній валюті покупця-нерезидента перед підприємством. Оскільки
така дебіторська заборгованість винна бути погашена коштами, вона є
монетарної, і за нею розраховують курсові різниці.
Визначення курсових границь за монетарними статтями в
іноземній валюті провадиться п. 8 П(З)БУ 21.
Курсові різниці від перерахування коштів в іноземній валюті й
інших монетарних статтях про операційну діяльність відображаються
в складі інших операційних доходів (субрахунок 714 «Доход від
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операційної курсової різниці») або витрат (субрахунок 945 «Втрати від
операційних курсових різниць»).
Дані за схемою проведення експертизи валютних операцій,
наведені на рис. 1 заносяться в розроблену нами зведену таблицю, що
складається з двох частин. У першій таблиці відображено надходження
валюти.
КОНТРАКТ

рах. 362, 681,703
Надання послуг

рах. 312, 314
Оплата

рах. 714, 945
Курсові різниці
за монетарними статтями

рах. 711,942,334,311
Продаж валюти

рах. 714, 945
Зміна ставки НБУ на дату продажу

Рис. 1. Схема послідовності проведення експертизи
Наступний етап проведення бухгалтерської експертизи – продаж
валюти. Для перевірки необхідні такі дані:
1. Банківська виписка валютного рахунку (у ній відображені
дата продажу, валютна сума продажу, курс за яким банк продає
валюту).
2. Банківська виписка гривневого розрахункового рахунку (у
ній відображено суму надійшла від продажу валюти в гривневому
еквіваленті).
3. Бухгалтерські дані балансової вартості валюти на дату
продажу (рах. 312).
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Таблиця 1

489,14

1200,42

1331,72

Рах. 945

Рах. 714

Сума грн.
67569,54
72277,78

74959,95

Курс НБУ €
10,557740
10,038580

10,557740

Дата надходження
валюти
5.03.13
5.07.13

5.03.13

Сума грн.
68769,96
71788,64

76291,67

Курс НБУ €
10,745306
9,970644

10,745306

Сума €
6400,00
7200,00

7100,00

29.02.13
27.06.03

29.02.13

Дата відвантаження

Зведена таблиця бухгалтерської експертизи №1

Після отримання всіх даних заповнюємо другу частину таблиці.
Повна зведена таблиця дозволяє здійснювати контроль
статистичної та податкової звітності. У статистичній звітності це
форма № 2 "Звіт про сукупний дохід" – код рядка 2000, у податковій
звітності "Декларація про прибуток підприємства" – код рядка 02, що
стосується курсових різниць, то рах. 714 відображеного в таблиці він
знаходить своє місце в відображенні декларації по рядку 03 додатка ІД
(03.19), рах. 945 – додаток ІВ (рядок 06.4.12).
Що стосується практичного значення, то в роботі досить повно і
ємко дана інформація, що послідовно й чітко описує валютні операції,
що дозволяє правильно зрозуміти й побачити весь логічний ланцюжок
від надходження валюти до її продажу, а також її облік і контроль у
звітності.
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Таблиця 2

1107,25

1114,37

938,82

Рах. 945

Рах. 714

Дохід від продажу валюти
115115,00
124375,00

112029,00

Курс продажу валюти
10,01
9,95

10,47

Балансова вартість валюти
112967,82
114000,63
125482,25

Курс валюти на балансі
9,913098
10,038580

10,557740

Сума валюти, продаж €
11500,00
12500,00

10700,00

08.06.13
6.07.13

07.03.13

Дата продажу валюти

Зведена таблиця бухгалтерської експертизи №2

Висновки. Розроблена нами методика бухгалтерської експертизи
експортних операцій є актуальною на даний момент часу, але останнім
часом відбувається багато змін у бухгалтерському і податковому
обліку. Для доскональною і точної експертизи необхідно дуже уважно
стежити за всіма змінами в законодавстві України.
Експорт для України дуже важливий. За даними статистики за
січень – липень 2013р. коефіцієнт покриття експорту імпортом склав
0,86% (за аналогічний період 2012р. – 0,82 %).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 209
країн світу. Валютні резерви України на дуже низькому рівні. Тому
головним завданням держави має бути збільшення експорту.
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99р.
No996–ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–
bin/laws/main.cgi? nreg=996–14.
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2. Загурський О. Все П(С)БУ.– М.:Макрос – Плюс, 2010.–192с.
3. Податковий кодекс України 2013 (останні зміни внесено ЗУ від 6 грудня 2012 року
N 5519–VI) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.com.ua/taxes/–
/tax_kodex.html.
4. Трусов О., Рудяк Ю., Голубенко В. Довідник ЗЕДівця. – 2–е вид., перероб. і доп. –
Х.: Фактор, 2008. –656 с.
5. Ковторєва Я., Михайленко О., Бойцова М., Кузнецов В., Казанова М. Валютні
операції: порядок здійснення та облік. – 5–те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор,
2008. – 256 с.
6. Войтенко Т. ЗЕД: бухгалтерський і податковий облік у подробицях. – Х.: Фактор,
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА
ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
У статті висвітлено історію акцизного податку, особливості його ведення та
відображення на рахунках в бухгалтерському обліку. Також розглядаються питання
про дату виникнення податкових зобов‘язань, розмитнення підакцизних товарів та
особливості справляння акцизного податку з товарів, що підлягають маркуванню
марками акцизного податку.
Ключові слова: акциз, акцизний податок, акцизне оподаткування.
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PECULIARITIES OF EXCISE TAX AND ITS RECORDING
This article covers the history of the excise tax, especially his conduct and display
the accounts in accounting. Also considered the question of the date of the tax liabilities
clearance of excisable goods and features of charging excise duty on products subject to
excise duty stamps marking .
Key words: excise, excise tax, excise tax.
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Федоришина Л.И., Паламарюк О.А.
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА И
ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ
В статье освещена история акцизного налога, особенности его ведения и
отражения на счетах в бухгалтерском учете. Также рассматриваются вопросы о дате
возникновения налоговых обязательств, растаможка подакцизных товаров и
особенности взимания акцизного налога с товаров, подлежащих маркировке марками
акцизного налога.
Ключевые слова: акциз, акцизный налог, акцизное налогообложение.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В Україні
застосовується досить велика кількість податків, серед них є і
акцизний, найбільш значимий, але разом і з цим, він є ризиковим, з
погляду на його вплив на формування доходної частини бюджету
країни.
Велика кількість незаконного виробництва алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, спирту є великою проблемою. Адже виникає
недостатня кількість надходжень коштів до бюджету від акцизного
податку, а це є одним із каналів відтоку грошових коштів до тіньового
сектора економіки. Але є й інші можливості від несплати акцизного
податку такі, як ввезення підакцизних товарів поза митним контролем;
здійснення псевдо експорту підакцизних товарів; декларування товарів
на фіктивні фірми; заниження митної вартості імпортованих товарів;
переміщення товарів з фіктивними документами; використання
підроблених марок акцизного податку та ін.
Марки акцизного податку, їх обіг та режим виробництва також
потребують поліпшення.
Ще однією проблемою слід вважати суттєве зростання ставок на
нафтопродукти та алкогольні напої передбачене в Податковому
кодексі, при цьому підвищення рівня штрафів за порушення акцизного
законодавства не здійснює належного впливу на тіньовий ринок
підакцизної продукції, адже завдяки цьому він приносить ще більші
прибутки та розширює свій вплив.
Вдосконалення потребує і система контролю за відпуском
спирту етилового спиртовими заводами та повнотою його одержання
виробниками алкогольних напоїв. З цією метою створені акцизні
склади на зразок тих, що діють в країнах ЄС, проте їх діяльність не
достатньо ефективна, оскільки сфера їх застосування звужена до місць
виробництва і зберігання етилового спирту і лікеро-горілчаних напоїв,
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на відміну від країн членів ЄС, де акцизні склади являються
платниками податків.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. У науковій літературі велику увагу вчені
приділяють питанням акцизного оподаткування взагалі та системі
специфічного акцизного оподаткування. Цю проблему розглядали ряд
таких науковців, як В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілова, А.Б. Дрига,
В.І. Коротун, І.О. Лютий, В.М. Опаріна, А.М. Соколовська, В.М.
Федосов, С.І. Юрій. Серед науковців суттєві регулюючі властивості
акцизного оподаткування відзначили П. Боровик, О.Покатаєва,
О.Фрадинський, І.Хлєбнінікова та безліч інших вітчизняних
дослідників. Проблеми акцизного податку в Україні досліджували такі
вчені як Климець П.А., Хомутиннік В.Ю., Горіна І.А., Коновалюк В.І.,
Данілов О.Д., Загорский В.С. та ін. Але окремі проблеми та питання
щодо даного податку і досі залишаються малодослідженими та не
вивченими, а тому потрібна подальша робота над вивченням даного
акцизного податку.
Цілі статті. Визначити особливості ведення акцизного податку
та його відображення в обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні в
Україні, як і в багатьох інших країнах, акцизом обкладаються товари,
котрі відповідають одній або декільком характеристикам із наведених
нижче. По-перше, виробництво й реалізація таких товарів
перебувають під наглядом держави. По-друге, вони характеризуються
нееластичністю попиту за ціною. По-третє, еластичність попиту за
доходом для цих товарів часто більша за одиницю. По-четверте, в
державі прийнято вважати, що використання цих товарів не приносить
користі споживачам та з великою ймовірністю викликає негативні
зовнішні ефекти. По-п'яте, до підакцизних не належать товари першої
потреби. Разом із тим акцизний податок, як і всі непрямі податки,
збільшує ціни на відповідні товари [2, с. 59].
Акцизи сплачували ще з давніх часів, їх повсюдне
розповсюдження пояснюється, передусім, високим фіскальним
потенціалом даного податку. Так, ще у XVII ст. французький
економіст Ф. Демезон відзначив, що «акциз здатен принести казні
стільки і навіть більше, ніж усі інші податки разом взяті».
Одним із видів непрямого оподаткування є акцизний податок.
Він досить важливий фінансовий інструмент регулювання
економічних і соціальних процесів у державі. Запроваджуючи
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акцизний податок на тютюнові та горілчані вироби, держава
намагається обмежити їх споживання і цим самим покращити стан
здоров‘я населення.
Акциз – від латинського accidere – один з видів непрямого
податку переважно на товари масового вжитку (цигарки, алкогольні
напої, сіль, сірники, автомобілі, холодильники, парфумерію тощо).
Вперше був запроваджений у Давньому Римі. Вибірковий акциз в
деяких країнах встановлюється на телефонні послуги, показ
кінофільмів, квитки на проїзд, на літак, комунальні послуги. У
більшості країн Заходу в повоєнний період були запроваджені
універсальні акцизи, або податки з обороту, які вилучаються у
відсотках (до 10%) від валової виручки підприємств. В останні три
десятиріччя замість податку з обороту існує акциз на додану вартість,
що став основною формою непрямого оподаткування. Тобто, в
широкому розумінні акциз – це непрямий податок на продаж товарів і
послуг на внутрішньому ринку. На відміну від податку з обороту, цей
податок вилучається не з усієї вартості товару, а лише з її приросту на
кожній наступній стадії виробництва та його реалізації.
Оподаткуванню підлягає різниця між виручкою, отриманою
компанією від реалізації товарів і послуг, і витратами на закупівлю
сировини, напівфабрикатів та оплату послуг.
З 1980 по 2013 роки питома вага індивідуальних та
універсальних акцизів скорочується (в Канаді з 35,3 до 26 %, в Італії з
40,8 до 23 %, у Франції з 37,6 до 28 %, в Японії з 33 до 12 %). Це
пояснюється, насамперед, зростанням частки податків на соціальне
страхування. Найнижча питома вага акцизів в Японії (12 %) та США
(16 %), оскільки в цих країнах переважає пряме оподаткування;
найвища – в Греції, Португалії (до 40 %) та Ірландії (42 %). У
структурі акцизів в країнах ЄС дещо підвищуються універсальні і
знижуються індивідуальні акцизи. Водночас, частка акцизів в доходах
державного бюджету в розвинутих країнах Заходу знижується. В
Японії у 1989 скасовано 30 % акцизів на дорогі товари (автомобілі,
холодильники тощо) і запроваджений 30 % універсальний акциз у
формі податку на додану вартість. Для бюджетів штатів та місцевих
органів влади значну роль у США та Японії відіграє універсальний
акциз – податок на продаж зі ставкою від 3 до 7,5% роздрібної ціни. У
США він забезпечує до 30% надходжень. Індивідуальних акцизів в
Німеччині налічується майже 20, а в Японії – понад 600 [1].
Основна частина надходжень акцизів до Державного бюджету
України припадає на тютюнові вироби. Близько чверті всіх
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надходжень акцизів — це акцизи на алкогольну продукцію.
Датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних
товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх
реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів
подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків,
зазначених у статтях 225 та 229 ПКУ [3].
Державні податкові інспекції, представники яких діють на
акцизних складах та контрольних постах підприємств–виробників
спирту та алкогольної продукції, у разі необхідності, але не рідше
одного разу на місяць направляють до оперативних підрозділів
головних управлінь Міндоходів, Центрального офісу Міндоходів
інформацію стосовно діяльності спиртових заводів та підприємств –
виробників алкогольної продукції для проведення аналізу
криміногенної ситуації у вказаній сфері.[6]
У разі виникнення у працівників оперативних підрозділів
головних управлінь та Центрального офісу Міндоходів, підрозділів
митниць Міндоходів під час здійснення оперативно-службової
діяльності, митного контролю та митного оформлення товарів підозри
у маркуванні алкогольних напоїв та тютюнових виробів підробленими
марками акцизного податку, фактів незаконного виробництва та обігу
спиртовмісної продукції, тютюнової продукції (товарів), для
проведення подальших заходів щодо ідентифікації такої продукції
(товарів), автентичності марок акцизного податку, залучаються
працівники підрозділів контролю за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів головних управлінь Міндоходів.[6]
У разі необхідності оперативними підрозділами, підрозділами
податкового та митного аудиту, підрозділами контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів, підрозділами митниць
Міндоходів направляються запити про проведення досліджень зразків
продукції (товарів) до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи
та досліджень Міндоходів [6].
Для встановлення коду товару згідно з УКТЗЕД запити
направляються до уповноваженого підрозділу митниці Міндоходів
[6].
Одним з підакцизних товарів є автомобіль і в сучасному світі все
більше українців бажають розмитнити якісний німецький б/у
автомобіль, а не купувати його в українських автосалонах за
завищеними цінами.
Розглянемо, як же відбувається розмитнення підакцизного
товару. Якщо ви задаєте собі питання "Яка вартість розмитнення
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автомобіля", то точної суми вам ніхто не скаже. Навіть митний
калькулятор, який на даний момент користується популярністю. Тому
що всі підрахунки є приблизними. Сьогодні ціна розмитнення авто в
Україні може бути одна ціна, а за тиждень вже інша. Проте на
оформлення транспортного засобу потрібно враховувати безліч
чинників, які можуть вплинути на ваші витрати. Це і вік автомобіля,
вид палива, об'єм двигуна, класифікація транспортного засобу згідно з
товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (автобус,
легкове авто, вантажівка і т.д.) та інші [4] (таблиця 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика дизельного автомобіля
(станом на 2013 рік)
Було
Стало
Об‘єм двигуна до 1500 см3
До 5 років
1,25 євро/см3
1,36 євро/см3
Більше 5 років
1,5 євро/см3
1,63 євро/см3
3
Об‘єм двигуна більше 1500 см до 2500 см3
Нові авто
0,15 євро/см3
0,16 євро/см3
3
До 5 років
1,73 євро/см
1,91 євро/см3
Більше 5 років
2,0 євро/см3
2,18 євро/см3
3
Об‘єм двигуна більше 2500 см
Нові авто
1,0 євро/см3
1,09 євро/см3
До 5 років
2,5 євро/см3
2,72 євро/см3
3
Більше 5 років
3,25 євро/см
3,54 євро/см3
З даних таблиці видно, що загалом йде тенденція до зростання
сум, тобто оформити своє авто з кожним роком стає все дорожче.
Особливості справляння акцизного податку з товарів, що
підлягають маркуванню марками акцизного податку: у разі ввезення
маркованої підакцизної продукції на митну територію України
податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з
доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації; у разі
ввезення на митну територію України алкогольних напоїв і
тютюнових виробів платники податку зобов'язані забезпечити їх
маркування марками встановленого зразка; наявність наклеєної в
установленому порядку марки акцизного податку встановленого
зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці)
тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію
України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням
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сплати податку та легальності ввезення товарів [5].
Є такі форми заявок-розрахунків на виготовлення та придбання
марок акцизного податку, звіти про використання марок акцизного
податку та журнали для обліку марок акцизного податку:
Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного
податку.
Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для
маркування алкогольних напоїв.
Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для
маркування тютюнових виробів.
Звіт про використання марок акцизного податку.
Журнал реєстрації імпортера (замовника) алкогольних напоїв,
тютюнових виробів.
Журнал обліку видачі марок акцизного податку для
маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
Журнал обліку видачі марок акцизного податку для
маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва.
Журнал обліку видачі марок акцизного податку для
маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва.
Журнал обліку видачі марок акцизного податку для
маркування тютюнових виробів імпортного виробництва.
Реєстр повернутих марок акцизного податку [8].
Розглянемо на прикладі, облік марок акцизного податку.
Для оплати марок акцизного податку оформлюють платіжне
доручення. Розмір плати за одну марку акцизного податку для
алкогольних напоїв становить 0,27 грн (п. 5 постанови КМУ «Про
затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок
акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових
виробів» від 27.12.10 р. № 1251). В обліку ця операція відображається ,
як Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 311 «Поточні
рахунки в національній валюті».
Аби купити марку, підприємство подає заявку-розрахунок на
придбання марок акцизного збору алкогольних напоїв (форма А,
затверджена наказом ДПАУ від 24.12.10 р. № 1021). У цій заявці
фіксують кількість, тип і номери виданих марок, а також ставить
підпис особа, яка одержала марки для підприємства. Але слід
пам‘ятати: марки акцизного податку — бланки документів суворої
звітності. Тому для обліку операцій із ними слід використовувати
типові форми серії СЗ. Оприбутковують їх як інші матеріали
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проводкою: Дт 209 «Інші матеріали» Кт 377. Крім цього, облік бланків
суворого обліку ведуть на однойменному забалансовому рахунку 08
«Бланки суворого обліку» окремо за місцями зберігання акцизних
марок.
Підприємство, яке виготовляє підакцизну продукцію, включає
витрати на придбання марок до її виробничої собівартості, адже їхню
вартість можна напряму зв‘язати з конкретним об‘єктом витрат (п. 12
П(С)БУ 16 «Витрати»). Оформляють списання марок за допомогою Акта
на списання використаних бланків суворої звітності типової форми № СЗ3. Також вибулі марки фіксують у прибутково-видатковій книзі з обліку
бланків суворої звітності (форма № СЗ-2). В обліку списання
використаних марок відобразиться проводкою: Дт 93 «Витрати на збут»
Кт 209 на вартість використаних марок. Одночасно вартість марок
списують із забалансового обліку однобічним записом: Кт 08.
На усі підакцизні товари встановлюються роздрібні ціни.
Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари
(продукції) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції)
шляхом декларування таких цін.
Декларація подається відповідному центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері митної справи, у формі, визначеній центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової
політики [7].
Суми податкових забов язань з акцизного податку відображаються
по кредиту субрахунка 642 ―Розрахунки з обов язкових платежів‖. За цим
субрахунком доцільно відкрити окремий субрахунок другого порядку,
наприклад, 642/1 ― Розрахунки з акцизного податку‖.
За дебетом цього рахунку відображаються суми акцизного податку,
перераховані до бюджету; за кредитом цього рахунку – суми акцизного
податку по реалізованих товарах.
У імпортера підакцизної продукції при придбанні марок суми
сплаченого акцизного податку буде відображатися по дебету субрахунка
642/1. При ввезенні товару на митну територію України сума акцизного
податку (разом з сумою мита та інших витрат) відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку №9 «Запаси» включається до
початкової вартості ввезених запасів.
Кореспонденцію рахунків із нарахування та сплати акцизного
податку можна навести у вигляді таблиці 2.
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Таблиця 2
Кореспонденція рахунків та сплати акцизного податку
Первинний
Бухгалтерський
Зміст господарської операції
документ
облік
1
2
3
4
Якщо оплата здійснюється відвантаженням
Видаткова

Дт

Кт

Відвантажено покупцю
361
701
підакцизну продукцію
накладна
(товар) виробником
Нараховано
податкові
Податкова
641/П
701
накладна
ДВ
забов язання з ПДВ
Нараховано податкові
701
642/1
забов язання з акцизного
податку
Списано з балансу
901
26
Довідка
відвантажену продукцію
бухгалтера
Списано на фінансові
701
791
результати чистий дохід
Списано на фінансовий
результат собівартість
791
901
реалізації
Виписка
Отримано оплату за
311
361
банку
відвантажену продукцію
Якщо товар реалізується на умовах передоплати
Виписка
Отримано передоплату від
311
681
банку
покупця
Нараховано податкові
Податкова
641/П
643
накладна
ДВ
забов язання з ПДВ
Нараховані податкові
Довідка
645
642/1
забов язання з акцизного
бухгалтера
податку
Видаткова
Відвантажено продукцію
361
701
накладна
Списано податкові
701
643
забов язання з ПДВ
Списано податкові
701
645
забов язання з акцизного
податку
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Довідка
бухгалтера

Платіжне
доручення
Платіжне
доручення
Платіжне
доручення

Продовження табл. 2
Списано з балансу
901
26
відвантажену продукцію
Списано на фінансові
791
901
результати чистий дохід
Зарахування заборгованості
681
361
Операції зі сплати акцизного податку
Сплата акцизного податку з
311
вітчизняних товарів
642/1
виробником або власником
Сплата за марки акцизного
642/1
311
податку
Сплата акцизного податку з
642/1
311
імпортних товарів

За платниками податку ведеться контроль з боку податкової
інспекції. Документальна перевірка розрахунків по акцизному податку
проводиться з виходом на підприємство не менше 1 разу на два роки в
строки, встановлені керівником податкової інспекції.
При
документальній
перевірці
необхідно
визначити
правильність відображення оборотів по кредиту рахунку
642/1"Розрахунки з акцизного податку". Для цього використовуються:
відомість з відвантаження товарів, товарно-транспортні накладні на
відвантаження продукції, банківські та касові документи.
При перевірці оборотів за дебетом рахунку 642/1 перевіряється
своєчасність розрахунків з бюджетом по акцизному податку.
На завершенні документальної перевірки звертається увага на
правильність арифметичних підрахунків за дебетом та кредетом
рахунку 642/1 та відповідність цих сум сумам, відображених у
відповідних розрахунках по акцизному податку, поданих у податкову
інспекцію.
Висновки. За економічною сутністю акцизний податок – це
свого роду, фінансовий інструмент за допомогою якого відбувається
перерозподіл доходів між населенням і підприємницькими
структурами.
Стосовно ставок акцизного податку, то вони, як правило,
встановлюються в твердих сумах з одиниці товару. За допомогою
цього, можна ефективніше впливати, як на сам процес виробництва,
безпосередньо, так і на реалізацію товарів.
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Акцизна політика держави має здійснюватись з урахуванням
орієнтації нашої зовнішньої політики та ситуації на ринках країн–
сусідів, також політику держави необхідно спрямовувати на
посилення боротьби з увезенням на митну територію України
контрабандних підакцизних товарів.
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УЧЕТ ДОХОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье рассматривается организация учета доходов и результатов основной
деятельности и ее влияние на принятие управленческих решений на предприятиях
оптовой торговли.
Ключевые слова: доходы, результаты деятельности, центры ответственности.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Перехід
України на ринкові умови господарювання сприяв розвитку
підприємницької діяльності, основною метою якої є отримання
прибутку.
Велика кількість і складність господарських операцій та
процесів, що відбуваються на підприємстві, не дають змогу головному
менеджеру безпосередньо, якісно і своєчасно здійснювати контроль та
управління витратами, доходами та результатами діяльності. Тобто
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для більшості вітчизняних підприємств характерна централізована
система менеджменту, що породжує кризу управління через
неможливість оперативного прийняття рішень на різних рівнях
управління, неспроможність вирішення стратегічних та інших
оперативних проблем. У зв‘язку з цим, виникає потреба в
ідентифікації відповідальності на підприємстві та виділенні окремих
сегментів – центрів відповідальності. Тому виникає необхідність
передачі частини повноважень щодо прийняття певних рішень на
нижчі рівні управління. Такий розподіл повноважень з ефективною
системою стимулювання менеджменту дозволить швидко та
ефективно впливати на доходи, витрати і прибуток за місцями їх
виникнення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Аналіз останніх досліджень свідчить про те,
що більшість наукових праць пов‘язано з обліком витрат за центрами
відповідальності і мало уваги приділяється таким важливим центрам
як доходи та прибуток.
Проблеми обліку доходів та результатів діяльності підприємств
торгівлі досліджувались у наукових роботах Ф.Ф. Бутинця,
С.Ф. Голова, П.Н. Атамаса, М.Д. Білика, С. Левицької, Н.В. Прохар,
В.П. Загороднього, В.В. Сопка, Л.В. Нападовської, та інші. У зв‘язку з
переходом вітчизняної системи бухгалтерського обліку на ведення
обліку та формування звітності за міжнародними стандартами,
питання обліку доходів та результатів основної діяльності за центрами
відповідальності залишається актуальним та потребує подальших
досліджень.
Цілі статті. Метою статті є дослідження основних аспектів
обліку доходів та результатів діяльності за центрами відповідальності
в процесі сучасного динамічного розвитку економіки в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ефективне
функціонування підприємства неможливе без правильно налагодженої
організаційної
структури,
яка
визначається
наявністю
та
взаємозв‘язками окремих підрозділів: цехів, відділів, департаментів,
служб, секцій, філій тощо. Кожен з таких підрозділів очолює керівник,
який відповідає за роботу свого підрозділу і здійснює оперативне
управління та контроль за його діяльністю.
Складність організаційної структури та велика кількість
господарських операцій, які здійснюються на сучасних підприємствах,
вимагають пошук гнучких систем управління з метою оптимізації
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витрат та максимізації доходів, а також прийняття обґрунтованих
управлінських рішень. Одним із шляхів вдосконалення організаційно
економічного механізму є децентралізація управління. Децентралізація
управлінського процесу дає можливість виявляти ефективність
діяльності
кожного
структурного
підрозділу
підприємства,
здійснювати контроль та планування різних господарських показників
і аналізувати відхилення фактичних від запланованих показників.
На думку професора Л. Нападовської, основною метою
децентралізації управління є формування гнучких організаційних
структур, які в складних виробничо-господарських системах здатні
підвищувати ефективність. Перекладання відповідальності та прав на
лінійних менеджерів при вирішенні поточних проблем сприятиме
ефективнішому вирішенню стратегічних завдань на вищих рівнях
управління [8, с. 52]. На нашу думку, децентралізація управління
визначає місце кожного підрозділу в інформаційному просторі
підприємства, делегуючи йому певні повноваження і відповідальність.
Підрозділ, очолюваний керівником, який несе відповідальність
за результати його діяльності, має назву центру відповідальності.
Центр відповідальності – це сфера (сегмент) діяльності, в межах якої
встановлено персональну відповідальність менеджера за показники
діяльності, які він контролює. Облік відповідальності – це система
обліку, що забезпечує контроль і оцінку діяльності кожного центру
відповідальності, а головною метою обліку відповідальності є
допомога менеджерам у складанні звіту про виконання бюджетів та
оцінюванні результатів діяльності [4, с. 92].
На думку Н.В. Прохар, децентралізація управлінських функцій є
однією з основних вимог організації управлінського обліку, оскільки
дає можливість визначити оптимальний ступінь деталізації центрів
відповідальності та значно підвищити ефективність діяльності
управлінського персоналу підприємства шляхом: звільнення вищого
керівництва від необхідності вирішення щоденних питань та
прийняття оперативних рішень і отримання ним можливості
зосередитися на розв‘язанні стратегічних проблем і координації
зусиль; виключення дублювання однакових функцій керівниками
різних рівнів управління; прийняття найоптимальніших і
найоперативніших рішень з конкретних проблем тими управлінцями,
на рівні яких вони виникають та які глибше розуміють їх суть;
поєднання права самостійного прийняття управлінських рішень із
закріпленням персональної відповідальності за їх наслідки;
підвищення ініціативності, діловитості, наполегливості управлінців, їх
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досвіду управління, забезпечення морального задоволення від
виконаної роботи через посилення відповідальності; забезпечення
тісного зв‘язку діяльності структурних підрозділів з відповідальністю
конкретних осіб, оцінкою роботи кожного підрозділу, визначенням
його вкладу в загальні результати діяльності підприємства [10, с. 176].
Створення та функціонування системи управлінського обліку за
центрами відповідальності передбачає: визначення загальної мети
діяльності підприємства та його проміжних завдань; визначення
центрів
відповідальності;
розподіл
сфери
повноважень
і
відповідальності менеджерів кожного центру; складання бюджету для
кожного центру відповідальності; визначення періодичності і форми
подання звітів; контроль за виконанням бюджетів; аналіз причин
відхилень та оцінка діяльності центрів; стимулювання за досягнення в
роботі та внесок в загальний результат діяльності [6]. Для покращення
роботи центрів відповідальності і їх взаємозв‘язків слід передбачити
участь управлінського персоналу в розробці бюджетів, внутрішніх
форм звітності, в процесах складання графіків документообігу.
Система обліку за центрами відповідальності повинна
базуватись на ряді принципів:
- менеджери відповідають тільки за ту діяльність, що
перебуває під їхнім контролем;
- у бюджет центру відповідальності повинні включатись тільки
показники, досягнення яких залежить від ефективної роботи його
керівника і персоналу;
- менеджери беруть участь у визначенні цілей, за якими
оцінюватиметься їхня діяльність;
- висока активізація мотивації менеджерів та підрозділів,
якими вони управляють;
- чітка визначеність ролі обліку в системі заохочення;
- звіти про виконання бюджетів складаються періодично і
використовуються для оцінки діяльності центрів відповідальності
[11 ,с. 341].
Вчений Ф.Ф. Бутинець вважає центром відповідальності певний
сегмент діяльності підприємства, в якому встановлено персональну
відповідальність керівника за показники діяльності, які він повинен
контролювати. Облік за центрами відповідальності – це певне вчення,
направлене на наукову організацію поведінки адміністраторів
[3, с. 41].
Економіст М.Д. Білик під центром фінансової відповідальності
розуміє структурний підрозділ (або групу підрозділів), які здійснюють
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певні господарські операції, безпосередньо впливають на доходи та
витрати від цих операцій і відповідають за реалізацію поставлених
цілей, дотримання рівнів витрат у межах встановлених лімітів та
досягнення позитивного фінансового результату своєї діяльності
[2, с. 152].
Вчена Л.І. Скібіцька під центром відповідальності розуміє
посадових осіб організації, яким делеговані повноваження і
відповідальність за виконання визначених функцій управління і для
яких установлені цільові значення контрольованих показників
[12, с. 713].
Науковець П.Н. Атамас центром відповідальності називає
підрозділ, який очолює керівник, що несе особисту відповідальність за
результати його роботи; облік за центрами відповідальності – це така
управлінська бухгалтерська система, яка обробляє планову і фактичну
бухгалтерську інформацію про входи (витрати) і виходи (результати)
центра відповідальності [1, с. 340].
На нашу думку, діюча система обліку доходів та прибутку
гуртового підприємства потребує сегментації зазначених показників за
напрямками, а саме: за товарним асортиментом, групами товару,
постачальниками товару, покупцями, регіонами збуту у розрізі
менеджерів, які контролюють певні аспекти формування доходів та
прибутку, а облік за центрами відповідальності здійснює контроль та
оцінку діяльності кожного центру відповідальності у розрізі
зазначених сегментів.
На думку вченого С.Ф. Голова, створення та функціонування
системи обліку за центрами відповідальності передбачає: визначення
центрів відповідальності; складання бюджету для кожного центру
відповідальності; регулярне складання звітності про виконання; аналіз
причин відхилень та оцінка діяльності центру відповідальності [5, с.
407].
В економічній літературі мають місце кілька типів центрів
відповідальності: центри витрат, центри доходів, центри прибутку і
центри інвестицій. Центр витрат – це структурний підрозділ, керівник
якого відповідає лише за величину витрат. Центр інвестицій – це
структурний підрозділ, керівник якого відповідає за використання
виділених йому інвестиційних ресурсів і отримання необхідного
прибутку від інвестиційної діяльності.
На думку Л. Нападовської, центр доходу – це підрозділ, керівник
якого відповідає за величину доходу, тобто може впливати на
величину обсягу діяльності та ціну продукції [8, с. 52]. Професор
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М.Д. Білик центром доходів вважає структурний підрозділ
підприємства, керівник якого у виділеному бюджеті відповідає за
максимізацію доходу від продажів, не має повноважень по
варіюванню цінами й обмежений у витратах коштів (у межах
бюджету) [2, с. 155].
Варта уваги думка вченого С.Ф. Голова, котрий центр доходу
визначає як центр відповідальності, керівник якого контролює доходи,
але не контролює витрати на виробництво продукції або придбання
товарів, що реалізуються, та інвестиції в активи центру. Такі
підрозділи відповідають за обсяг продажу, але не завжди мають
повноваження контролювати ціни й асортимент товарів. При цьому
керівник центру доходу може контролювати витрати на утримання
підрозділу [5, с. 408].
Ми погоджуємось з професором С. Левицькою, яка вважає
напрямами аналітичного забезпечення центру доходу від реалізації
товарів – за структурними підрозділами, що займаються збутом; за
формою оплати; за видами реалізованих товарів; за категорією
покупців [7, с. 32].
Центри доходів включають підрозділи маркетингово–збутової
діяльності, керівники яких відповідають тільки за виручку від
реалізації продукції, товарів, послуг та за витрати, пов‘язані з їх
реалізацією. Для аналізу ефективності роботи центру доходів можуть
бути використані дані про відхилення від реалізації. Критерієм
оцінювання результатів діяльності центру доходів є досягнення
планового доходу від реалізації товарів з врахуванням зміни ціни та
обсягу реалізації.
Центр прибутку – це структурний підрозділ, керівник якого
відповідає за витрати і доходи, при цьому контроль за величиною
прибутку покладається на керівника цього підрозділу [8, с. 52].
Напрямами аналітичного забезпечення центру прибутку можуть бути
економіко–організаційні ділянки формування; структурні підрозділи,
що займаються збутом; види реалізованих товарів [7, с. 33]. Основним
завданням керівника центру прибутку є максимізація прибутку.
Критерієм оцінювання результатів діяльності центру прибутку є
досягнення бюджетного показника прибутку.
Впровадження системи обліку за центрами відповідальності
дозволяє розв‘язати значну кількість проблем, що виникають у
керівництва підприємства, створює умови для формування необхідної
звітності за потребами менеджерів всіх рівнів управління, а також
збільшує обґрунтованість управлінських рішень, що приймають на
345

кожному із рівнів [3, с. 282]. Побудова управлінського обліку за
центрами відповідальності дозволяє пов‘язати діяльність конкретних
осіб з відповідальністю за результати роботи підрозділу.
Висновки. Отже, для правильної та ефективної організації
управлінського обліку за центрами відповідальності необхідно
враховувати організаційні і технологічні особливості діяльності
підприємства, а також децентралізувати систему управління доходами та
витратами, що дасть можливість отримувати більш точну інформацію
про їхню сутність та причини виникнення, оперативно реагувати на зміни
в господарській діяльності. Конкретизація відповідальності за отримані
доходи та прибутки є ефективним засобом контролю, який, в свою чергу,
є важливим та необхідним елементом чіткого і своєчасного прийняття
управлінських рішень. Організація системи управлінського обліку на
підприємствах за центрами відповідальності у поєднанні з ефективною
системою стимулювання працівників забезпечить контроль за
ефективною роботою окремих структурних підрозділів та сегментів,
підвищить точність та ступінь деталізації облікових даних і звітності, а
також забезпечить високі результати діяльності та надійний фінансовий
стан підприємства.
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УСЛУГ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМАТИКА И ПУТИ РАСШИРЕНИЯ
В данной статье выявлена сущность факторинга и его особенностей, как
инструмента рынка, исследован механизм применения факторинговых операций,
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Шлях до
економічного зростання для кожної країни проходить через шеренгу
перепон та негараздів. Держави, що тільки-но починають розвиватися,
звертаються до міжнародного досвіду задля вирішення тих чи інших
проблем. Україна на сучасному етапі є саме такою країною, економіка
якої не є стабільною, панує жорстка конкуренція, що заважає
розвиватися малим та середнім підприємствам, які мають потенціал,
але відчувають фінансові труднощі у зв‘язку з несвоєчасним
погашенням боргів та обмеженістю доступних джерел кредитування.
Товарні кредити, в цьому випадку, нададуть можливість працювати з
відстрочкою платежів, однак відволічуть кошти з обігу та уповільнять
розвиток підприємства, вільних коштів стане менше. Звернутися до
банку за кредитом буде нераціонально. Отже, у даній ситуації
назрілим стає використання факторингу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Змістовний внесок у дослідження науково-методологічних
та інституціональних аспектів розвитку ринку факторингових послуг
зробили такі українські науковці, як Ю. Дмитрієва [1], Н. Кожель [2],
К. Слюсаренко [6], М. Стельмах [7].
Цілі статті. Написання наукової статті передбачає вирішення
таких завдань: виявлення сутності факторингових операцій та
механізму їх реалізації, визначення основних конкурентних переваг
факторингу, як одного з найефективніших інструментів підтримки
бізнесу в сучасних економічних умовах, визначення особливостей та
проблем здійснення механізму факторингових операцій в Україні та
здійснення пошуку шляхів їх розширення..
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Факторинг (від
англ. factor – маклер, посередник, агент) – це банківська операція, суть
якої полягає в придбанні банком (фактором) у постачальника
(продавця) права вимоги у грошовій формі на дебіторську
заборгованість покупців за відвантажені їм товари (виконані роботи,
надані послуги), з прийняттям ризику виконання такої вимоги, а також
приймання платежів [1]. Головними завданнями здійснення
факторингових операцій виступають: забезпечення постачальника
своєчасною оплатою відвантажених товарів, управління платіжною
дисципліною позичальника, підвищення ефективності розрахунків між
клієнтами, ліквідація виникнення дебіторської заборгованості у
позичальника.
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Ринок факторингових послуг є достатньо молодим в Україні та
бере початок свого розвитку в 2001 році, коли вперше такі операції
проводив АКБ «Укрсоцбанк», на діяльність якого ще впродовж
декількох років припадала третина всіх операцій по факторингу, у
тому числі саме цей банк пропонує послугу по міжнародному
факторингу. Частина ринку, що належала іншим банкам не
перевищувала і десяти відсотків, не враховуючи АКБ «ТАСКомерцбанк», який став повноправним конкурентом для засновника
факторингу в Україні. Ще кілька років назад факторингові операції
проводили майже всі рейтингові банки України в тому чи іншому
обсязі. Також стрімкі темпи росту обсягів факторингу були важливою
характеристикою усього ринку.
Так, наприклад, портфель українського факторингу в 2012 році
виріс до $288 млн (зростання порівняно з 2011 р. – 183%). В першому
півріччі 2013 року обсяг факторингових операцій вже склав 511,47
млн. грн.
Варто звернути увагу на те, що проблеми у сфері банківського
бізнесу та певні глобальні тенденції значно вплинули на перспективи
та напрями розвитку факторингових операцій в Україні. Так, у 2012
році банки – лідери на ринку факторингу посилили вимоги щодо
позичальників, сфери їх діяльності та умов факторингового
обслуговування, а значна частина банківських установ у зв‘язку із
зниженням ліквідності та іншими об‘єктивними причинами взагалі не
надають послуги факторингу (табл. 1).
Таблиця 1
Умови надання факторингу банківськими установами – лідерами на
ринку факторингових послуг
Установа
«Сведбанк»
«Укрексімбанк»
«Приват Банк»
«Індекс – Банк»

Умови надання послуг
Надає факторинг тільки з регресом і лише
великим компаніям, що давно працюють.
Умови
обговорюються
після
розгляду
документів.
Надає факторинг терміном не більше ніж
30 днів або не більше ніж 1 рік за умови
надання забезпечення.
Умови
обговорюються
після
розгляду
документів.

Загалом відслідкувати обсяги факторингу, що пропонують
банківські установи, є практично неможливим, адже обсяги цієї
діяльності не оприлюднюються перед вищими державними органами,
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на відміну від факторинговою операційної діяльності фінансових
компаній. На сьогоднішній день майже 50 компаній України мають
право на проведення факторингових операцій, але практично їх
реалізують лише 17. Таким чином, через обмеження обсягів
факторингу в банках більшу частину факторів відіграють саме
фінансові компанії.
Станом на 01.07.2013 р. 179 компаній України мали право на
надання факторингових послуг, що на 63 установи більше, ніж станом
на 01.07.2012 р.Протягом І півріччя 2013 року фінансові компанії
уклали 58 853 договорів факторингу загальним обсягом 2 429,4 млн
грн (рис. 1). Разом з тим, фінансові компанії виконали 50 902
договорів на суму 1886,2 млн. грн. Діючими на 01 липня 2013 року
залишаються 13 075 договорів факторингу.

Рис. 1 Динаміка ринку факторингових послуг (за даними [4])
Основною аудиторією користування факторинговими послугами
залишається середній та малий бізнес.
Протягом останнього півріччя спостерігається тенденція до
помітного збільшення кількості укладених факторингових договорів за
одночасного зниження їх вартості. За результатами І півріччя 2013
року порівняно з І півріччям 2012 року відбулось зменшення на 44,1%
операцій факторингу у вартісному вираженні, в той час як кількість
укладених угод зросла в 6,7 разу [5].
Важливим показником, який характеризує факторингові
послуги, є джерела їх фінансування. Узагальнені дані щодо джерел
фінансування факторингових послуг наведені в табл. 2.
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Таблиця 2
Джерела фінансування укладених факторингових операцій, млн. грн.
Джерела
фінансування
Банківські
кредити
Власні кошти
Позичкові кошти
юридичних осіб
Інші джерела
Всього

І пів.
2011 р.

І пів.
2012 р.

І пів.
2013 р.

348,80

777,50

1424,10

Відхилення
(2012 / 2013)
млн. грн.

%

871,10

93,60

12,0

3890,10

1367,10

–2523,00

–64,9

425,80

603,00

150,90

–452,10

–75,0

23,40
2222,10

242,60
5513,20

39,60
2428,70

–203,00
–3083,8

–83,7
–55,9

Загальний обсяг фінансування факторингових операцій
зменшився за результатами І півріччя 2013 року порівняно з
аналогічним періодом 2012 року на 55,9% і склав 2 429,40 млн. грн. В
той же час, стрімким у абсолютному і у відносному виразі було
зменшення обсягу фінансування за рахунок власних коштів –64,9%. В
той же час, обсяг залучених банківських кредитів для фінансування
діяльності збільшився на 93,6 млн. грн.
Групування перших за обсягом наданих послуг факторингових
компаній станом на 01 липня 2013 року підтверджує значну
концентрацію ринку факторингу в Україні. Так, частка перших 10
факторингових компаній становить 65,6% від загального обсягу
наданих послуг, наданих факторинговими компаніями. Зважаючи на
той факт, що пише 34,4% обсягу наданих послуг припадає на 169
факторингових компаній, можна стверджувати, що наразі діяльність
багатьох операторів ринку факторингових послуг є нерентабельною.
Розподіл за провідними секторами економіки обсягу наданих
фінансових послуг за укладеними договорами факторингу за
результатами І півріччя 2012 року – І півріччя 2013 року наведено на
рис. 2.
Аналізуючи розподіл укладених фінансовими компаніями
договорів факторингу за підсумками І півріччя 2013 року порівняно із
аналогічним періодом 2012 року, бачимо, що відбувся значний
перерозподіл факторингових операцій за галузями.
На нашу думку, категорія «інші» головним чином сформована
підприємствами торговельної галузі. Зауважимо, що за результатами І
півріччя 2013 року відбулось незначне зростання частки «харчова
промисловість», яка наразі становить 1,9% [6].
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Рис. 2. Розподіл укладених договорів факторингу за провідними
секторами економіки (за даними [4])
Висновки. Серед основних проблем розвитку ринку
факторингових послуг в Україні варто вирізнити наступні:
1. Недосконалість вітчизняного законодавства.
2. Відсутність професійних навичок та досвіду роботи
учасників ринку факторингу.
3. Використання банками при оцінювані потенційного
клієнта факторингу схеми, ідентичної при кредитуванні.
4. Відсутність чітких методичних рекомендацій.
Отже, демаскуємо ключові передумови подальшого розвитку
практики факторингу в Україні: створення
спеціалізованих
факторингових товариств; поряд з міжнародним факторингом має
бути наголосити на активний розвиток і внутрішній факторинг; у
практику факторингу важливо послідовно впроваджувати програмне
забезпечення бізнесу; неперервне поліпшення правового підґрунтя
практики факторингу. Не зважаючи на деяку ризиковість факторингу
на сьогодні, він є найперспективнішою формою рефінансування
дебіторської заборгованості та найефективнішим знаряддям
фінансового менеджменту для виходу суб‘єктів господарювання з
кризового стану.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ В РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН
Як і для більшості країн світу, так і в Таджикистані залишається проблема
вдосконалення і підвищення ефективності прийнятих ними системи оподаткування.
Необхідність постійного подолання природних суперечностей, спрямованих на
лібералізацію методи державного регулювання економіки, зниження тривожного
зростання інфляції та дефіциту бюджету є яскравим проявом закону єдності і
боротьби протилежностей в податковій системі.
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Khodzhaeva D.
GOVERNMENT REGULATION AND PROBLEMS OF ECONOMIC
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
As with most countries in the world, and in Tajikistan remains the problem of
improving and enhancing the effectiveness of their tax systems. The ongoing need to
overcome the natural contradictions to liberalize the methods of state regulation of the
economy, reducing the alarming rise in inflation and the budget deficit is a manifestation of
the law of unity and struggle of opposites in the tax system.
Key words: regulation, state, indexing, tax standard.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Как и для большинства стран мира, так и в Таджикистане остается проблема
совершенствования и повышения эффективности принимаемых ими системы
налогообложения.
Необходимость
постоянного
преодоления
естественных
противоречий, направленных на либерализацию методы государственного
регулирования экономики, снижение тревожного роста инфляции и дефицита
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бюджета является ярким проявлением закона единства и борьбы противоположностей
в налоговой системе.
Ключевые слова: регулирование, государство, индексация, налогообложения,
стандарт.

Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Незмінно
актуальними для більшості країн світу і у тому числі для
Таджикистану залишаються проблеми вдосконалення і всілякого
підвищення ефективності, прийнятих ними систем оподаткування.
Відбиваючи діалектику ринку, специфіку місцевих умов і сучасних
вимог, сьогодні вони стають все складніше і гостріше, все більше
стикаються з рішенням принципово нових, нерідко прямо
протилежних, завдань, що пов'язано із збільшенням використання
різних функцій (фіскальною, стимулюючою, перерозподілу,
управління) як самих податків, так і функціональних особливостей
механізму управління ним. Необхідність постійного подолання цих
природних протиріч, спрямованого на лібералізацію методів
державного регулювання економіки, зниження загрозливого зростання
інфляції і бюджетного дефіциту, є наочним проявом дії закону єдності
і боротьби протилежностей усередині самої податкової системи.
Причиною, що визначає актуальність дослідження наслідків
застосування використовуваних нині і в попередні роки механізмів
розподілу фінансової підтримки регіонів, являється необхідність
аналізу наслідків прийнятих в різні роки заходів по реформуванню
податково–бюджетної політики на рівні регіональних бюджетів.
Мабуть, в самому епіцентрі вищезгаданих проблем виявилися,
передусім, постсоціалістичні держави, що розвиваються. Незалежно
від обраної ними моделі реформування, динамізм трансформації їх
економічних стосунків у вирішальній мірі залежить від успіху
стабілізації усієї бюджетно-фінансової системи, в якій податкові
стосунки, як відомо, є найважливішою складовою
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Податкова
система на базі існуючого Податкового Кодексу Республіки
Таджикистан не повністю відображає особливості соціальноекономічного розвитку.
Оптимізація оподаткування дозволить поступально розвиватися
підприємствам. Цей захід зміцнить бюджетно-податкову сферу країни.
Особливості
транзитної
економіки
в
умовах
глобальних
інституціональних перетворень обумовлюють величезний бюджетний
354

дефіцит, роблять важковирішуваним завданням формування прибутків
держави. У цей специфічний момент фундаментальні закономірності
побудови адекватних ліберальній економіці податкових стосунків в
чистому вигляді не спрацьовують. Проведення необхідних
перетворень податкової системи стикається тут також і з численними
труднощами політичного характеру. Ось чому такий важливий в цих
умовах глибокий науковий аналіз відповідних їм податкових
стосунків, перегляд концептуальних і методологічних основ власне
податкової реформи.
В умовах стабілізації політичної ситуації в Таджикистані, коли
основними актуальними проблемами країни починають виступати
економічні проблеми, головною точкою протиріччя між інтересами
держави, регіонів, колективів працівників і окремих громадян стають
податки і розмір податкових вилучень.
Податки – це механізм, за допомогою якого держава у
встановленому законом порядку вилучає у підприємств, організацій,
установ, і фізичних осіб частина отриманого ними за певний період
доходу і використовує отримані грошові кошти для фінансування
своїх заходів і програм.
Податки використовуються не лише для мобілізації необхідних
державних засобів. Вони можуть бути також використані державою
для регулювання господарської діяльності підприємств при реалізації
державної економічної політики, а також для вирівнювання прибутків
різних податкових пільг галузям народного господарства і видам
підприємницької діяльності, окремим категоріям громадян.
Законодавчий порядок вступу податків і встановлення їх
елементів ставок, термінів сплати, визначення податкової бази, пільг,
порядку числення і сплати податків, дозволяє гласно, з урахуванням
думок народних депутатів усіх рівнів. Збалансувати інтереси держави і
інтереси інших груп населення республіки, контролювати прибутки і
витрати держави, об'єми і напрями використання мобілізованих до
державного бюджету засобів. Велика робота здійснюється по збору
податків уповноваженими на це державними органами – податковими
і митними службами, Фондом соціального захисту, а також
банківськими установами. Незважаючи на різні труднощі, пов'язані із
спадом виробництва, що триває, високим рівнем інфляції,
непроходженням платежів, зміною використовуваної в республіці
валюти, вказані органи останні два роки постійно виконують плани
мобілізації до державного бюджету встановлених податкових
платежів. Така робота контролюючих органів обумовлена створенням
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необхідною законодавчою і іншої нормативної бази, сформованої в
країні майже на рівному місці без достатнього досвіду і необхідних
ресурсів, бази, яка, незважаючи на безперервні зміни і доповнення,
зберігає певну стійкість і надійність вступу державних прибутків.
Звичайно, діюча в республіці податкова система не позбавлена
недоліків. Про необхідність її реформування широко говориться,
особливо останнім часом, на усіх рівнях влади і управління
республіки. Адже, незважаючи на наявність понад 21 встановлений
податковий платіж, судячи по податковій статистиці, тільки 5
податкових джерел забезпечують 67 % усіх податкових прибутків
бюджету.
Свідченням практичної роботи у напрямі податкового
вдосконалення є підготовлений Урядом республіки Податковий
кодекс, який законодавчо встановив і ввів у практику оподаткування.
Велика кількість раніше упущених понять і визначень,
взаємопов'язаний між собою в єдиному документі усе рані ухвалені
податкові закони, конкретизував і істотно скоротив перелік введених
податкових платежів з урахуванням здійснюваної державної
податкової політики.
Ліквідовані позабюджетні фонди міністерства і відомств
республіки. Бюджетне фінансування здійснюється через сформоване в
Міністерстві фінансів управління Казначейства, переведені в
Ощадбанк рахунку бюджетних організацій і установ. Контроль за
збором і витрачанням соціальних внесків, підприємств здійснює Фонд
соціального захисту населення. Введений єдиний порядок державної
реєстрації в нотаріальних конторах створюваних підприємств, установ
і організацій (окрім банків). Значній мірі скорочені пільги по податку
на додану вартість, і податку на прибуток, посилений валютний і
митний контроль, вводилася спрощена система обліку, звітності і
оподаткування для суб'єктів малого підприємництва.
Найбільш узагальнюючим, характеризуючим роль податків
показником в житті суспільства і держави є податковий тягар. Він
визначений як відношення загальної суми податкових зборів до
валового внутрішнього продукту. Він показує, яку частину виробленої
за певний період народним господарством республіки продукції,
держава перерозподіляє за допомогою податково-бюджетних
механізмів. Економісти стверджують, що зростання податкового
тягаря може привести до збільшення державних прибутків тільки до
якоїсь межі (зазвичай називають граничний розмір податкових
вилучень 30% від доходу), поки не почне скорочуватися
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оподатковувана частина національного виробництва. Коли ця межа
буде перевищена, зростання податкової ставки приведе не до
збільшення, а до скорочення прибутків бюджету. У зв'язку з цим
задачу пожвавлення ділової активності належить вирішувати шляхом
полегшення податкового тягаря. Зниження ставки оподаткування
призводить (за інших рівних умов) до зростання виробництва, яке
надалі компенсує тимчасове зменшення державних прибутків.
Підвищення обсягів виробництва без інфляції досягається
головним чином умілим маніпулюванням податковими ставками,
податковими пільгами і прогресивністю оподаткування. У другій
половині 80-х початку 90-х років провідні країни світу, такі, як США,
Великобританія, Німеччина, Франція, Японія, Швеція і деякі інші,
провели податкові реформи, спрямовані на прискорення накопичення
капіталу і стимулювання ділової активності. У цих цілях понижені
ставки податку на прибуток корпорацій.
Аналіз останніх досліджень, в яких позначено вирішення
проблеми. Слід зазначити, що за останні роки, зниження ставок
податків, що стягуються в Таджикистані, здійснювалося одночасно із
збільшенням абсолютних розмірів наміченого вступу державних
податкових прибутків у порівнянні з показниками бюджету за ці роки.
Для розуміння такої невідповідності слідує, в перших, взяти до
відома, що в колишні роки частина податкових прибутків держави не
була врахована в прибутковій частині бюджету, оскільки ці прибутки
вносилися до безлічі законодавчо створених і функціонуючих
позабюджетних фондів, засоби яких використовувалися для
фінансування державних міністерств і відомств на додаток до
фінансових ресурсів, що виділялися з бюджету. У 1997 р. більшість з
таких позабюджетних фондів законодавчо ліквідована. З 1998 р. такі
прибутки повинні враховуватися в прибутках і витратах державного
бюджету, визначений порядок використання цих засобів через
Управління Казначейства Міністерства фінансів республіки.
Відповідно повинен змінитися і показник частки податкових вилучень
у ВВП. За оцінками, доля неврахованих податкових прибутків складає
не менше 10 % фактичних податкових вступів.
Згідно з найобережнішими оцінками, в республіці показник
надходження податків не перевищує 18,2 %, тобто 10 % платників
податків ухиляються від сплати податків і, відповідно до інших 90%
платників податків доводиться нести усю тяжкість податкового тягаря
і забезпечувати прибутки бюджету. У результаті загальний розмір
податкового тягаря, фактично покладених платника податків, з
357

урахуванням вказаних чинників, може скласти 40 % ВВП.
Дж. М. Кейнс стверджував, що при зміні величини доходу, що
розташовується, на 1 долар, споживачі змінюють об'єм реального
споживання в тому ж напрямі на певну частину цього долара. Цю
частину він назвав граничною схильністю до споживання. Точно
також зменшення прибутків на 1 долар приведе до зниження
споживання на ту ж частину долара.
Звичайно, розрахунок, приведений вище, багато в чому
спрощений. Головними спрощеннями, прийнятими в приведеному
розрахунку, є наступне:
1. Підприємства витрачатимуть на своє споживання однакові
частини доходу, отримані ними у вигляді скорочення податків.
2. Додатковий попит, що зародився, буде більшою мірою
задоволений, усередині республіки (система замкнута).
У реальності попит, що стимулює державою, частенько чинить
позитивний вплив на інвестиції виробництва. Система розглянута в
короткостроковому періоді при фіксованому рівні цін. По цьому в
реальності підвищення витрат викликає зростання цін, встановлення
високих процентних ставок, дисбаланс цін внутрішнього
і
зовнішнього ринку.
Втрата колишніх ілюзій про масовий приплив іноземних
приватних інвестицій в Таджикистан при переході до ринку вимагає
термінового дослідження інших фінансових джерел для реформування
і розвитку економіки країни. У зв'язку з цим, державній економічній
політиці, що реалізовується в країні, слід обернути, на серйозну увагу
питанню розвитку зовнішньоекономічної діяльності нашої країни.
Випереджаючого зростання її зовнішньої торгівлі в порівнянні із
зростанням ВВП, підвищенню об'ємів і зміні структури експорту
національних підприємств [1, с. 66].
Швидкі темпи зростання економіки країн Південно-східної Азії і
Китаю, що розвиваються, є яскравою ілюстрацією значущості активної
зовнішньоекономічної політики для країн з перехідною економікою.
Формування ефективної зовнішньоекономічної політики республіки з
урахуванням досвіду інших країн, в першу чергу за рахунок реалізації
в Таджикистані заходів, щодо податкового стимулювання
зовнішньоекономічної діяльності може прискорити входження
таджицьких підприємств у міжнародне виробництво, збільшити
обсяги зовнішньої торгівлі і експортної валютної виручки і, таким
чином, забезпечити інвестиційні потреби нашої економіки.
Таджикистан не може собі дозволити залишитися в стороні від
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цих змін у світовій економіці, оскільки це загрожує ще більшим
відставанням республіки від інших держав, у тому числі від сусідніх
перехідних країн. При цьому можливості Таджикистану зовсім не
зводяться до величезних природних ресурсів країни, значного
гідроенергетичного потенціалу і сприятливого клімату. В першу чергу,
можливості країни пов'язані з людським потенціалом, його освітнім,
науковим і культурним рівнем, який був досі мало затребуваний, хоча
саме активна підприємницька діяльність населення країни нині
забезпечує внутрішні потреби Таджикистану в усіх необхідних
товарах і послугах. Активна підтримка людського потенціалу країни,
реформування державного фінансування науки, утворення і культури,
цілеспрямований експорт робочої сили, ефективна політика у сфері
іноземних інвестицій є ті напрями державної зовнішньоекономічної
політики, які можуть забезпечити успіх країни у світовому ринку і
якісне зростання національної економіки.
Сприятливі ціни на алюміній і бавовну в 1994–1995 роках
сприяли підвищенню вступів від експорту, і в 1995 році уперше була
досягнута збалансованість рахунку поточних операцій, хоча тривало
накопичення Таджикистаном заборгованості по відсотках за 1993–
1995 роки.
З початком реалізації державою дієвих заходів, щодо політичної
і економічної стабілізації і набуттям деякого досвіду зовнішньої
торгівлі, наближенням ринкових цін в ближньому зарубіжжі до
світових і посиленням впливу транспортного чинника зовнішня
торгівля стає усе більш раціональною.
Оподаткування в переважаючій мірі має бути орієнтоване на
досягнення фіскальних цілей держави. Регулюючу функцію податків
доцільно реалізовувати через показник податкового тягаря,
диференціацію ставок податків залежно від значущості області
економіки або сфери діяльності для досягнення стратегічних цілей
країни. За можливістю, виключити більшість наявних пільг, а
державну соціальну підтримку найбільш нужденним верствам
населення зробити за допомогою прямих бюджетних субсидій. Ці дії
значною мірою сприятимуть спрощенню оподаткування, зростанню
надходження податків і скороченню державних витрат на податкове
адміністрування. Простота оподаткування також сприятиме
розширенню податкових знань в суспільстві і підвищенню
законослухняної населення.
Удосконалюючи існуючі податкові форми, точніше їх юридичне
оформлення,
комбінуючи
існуючі
податки,
поліпшення
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адміністрування при зборі податків. При виборі цього шляху
податковий тягар не знижується, а лише в ще більшій мірі
перерозподіляється між платниками податків, прибутки бюджету не
знижуються, проте механізми і процедури оподаткування
спрощуються.
У цілях створення ефективної податкової системи, на нашу
думку, доцільно розглянути можливість скорочення переліку
сплачуваних податків за рахунок комбінування близьких по
податковій базі або за змістом існуючих податків без скорочення
прибутків бюджету за наступними напрямами:
– у рамках ПДВ (об'єднати ПДВ, податок з користувачів
автомобіль доріг, акцизи, податок з роздрібних продажів). Для ПДВ і
податку з користувачів автомобільних доріг Податковим кодексом
встановлена ідентична податкова база, тому їх ставки можна було б
просто об'єднати. Враховуючи невеликий перелік підакцизних товарів,
встановлений законодавством, для таких товарів ставу ПДВ можна
було б просто підвищити (як в Туреччині – 20%).
– у рамках прибуткового податку з фізичних осіб (об'єднати
прибутковий і соціальні податки. Одночасно від страхових внесків
будуть звільнені аліменти, гуманітарна і бюджетна, матеріальна
допомога, державні премії Республіки Таджикистан і інші прибутки,
які фактично не обкладаються страховими внесками.
– податок на майно (об'єднати податок на майно підприємств,
податок на нерухоме майно фізичних осіб, податок з власників
транспортних засобів). Додавання сюди і податку з власників
транспортних засобів як майнового податку не повинно скоротити
прибутки бюджету;
– податок на прибуток юридичних осіб (об'єднати податок на
прибуток юридичних осіб, податок, що сплачується суб'єктами малого
підприємництва по спрощеній системі). Таке об'єднання не змінити ні
об'єм вступу по цих податках, ні зміст податкових форм.
Податкові стосунки, що формують фінансову основу сучасної
держави, значною мірою обумовлюють економічну поведінку
господарюючих
суб'єктів і владних структур, впливаючи на
економічний і соціальний розвиток країни.
У економіці немає якої-небудь специфічної державної
особливості, галузевої спрямованості, немає великих підприємств
загальнодержавного масштабу. Тому немає і реальній можливості
брати участь в міжнародному розподілі праці. Відсутність розвиненої,
конкурентоспроможної господарської спеціалізації не дає можливості
360

встати з кимось в технологічний ланцюжок.
Здавалося б, таким економічним лідером могла б стати
гірничодобувна галузь обробка коштовних каменів (як бурштин,
смарагд, сапфір і так далі) Для її розвитку об'єктивно є усі необхідні
умови. Запаси коштовних каменів, є головним природним багатством
Таджикистану. Обробка коштовних каменів, ювелірна продукція –
одне з експортно-орієнтованих напрямів нашої держави. Сьогодні по
цьому напряму можна розробити програму для виведення ювелірного
заводу з кризи, яка пропонує здійснення серйозних, масштабних
перетворень на заводі, здійснення великих інвестицій, внаслідок чого
можна буде добитися створення першого найбільшого підприємства і
найважливішого платника податків на території республіки.
Необхідно вести роботу по легалізації заробітної плати в усіх
секторах економіки. Це необхідно не лише для збільшення
прибуткової частини бюджету, але і для усунення недобросовісної
конкуренції в бізнесі, створення для усіх платників податків рівних
умов і правил ведення
підприємницької діяльності, а також
підвищення кредитоспроможності населення і збільшення їх
страхових накопичення (зокрема, пенсійних).
Як істотний елемент диверсифікації економіки, у тому числі її
податкового потенціалу, розглядати підвищення рівня ділової
активності населення, розвиток малого підприємництва, переважно у
сфері послуг з тим, щоб прибутки від малого бізнесу стали одним з
помітних джерел бюджету.
Великим резервом є збір платежів за негативну дію на довкілля.
Ці платежі розглядаються як інструмент протидії забрудненню
довкілля. Ці прибутки повинні стати в бюджеті цільовими і прямувати
на фінансування заходів щодо захисту довкілля: її охороні і
рекультивації, будівництву очисних споруд, тобто усьому тому, що
зберігатиме світ, що оточує нас, і здоров'я людей.
Висновки. Отже, представляється необхідним доповнити
Податковий кодекс РТ відповідними статтями, що дають податковим
органам прав здійснювати, реальний контроль за відповідністю витрат
рівню декларованих прибутків.
У той же час в сьогоднішньому виді система податкових пільг не
забезпечує повною мірою соціальне регулювання і підтримку населення з
низькими і середніми прибутками. Вона веде до ще більшого соціального
розшарування напруженості в суспільстві.
Для підвищення ефективності і соціальної спрямованості пільг по
податку на прибутки фізичних осіб представляється доцільним:
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1. Довести протягом 3-4 років величину стандартного вирахування
на кожного платника податків і утриманця до величини не менш
реального прожиткового мінімуму, що розраховується по міжнародно–
визнаних нормах.
2. Перейти від індивідуального обкладення до оподаткування
прибутків сім'ї, надавши платникові податків право самостійно вибрати
індивідуальний або сімейний режим обкладення.
3. Ввести механізм автоматичної індексації усіх стандартних і
нестандартних вирахуванням з урахуванням інфляції.
4. Необхідно підвищити соціальну спрямованість соціальних
вирахувань, що надаються, на шари з низькими і середніми прибутками
та ін.
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звітності в Україні, та їх нормативно-правової бази. Наведено основні позитивні і
негативні сторони переходу України на Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Зроблено аналізі вимог до складання звітності за П(с)БО і МСФЗ. Висвітлено основні
варіанти узгодження показників національної і міжнародної звітності.
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The article revealed the essence of the application of international financial reporting
standards in Ukraine, and their legal framework. The basic positive and negative aspects of
Ukraine's transition to International Financial Reporting Standards. The analysis of the
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Хомовый С.Н.
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ В УКРАИНЕ : ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье раскрыта сущность применения международных стандартов
финансовой отчетности в Украине , и их нормативно-правовой базы . Приведены
основные положительные и отрицательные стороны перехода Украины на
Международные стандарты финансовой отчетности . Сделано анализе требований к
составлению отчетности по П ( С) БУ и МСФО. Освещены основные варианты
согласования показателей национальной и международной отчетности .
Ключевые слова : анализ отчетности , национальные положения (стандарты )
бухгалтерского учета , история применения МСФО.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Економіки
різних країн зближуються, Україна, як і інші країни СНГ, тримає курс
на об‘єднання з Європою. Економічна ситуація, що склалася за період
становлення незалежності нашої держави та входження її в світову
спільноту, потребує значних структурних змін, а також зумовлює
необхідність масштабного реформування системи бухгалтерського
обліку та звітності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженнями Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) в Україні займаються такі професійні
установи, як Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України
та Українська консалтингова мережа. Значний внесок у розробку
зазначених питань зробили такі вчені як: Г. Г. Кірейцев, С. Ф. Голов,
О. А. Петраченко, Ю. П. Франко, О. О. Яковенчук та багато інших.
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Цілі статті. Провести аналіз використання міжнародних
стандартів фінансової звітності в Україні та їх взаємоузгодженість з
національними стандартами бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Після
проголошення незалежності України в 1991 році, постало завдання
створити власну законодавчу базу, зокрема і у сфері бухгалтерського
обліку. З урахуванням необхідності інтеграції країни в ЄС та світову
економіку в Україні було прийнято Закон України «Про
загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства ЄС» [4]. Ним визначається механізм досягнення
Україною відповідності критеріям набуття членства в Європейському
Союзі, вказуються пріоритетні сфери, у яких здійснюється адаптація
законодавства України, зокрема до них віднесений й бухгалтерський
облік та його відповідність МСФЗ.
На сьогодні в Україні склалася хибна думка, що весь світ
працює за міжнародними стандартами і тільки наша країна перебуває
на узбіччі дороги, що веде до загального щастя. Однак на нім ми
виявилися далеко не в найгіршій компанії – США, Австралія,
Великобританія та ще декілька економічно розвинених країн.
Функції основного координатора у сфері запровадження МСФЗ
в Україні покладено на Міністерство фінансів.
Основними причинами обговорення переходу України до
Міжнародних стандартів фінансової звітності є такі:
- збільшення
кількості
підприємств,
що
займаються
міжнародним бізнесом;
- вихід українських підприємств на міжнародні фінансові
ринки, що вимагає надання фінансової звітності відповідно до
міжнародних стандартів;
- потреба у великих інвестиціях в українську економіку;
- інтеграція в ЄС [3, с. 160].
Серед позитивних сторін впровадження МСФЗ в Україні можна
виділити:
1) в умовах інтеграції України до ЄС виникає стрімке
підвищення інтересу західних інвесторів стосовно капіталовкладень в
економіку нашої держави;
2) забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями,
незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території
здійснюють господарську діяльність;
3) використання МСФЗ для подання звітності є необхідною
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процедурою при виході на міжнародні ринки;
4) можливість отримання необхідної інформації для прийняття
управлінських рішень;
5) підвищення іміджу і репутації підприємств, що збільшить їх
соціальну роль та увагу до них.
Незважаючи на те, що всі національні Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку (П(с)БО) України значною мірою ґрунтуються
на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), вони не є
тотожні.
Активними критиками впровадження МСФЗ в Україні були і
залишаються Г. Г. Кірейцев, Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха та багато
інших провідних українських вчених. На їхню думку, внаслідок
повного запровадження МСФЗ Україна може втратити облік і
контроль за збереженням майна власника, відсутньою стане
інформація для потреб управління, знищиться основа національного
обліку [1, с. 103].
Причинами, за яких МСФЗ відносять до стандартів
нежиттєздатних для України є:
1) у людей різних країн не схожа одна на одну професійна
підготовка, відрізняються культура, традиції і навіть сам підхід до
роботи. Індивідуальними також є законодавство і економічні умови
розвитку;
2) чинні міжнародні стандарти не призначені для застосування
підприємствами малого і середнього бізнесу та некомерційних
організацій (громадських, бюджетних, благодійних та інших), що
значно звужує сферу їх розповсюдження;
3) широке використання МСФЗ справедливої вартості,
означатиме більшу вірогідність несталості прибутків;
4) непридатність використання МСФЗ в окремих галузях
економіки;
5) недостатня кваліфікація працівників відповідальних за
складання міжнародної фінансової звітності підприємства;
6) очевидним, є той факт, що не всі бухгалтери, аудитори і
користувачів читають по-англійські (в оригіналі), тому повинен бути
підготовлений текст українською мовою.
7) збір додаткової інформації необхідної для реалізації переходу
на МСФЗ та введення в дію нових супутніх процедур і методів може
вимагати значних додаткових ресурсів.
З метою ознайомлення суб‘єктів господарювання з кращою
практикою застосування міжнародних стандартів, протягом 2011–2013
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року передбачалося створення електронного ресурсу, який би
дозволив отримати рекомендації у спеціалістів, які вже ведуть облік за
цими стандартами, створити спеціальні площадки, де фахівці змогли б
обмінюватися набутим досвідом та знанням із застосування
міжнародних стандартів. Проте з певних причин Міністерством
фінансів України цього не було впроваджено.
Якщо аналізувати і порівнювати вимоги до складання звітності
за П(с)БО і МСФЗ, то тут дійсно і по сьогодні існує велика кількість
розбіжностей:
1) Баланс (Звіт про фінансовий стан) – МСФЗ, на відміну від
національних стандартів, не регулює формат складання даного звіту. З
нашої точки зору, складання даної форми звітності не несе великою
проблемою для українських підприємств, оскільки формат
національного Балансу досить схожий на той, що використовують при
складанні звітності згідно з МСФЗ.
2) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) –
відповідно до МСФЗ, Звіт про сукупний дохід складається з двох
розділів або двох окремих звітів (за вибором підприємства) – Звіт про
фінансові результати, Інший сукупний дохід. При його заповненні
можна використовувати першу частину Звіту про сукупний дохід (або
Звіт про фінансові результати) для складання стандартної форми № 2,
оскільки вони мають досить схожу структуру. Єдиним проблемним
моментом може бути наявність у формі № 2 такого розділу звіту як
Надзвичайні доходи і збитки, які не виділяються окремо в МСФЗ
звітності.
3) Звіт про рух грошових коштів – відповідно до національних
стандартів для побудови даного звіту використовується прямий метод.
МСФЗ при його складанні також надають перевагу прямому методу,
але й не забороняють використання непрямого.
4) Звіт про власний капітал – формат цього звіту в МСФЗ та
П(с)БО є практично ідентичним, тому особливих проблем, пов'язаних
зі складанням такого звіту не виникає.
Проаналізувавши негативні сторони МСФЗ, їх супротивники
прийшли до висновку, що перехід на міжнародні стандарти – це гра
Євросоюзу. МСФЗ створені на кошти Міжнародного банку і,
природно, що він просуває дані стандарти в ті країни, які беруть у
нього кошти в кредит [5, с. 9]. Як заявили українські експерти,
розрахунок прибутку за МСФЗ дає менші величини, ніж її розрахунок
за П(с)БО. Отже, масовий перехід бізнесу в Україні на МСФЗ буде
означати значне падіння рентабельності підприємств.
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Твердження про те, що МСФЗ відкривають дорогу на світові
ринки, на наш погляд, в цілому є також помилковим: адже не
особливості ведення бухгалтерського обліку, а конкурентоспроможність
продукції грає тут чільну роль. Крім того, зараз МСФЗ – це не єдиний
систематизований документ, а тільки шматки мозаїки, що погано
підходять один одному. Стандарти не дають опису всіх господарських
ситуацій а, отже, і не відрізняються необхідною повнотою. Також вони
не вирішують проблеми уніфікації. У більшості випадків стандарти
передбачають безліч альтернативних рішень. А це означає, що
звітність декількох фірм, складена за ними, виявляється все одно
непорівнянною.
Загально прийнятим є той факт, що нововведення в
українському законодавстві сприймаються без особливого ентузіазму.
На сьогодні, на наш погляд, об‘єм робіт в Україні щодо адаптації до
міжнародних стандартів виконано незначний. Більший досвід в цьому
процесі має Росія, але і там навіть серед великих підприємств тільки
16 % використовують МСФЗ, при цьому з них лише 67 % опитаних
вважають використання МСФЗ необхідним та корисним (соціологічне
дослідження компанії Romir) [2].
Оскільки напрямки розвитку бухгалтерського обліку на сьогодні
все ж таки спрямовані на зближення з Європейськими нормами, а
відповідно і з МСФЗ, варто розглянути й варіанти узгодження
показників національної і міжнародної звітності. Для цього, на нашу
думку, потрібно:
1) детально розібратися з основними концепціями дійсних на
сьогодні П(с)БО і МСФЗ;
2) уточнити правильність перекладу МСФЗ і доступність
висвітлення національних положень;
3) провести ряд заходів спрямованих на підвищення
професійного рівня українських бухгалтерів у цьому напрямку.
4) розширити інформаційні засоби та систему контролю, щоб
перевірити всі процедури перед тим як почати функціонувати;
5) оптимізувати і автоматизувати обробку облікових даних, що
дозволить скороти витрати при формуванні міжнародної звітності.
Висновки. Загалом у світі ставлення до МСФЗ неоднозначне,
але все ж більше негативне, ніж позитивне. Так чи інакше творці
стандартів, на нашу думку, хочуть нав'язати свої погляди всім країнам
на які мають вплив, в т.ч. й Україні. Серед загальних причин не зовсім
вдалого їх впровадження в Україні можна виділити непереборне
прагнення українців до європейських цінностей (в т.ч. і в
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бухгалтерському обліку), значну швидкість їх впровадження і малий
термін апробації у наших умовах.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних
умовах реформування економіки України до ринкових умов
господарювання та трансформації бухгалтерського обліку на
Міжнародні стандарти фінансової звітності з особливою гостротою
постає проблема достовірності облікової інформації як на рівні
підприємства, так і на рівні
зовнішніх
по відношенню до
підприємства суб‘єктів ринку. Посилити дієздатність системи
економічного контролю покладено на
аудит. В регулюванні
аудиторської діяльності важливу роль виконують Міжнародні
стандарти аудиторської діяльності, при цьому відчувається
недостатність належної літератури з висвітлення цих питань. В даній
статті зроблено спробу охарактеризувати зміст та порядок
використання міжнародних стандартів аудиторської діяльності.
Цілі статті. На основі викладеного можна сформулювати
завдання дослідження, яке полягає в визначенні суті та класифікації
Міжнародних стандартів аудиту, основних їх принципів та ролі в
формуванні системи економічного контролю України.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми застосування міжнародних
стандартів аудиту в практиці українських аудиторів з метою
посилення ефективності системи економічного контролю в умовах
ринкової економіки та різні аспекти використання міжнародних
стандартів аудиту розглянуті в роботах таких науковців, як:
Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Дорош,
Т.В. Давидюк, В.П. Завгородній,
С.В. Івахненко, І.І. Матієнк, М.П. Войнаренко, Т.А. Писаревська,
Л.О. Терещенко, Т.В. Шахрайчук, В.И. Подольский, Н.А. Щербакова,
В.Л. Комісаров, Ю.Г.Шурупова, В.Ю. Лісіна, С.А. Кузнєцова та ін.
В той же час зазначені аспекти потребують свого подальшого
дослідження.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасні умови
реформування економіки України до ринкових умов господарювання та
трансформації бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти фінансової
звітності з особливою гостротою постає проблема достовірності облікової
інформації як на рівні підприємства, так і на рівні зовнішніх по відношенню
до підприємства суб‘єктів ринку. Посилити дієздатність системи
економічного контролю покладено на аудит. В регулюванні аудиторської
діяльності важливу роль виконують Міжнародні стандарти
аудиторської діяльності, при цьому відчувається недостатність
належної літератури з висвітлення цих питань.
Видатна роль в розробці та затвердженні Міжнародних
стандартів аудиторської діяльності належить Міжнародній федерації
бухгалтерів. Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) є міжнародним
об'єднанням осіб бухгалтерської професії. МФБ була заснована
7 жовтня 1977 р. з метою координації на світовому рівні діяльності
професійних організацій в області обліку, фінансової звітності і аудиту.
В даний час її членами є 156 професійних організацій з 114 країн
[1, с. 121].
У Конституції МФБ сказано, що основна її мета – всемірний
розвиток бухгалтерської професії на основі гармонізованих
(узгоджених) стандартів з метою надання високоякісних послуг на
користь суспільства. Для виконання цієї місії в аудиторській області Раду
МФБ заснував Комітет з міжнародної аудиторської практики (КМАП)
покликаний розробляти стандарти і положення відносно аудиту і
супутніх послуг. В даний час функції КМАП виконує Рада з
міжнародних аудиторських і гарантуючих стандартів ухвалення цих
документів сприятиме більшій однорідності аудиту в світі, а також
підвищенню якості послуг.
Методика роботи над стандартами і положеннями, прийнята в
МФБ, наступна:
– відбір, призначених для вивчення;
– створення спеціальних підкомітетів;
– вивчення в підкомітетах початкової інформації і підготовка
проектів для розгляду Комітетом (Радою);
– у разі затвердження проекту надання його Комітетом (Радою) на
розгляд організаціям-членам МФБ і міжнародним організаціям;
– розгляд коментарів і пропозицій Комітетом (Радою) для
внесення змін;
– видання затвердженої нової редакції проекту у вигляді
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відповідного стандарту або положення.
Питаннями регулювання аудиту в МФБ займається також Комітет
державного сектора (КДС).
МФБ створила об'єднання фірм, що беруть участь в наданні
аудиторських послуг в міжнародному масштабі. Форум фірм, до якого
увійшли представники 23 транснаціональних аудиторських фірм. Мета
утворення Форуму фірм – нагляд за розробкою нового міжнародного
режиму регулювання аудиту за допомогою нового глобального стандарту
якості, створеної на основі існуючих Міжнародних стандартів аудиту і
Етичного кодексу МФБ. У Форум фірм може вступити будь-яка
міжнародна аудиторська компанія, яка готова дотримувати стандарти і
періодично піддаватися зовнішньому контролю. Виконавчим органом
Форуму фірм є Транснаціональний аудиторський комітет (ТАК). У
структуру МФБ входить також Комітет з моніторингу, покликаний
здійснювати нагляд за дотриманням членами федерації їх обов'язків і
співробітничати з ТАК.
Для прискорення роботи над Міжнародними стандартами аудиту
Рада Міжнародної федерації бухгалтерів схвалила виділення додаткових
ресурсів, які прямують на фінансування роботи Комітету з міжнародної
практики аудиту. Першочерговими завданнями визнані:
– перегляд окремих Міжнародних стандартів аудиту (МСА) і
Положень про міжнародну аудиторську практику (ПМАП);
– розробка стандартів по послугах, що передбачають видачу
аудиторських гарантій (наприклад, складання висновку про систему
внутрішнього контролю), що відображають перехід аудиторської
практики з «підтвердження» на «гарантування»;
– перегляд рекомендацій відносно аудиторських перевірок
комерційних банків;
– публікація МСА по похідних цінних паперах (фінансовим
інструментам) [2, с. 303].
Стандарти аудиту – це документи, що формулюють єдині
вимоги, при дотриманні яких забезпечується відповідний рівень якості
аудиту і супутніх йому послуг.
Міжнародні стандарти аудиту призначені для застосування при
аудиті фінансової звітності, але їх можна адаптувати і для аудиту
іншої інформації і надання супутніх послуг. МСА містять:
– основні принципи;
– необхідні процедури;
– рекомендації по застосуванню принципів і процедур.
Забезпечена єдність структури стандартів; МСА включають в себе:
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– введення, де відбиваються мета стандарту і завдання, що
стоять перед аудитором, а також даються визначення найважливіших
термінів, що при цьому вживаються;
– розділи, що висловлюють суть стандарту;
– додатки (для деяких стандартів).
У виняткових випадках можливо аргументований аудитором
відступ від МСА. МСА застосовуються лише відносно істотних
аспектів фінансової звітності. Це означає, що можливі відступи від
МСА в ситуаціях з неістотними показниками або обставинами.
У 1998 р. МСА використовували як національні стандарти 34
країни, ще в 35 країнах вони застосовувалися без значних змін.
Положення про міжнародну аудиторську практику розробляються для
надання практичній допомозі аудиторам в застосуванні МСА і не
мають сили стандартів.
МСА (на момент випуску офіційного перекладу в редакції
1999 р. – в кількості 36 діляться на 9 груп і мають тризначну
нумерацію; десята група є ПМАП, що мають чотиризначну нумерацію.
У першу групу, яка іменується «Введення», входять такі розділи,
як передмова, глосарій і концептуальна основа МСА. Передмова до
Міжнародних стандартів аудиту покликана сприяти розумінню
завдань і методів роботи КМАП, а також об'єму і статусу документів,
розроблених цим комітетом. Глосарій містить біля 110 термінів,
використовуваних при викладі змісту Міжнародних стандартів аудиту.
Призначення глосарію – ввести одноманітне тлумачення термінів,
використовуваних в МСА. Спочатку в переліку приводиться
російський переклад терміну, в дужках – його формулювання на мові
оригіналу, потім – докладне пояснення російською мовою. Окремі
терміни розглядаються в декількох аспектах, визначення кожного з
них приводиться після основного терміну, наприклад: аудитор –
основне визначення; його аспекти – постійний аудитор, зовнішній
аудитор, новий аудитор і ін. У стандарті МСА 120 «Концептуальна
основа Міжнародних стандартів аудиту» описуються основні
концепції, в рамках яких розробляються МСА по відношенню до
послуг, що надаються аудиторами. Призначення основи – визначення
рівня упевненості аудитора і виду звітності по окремих видах послуг.
Стандарти другої групи «Обов'язки» об'єднані тим, що в них
розкриваються обставини, за яких на аудитора і керівництво
підприємства в якому проводиться аудит покладаються певні
обов'язки.
Третя і четверта групи стандартів («Планування» і «Система
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внутрішнього контролю») присвячені порядку вибору стратегії аудиту,
вивчення діяльності клієнта, визначення рівня істотності і
аудиторських ризиків.
Документи п'ятої і шостої груп («Аудиторські докази» і
«Використання роботи третіх осіб») містять стандарти і рекомендації
по отриманню аудиторських доказів, зокрема із залученням
результатів роботи аудиторських підрозділів, внутрішніх контролерів і
експертів.
Правила складання аудиторських висновків за наслідками
аудиту фінансової звітності і перевірки іншої інформації приведені в
стандартах сьомої і восьмої груп – «Аудиторські висновки і вироки» і
«Спеціальні області аудиту».
У дев'ятій групі МСА «Супутні послуги» розкриті мета,
принципи, процедури і порядок складання звітності, які слід
дотримувати при виконанні аудитором завдань по огляду і підготовці
фінансової інформації, а також проведенні узгоджених процедур.
Міжнародні стандарти аудиту використовуються по-різному:
– як національні аудиторські стандарти (Кіпр, Малайзія, Нігерія і
інші країни);
– як база для розробки власних аудиторських стандартів (Росія,
Австралія, Бразилія, Голландія і ін.);
– приймаються до уваги і керівництву в країнах, що мають
національні стандарти, за відсутності регулювання якого-небудь
аспекту власними стандартами (Сполучені Штати Америки і ін.);
– як основа регулювання професійної діяльності при проведенні
аудиту транснаціональних корпорацій міжнародними аудиторськими
організаціями.
В Україні в аудиторській практиці з 2004 року застосовуються
Міжнародні стандарти аудиту, що сприяє зміцненню діючої системи
економічного контролю.
Основні принципи аудиту залишаються в силі незалежно від того,
де проводиться аудит, але аудит може відрізнятися по:
• цілями;
• об'єму;
• повноваженням аудитора;
• підходу і стилю аудиту;
• формі аудиторського висновку.
Аудитор повинен забезпечити високий рівень упевненості в
тому, що інформація не містить істотних спотворень.
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Думка аудитора формулюється в аудиторському звіті у вигляді
позитивної упевненості (наприклад: «Звітність дає достовірне і
об'єктивне уявлення про об'єкти аудиту»).
Відповідно до МСА 200 «Мета і загальні принципи аудиту
фінансової звітності» аудитор повинен нести відповідальність за
висловлювання думки про фінансову звітність, а керівництво суб'єкта
– за її підготовку і уявлення.
Для досягнення мети аудиту відповідно до вимогам МСА,
професійних організацій, нормативних актів і умов домовленості
визначається об'єм аудиту, тобто аудиторської процедури, які
вважаються необхідними при певних обставинах. Обов'язок аудитора
– забезпечити достатній рівень упевненості в тому, що звітність не
містить істотних спотворень. На можливість їх виявлення можуть
впливати обмеження, що виникають унаслідок:
– використання тестування, неможливості проведення суцільної
перевірки, залежності думки аудитора від характеру, термінів, об'єму
аудиторських
процедур
(перевірка
проводиться
вибірково,
достовірність доказів визначається результатами тестів і особистою
думкою аудитора);
– недосконалість систем бухгалтерського уранішнього контролю
суб'єкта (наприклад, можлива змова між касиром і головним
бухгалтером в цілях привласнення грошових коштів, що приводить до
неефективності інвентаризацій і утрудняє виявлення аудитором
спотворень, оскільки касова документація, що перевіряється,
формально відповідатиме вимогам, що пред'являються);
– особливих обставин, зокрема наявності зв'язаних сторін
(операції із зв'язаними сторонами можуть бути направлені на
спотворення дійсного стану справ повинен керуватися загальними
етичними принципами, викладеними в «Кодексі етики професійних
бухгалтерів», прийнятому МФБ.
Висновки. З наведеного вище можна зробити наступні
висновки. Стандарти аудиту – єдині вимоги до порядку здійснення,
оформлення, оцінки достовірності інформації, до порядку підготовки
чи кваліфікації, а також регламентації наданих окремих супутніх
послуг і підготовки результатів аудиту. Значення стандартів полягає в
тому, що вони визначають методологічні засади проведення аудиту.
Застосування Міжнародних стандартів аудиту в Україні забезпечує
певний рівень гарантій достовірності аудиторської перевірки, що
посилює діючу систему економічного контролю.
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финансовой

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Євроінтеграція вимагає від українських підприємств якісних змін не
злише виробничого, а й управлінського процесу, які необхідні для
успішної конкурентоздатної їх роботи в майбутньому. Фінансова
звітність, оформлена за міжнародними стандартами, є зрозумілою для
іноземних інвесторів чи партнерів, що є важливою передумовою
формування сприятливих умов для розвитку міжнародної співпраці.
Усе це вимагає від України запровадження нових облікових
стандартів. Таким чином, на протязі декількох останніх років
український уряд все більше реформує чинне законодавство у
напрямку зближення з Міжнародними стандартами фінансової
звітності (далі – МСФЗ).
Економічні реалії сьогодення вимагають від підприємств
динамічного руху та впровадження інновацій задля збереження своїх
конкурентних переваг та експансії нових ринків. Тож конвергенція
фінансової звітності є невід‘ємним процесом глобалізації сучасної
економіки. Проте проблеми вітчизняних підприємств, які зіткнулися з
переходом на нові стандарти звітності у науковій літературі висвітлені
недостатньо, що й зумовлює актуальність обраної тематики.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Аналітичний огляд наукових досліджень
свідчить, що проблемам впровадження МСФЗ в Україні постійно
приділяється увага науковців. Так, серед наукового доробку з цього
питання можна виділити праці: Ф.Ф. Бутинця [1], який вважає, що
застосування МСФЗ є недоцільним, адже це може призвести до
плутанини в обліку майна та фінансових результатів; С.Ф. Голова [2],
який визнає максимальне зближення національних стандартів з
міжнародними важливою метою, але стурбований серйозними
проблемами, що виникають у процесі впровадження МСФЗ;
В.М. Пархоменка [3], який наголошує на необхідності адаптації
стандартів; Г.Г. Кірейцева [4], який наполягає на збереженні
національних інтересів, вважаючи, що МСФЗ зорієнтовані на
задоволення потреб глобальних виробництв, та інших вчених.
Водночас, на нашу думку, значна кількість проблемних питань
залишається поза кадром наукової уваги.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у визначенні актуальних
проблем запровадження МСФЗ на підприємствах України, а також
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формулювання пропозицій щодо їх усунення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У світовій
практиці існує 4 моделі впровадження міжнародних стандартів:
1) повне прийняття; 2) опційне застосування; 3) адаптація; 4) спосіб
схвалення. В процесі впровадження принципів МСФЗ Україна
притримується адаптаційної політики, першим кроком якої було
прийняття національних Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку (далі – (П(С)БО), які не суперечать міжнародним стандартам.
Цілком зрозуміло, що впровадження нових стандартів не може бути
одномоментною подією, адже є складовою фінансових реформ.
Фінансова звітність є структурованим відображенням
фінансового стану та фінансових результатів діяльності суб'єкта
підприємництва. Метою складання фінансових звітів є надання
інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та
грошові потоки суб'єкта господарювання, яка є корисною для
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
На даний момент складання звітності за міжнародними
стандартами є обов‘язковою вимогою згідно з Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для публічних
акціонерних товариств, банків, страхових компаній, а також
підприємств, які провадять господарську діяльність за видами, перелік
яких визначається Кабінетом Міністрів
України, усі інші
підприємства самостійно визначають доцільність застосування
міжнародних стандартів для складання фінансової звітності. На нашу
думку, подання публічними акціонерними товариствами звітності
згідно принципів МСФЗ дозволить управлінському персоналу і
аудиторам учасників ринку цінних паперів покращити якість
інформації, яка розкривається на ринку цінних паперів, а також
зробить фінансову звітність учасників фондового ринку більш
прозорою та зрозумілою для інвесторів.
Однак, що ж стосується підприємств, які повинні добровільно
обирати концептуальну основу складання звітності, то тут виникають
деякі труднощі. По-перше, відсутність достатньої кількості
висококваліфікованих бухгалтерів із знанням МСФЗ. По-друге,
відсутність мотивації керівників підприємств. По-третє, вартість
переходу на міжнародні стандарти. Усі ці причини тісно
взаємозв‘язані між собою.
Відсутність висококваліфікованих бухгалтерів із знанням МСФЗ
не так уже й просто знайти на ринку праці України. Тим більше, що
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освітні заклади лише останні 2-3 роки впроваджують у навчальну
програму предмет «Міжнародні стандарти фінансової звітності». Так,
наприклад, у м. Одеса – 8 навчальних закладів, які пропонують
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр і вище за спеціальністю
«Облік та аудит», причому лише в 4 із 8 викладається предмет МСФЗ.
А приватні курси з отриманням сертифікату коштують в Україні від
1500 до 7500 грн.
Таким чином, враховуючи ціни на навчання бухгалтерів,
мотивації на добровільний перехід до міжнародних стандартів
фінансової звітності недостатньо. Тим більше, що представники
податкових органів будуть проти включення витрат на навчання
бухгалтерів з питань МСФЗ до податкових витрат [5]. Однак, ми
вважаємо, що Податковий кодекс містить у собі достатню кількість
аргументів для врахування цих витрат. Тобто, якщо слідувати логіці
ДПСУ і виходити виключно з умов освітніх витрат, які передбачені
розділом ІІІ ПКУ пп.140.1.3.: «витрати платника податку на
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
працівників робітничих професій, а також у разі якщо законодавством
передбачено обов'язковість періодичної перепідготовки або
підвищення кваліфікації…»[6], то в такому разі можна погодитися з
податківцями: в такому разі витрати на навчання бухгалтера з питань
МСФЗ до податкових витрат не потрапляють. Це пов‘язано з тим, що
сертифікат МСФЗ не обов‘язковим документом для бухгалтера (про
що свідчить Довідник кваліфікаційних професій [9]), що підтвердили у
своїх листах Міністерство фінансів [7] та Міністерство соціальної
політики [8]. Більш того згідного того ж пп.140.1.3 ПКУ сертифікатом
вважається будь-який документ про освіту у відповідності з Переліком
документів про освіту та вчені звання в Україні, затвердженим
постановою КМУ від 12.11.1997р. №1260, а сертифікат МСФЗ таким
не являється. А також навчання з питань МСФ не підпадає ні під один
вид навчання у відповідності з пп.140.1.3 ПКУ: професійну
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації чи навчання.
У той же час, на нашу думку, неможливість відображення
подібних витрат згідно пп.140.1.3 ПКУ зовсім не означає, що ці
витрати не потраплять до обліку для цілей оподаткування. Так,
підприємство може врахувати ці витрати у відповідності з пп. «г»
пп.138.10.2 ПКУ в якості витрат на консультаційні, інформативні,
аудиторські та інші послуги, які необхідні для забезпечення
господарської діяльності. При цьому необхідно відмітити, що
головною умовою відображення таких витрат є їх зв'язок із
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господарською діяльністю підприємства. Найбільш яскраво цей
зв'язок можна від слідкувати на тих підприємствах, котрі уже ведуть
бухгалтерський облік у відповідності з МСФЗ в добровільному чи
обов‘язковому порядку. Окрім того, на нашу думку, не повинно бути
заборони щодо відображення цих витрат на підприємствах, які й досі
продовжують вести облік відповідно до національних стандартів.
Адже в такому разі зв'язок із господарською діяльністю можна
обґрунтувати тим, що на даний момент будь-яке підприємство
підпадає під дію Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність» [6] і може добровільно перейти на МСФЗ. Тобто,
в такому разі витрати на навчання бухгалтера з питань МСФЗ будуть
частиною підготовки до переходу на них.
Для відображення подібних витрат необхідно також
дотримуватися інших умов, які встановлені Податковим кодексом, як
от наявність документального підтвердження (наказ про направлення
працівника на навчання, договір з постачальником послуги, платіжний
документ, акт виконаних послуг).
Окрім того перехід на МСФЗ буде вимагати запровадження
таких видів активів підприємства, які не відображаються в обліку
взагалі, як от гудвіл, чи які відображаються в неповній мірі, як от
нематеріальні активи. Незважаючи на те що, національні стандарти
звітності складені на основі міжнародних, проте, все ж мають
відмінності у розкритті, оцінці і визнанні активів, зобов‘язань, доходів
і витрат, які потрібно врахувати під час трансформації.
Також, однією з проблем є те, що після запровадження
національних стандартів (П(С)БО) в Україні існує суттєва відмінність
між бухгалтерським обліком і обліком для цілей оподаткування, яка
проявляється у відмінних цілях, принципах, завданнях і методах
обчислення оподатковуваного прибутку. Така відмінність між ними,
по-перше, не заохочує застосування принципів МСФЗ в Україні, а подруге,
ускладнює
контроль
за
дотриманням
податкового
законодавства підприємствами.
Висновки. Процес запровадження стандартів МСФЗ в Україні
супроводжується труднощами фінансового, організаційного та
кадрового характеру. Переваги складання фінансової звітності за
міжнародними стандартами незаперечні для більшості користувачів
фінансової звітності, оскільки така звітність має забезпечувати
повноту та достовірність інформації про діяльність підприємства,
надаючи можливість оцінити та проаналізувати його привабливість
для зарубіжних та національних інвесторів, кредиторів. Наразі ще
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існують проблеми гармонізації національних та міжнародних
стандартів звітності, а також застосування останніх на практиці. Тож
для вирішенню означених проблем сприятимуть:
- узгодження та приведення до єдиного норм Податкового
кодексу України, П(С)БО та МСФО, які постійно переглядаються,
змінюються та доповнюються;
- розробка норм, методик та рекомендацій із застосування
МСФЗ;
- підвищення кваліфікації бухгалтерів та інформованості інших
користувачів фінансової звітності щодо застосування МСФЗ;
- проведення конференцій із залученням спеціалістів із
міжнародних стандартів.
1. Бутинець Ф. Ще раз про бухгалтерський облік як науку / Ф. Бутинець//
Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 10. – С. 20.
2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку:
монографія / С.Ф. Голов. – К.: МІМ; Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
3. Пархоменко В. Финансовая отчетность помеждународным стандартам /
В. Пархоменко //Вестник налоговой службы Украины. – 2012. – № 11. – Режим
доступу:http://www.visnuk.com.ua/ru/ pubs/id/944.
4. Кірейцев Г. Роль бухгалтера і аудитора у процесах мінімізації невизначеності як
основи кризових явищ / Г. Кірейцев // Бухгалтерія в сільському господарстві. –
2010. – № 3. – С. 33–35.
5. Лист Державної податкової служби України від 18.01.2012 №731/5/14–1516. –
Режим
доступу:
http://www.profiwins.com.ua/uk/letters–and–orders/gna/2737–
1142.html
6. Податковий кодекс України від 02.12.2012 р. № 2755–VI. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755–17
7. Лист Міністерства фінансів України від 13.02.12 р. № 31–08410–07–29/3418 «Щодо
сертифіката
з
МСФЗ».
–
Режим
доступу: http://msfz.minfin.gov.ua/uk/ApplicationIFRS/Pages/ExplanationsInformationa
lMaterials.aspx
8. Лист Міністерства соціальної політики України від 13.01.12р. №12/12/116–12. –
Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters–and–orders/ministry–of–labor–
and–social–policy/2835–12.html
9. Довідник кваліфікаційних характеристик професій робітників, затверджений
наказам
Мінпраці
від
29.12.2004р.
№336.
–
Режим
доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0336203–04

380

УДК 631.162:633
Чернявська Т.В.
Кучеркова С.О., к.е.н., доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
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сільськогосподарських підприємств України. Також визначено основні недоліки
розвитку підприємств на сучасному етапі існування. Запропоновано деякі шляхи
підвищення рентабельності та конкурентоспроможності сільськогосподарських
підприємств України.
Ключові слова: витрати, облік витрат, управління витратами.
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PROBLEMS OF COST ACCOUNTING IN
AGRICULTURAL ENTERPRISES UKRAINE
In the article the basic problems of cost accounting, which relate to agricultural
enterprises in Ukraine. Also defined are the main disadvantages of enterprise development at
the modern stage of existence. Suggests some ways to increase the profitability and
competitiveness of agricultural enterprises in Ukraine.
Key words: costs, cost accounting, cost management.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСХОДОВ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены основные проблемы учета расходов, относящихся
сельскохозяйственных предприятий Украины. Также определены основные
недостатки развития предприятий на современном этапе существования. Предложены
некоторые
пути
повышения
рентабельности
и
конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий Украины.
Ключевые слова: затраты, учет затрат, управление затратами.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі ринкової економіки України можна спостерігати як розвиток
одних галузей, так і занепад інших. Другий варіант особливо
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стосується сільського господарства. Не дивлячись на те, що Україна є
аграрною країною, вона має великий не реалізований потенціал у
сільгоспвиробництві. Раніше про Україну казали «житниця СРСР», та
зараз, на жаль, ми бачимо занепад села. Але, іще існує можливість
розвитку цієї галузі. Потрібно лише переконатися в тому, що сільське
господарство є важливою частиною у розвитку економіки України.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Значний внесок у дослідження обліку витрат у
частині виробництва продукції рослинництва зробили такі вчені, як:
Бутинець Ф.Ф., Хомин П.Я., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В., М.Г. Чумаченко та інші.
У їх наукових працях висвітлюються найбільш актуальні
питання щодо обліку витрат. Та, більшість досліджень останніх років,
присвячені промисловому виробництву і не торкаються особливостей
обліку витрат у рослинництві.
Цілі статті. Робота спрямована на дослідження сучасного стану
сільського виробництва, зокрема обліку витрат, як важливого
елементу діяльності підприємства.
Метою статті є пошук шляхів удосконалення обліку витрат у
частині виробництва продукції рослинництва. Також ми визначимо
передумови розвитку сільськогосподарських підприємств України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сільське
виробництво є специфічною галуззю господарства і має ряд
особливостей:
1. Виробництво сільськогосподарської продукції залежить,
перш за все, не стільки від людського, як від природного фактора.
Тому, неможливо точно спрогнозувати який саме у майбутньому буде
врожай того чи іншого виду продукції.
2. Соціальні фактори.
3. Основним засобом виробництва продукції рослинництва є
земля. А вона,як нам відомо, поступово зношується і є незамінною
якимось іншим засобом виробництва.
Термін «витрати», згідно з Національними стандартами
бухгалтерського обліку НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» та П(С)БО 16 «Витрати», визначається як зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за
винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або
розподілу власниками).
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Для ефективного формування обліку, управлінцям підприємства
потрібна інформація про об‘єкт витрат – продукцію, роботи, послуги
або вид діяльності підприємства, які потребують визначення
пов‘язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.
Також, для підприємства важливого значення набуває
управління витратами – це процес цілеспрямованого формування
витрат щодо їхніх видів, місць й носіїв та постійного контролю рівня
витрат і стимулювання їхнього зниження [1, с. 136].
У діяльності підприємства, велику увагу слід приділяти обліку
витрат. Адже саме він формує доходи підприємства (рис. 1).
Собівартість
виробленої
продукції

Ціна
виробленої
продукції

Дохід
(виручка) від
реалізації
продукції

Рис. 1. Схема формування доходу (виручки) від реалізації
продукції
Тож, виходячи з рисунка 1, ми бачимо, що спочатку формується
собівартість продукції, яка включає в себе:
- прямі матеріальні витрати (насіння та посадковий матеріал,
ПММ, засоби захисту рослин, витрати на зрошення тощо);
- прямі
витрати
на
оплату
праці
(оплата
праці
бригадира,тракториста, комбайнера та інших другорядних робітників
зайнятих у рослинництві тощо);
- інші прямі виробничі витрати (відрахування на соціальні
заходи, оренда земельних паїв, амортизація тощо);
- загальновиробничі
витрати
(витрати
на
управління
виробництвом; амортизація основних засобів загальновиробничого
призначення; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, інші
витрати).
Саме на основі суми цих витрат формується ціна на продукцію. І
вже після її продажу, в кінцевому результаті, підприємство отримає
дохід.
Але великою проблемою є те, що ціна формується не тільки
виходячи із собівартості, а й враховуючи рівень ринкових цін. Тому,
дуже часто, підприємства отримують невисокі прибутки, або навіть
збитки. Це відбувається через те, що виробники установлюють ціну на
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свій товар на основі ринкових, яка не завжди є достатньою для
покриття їхніх витрат. А якщо вони встановлять власну ціну, яка
покриє збитки і навіть принесе прибуток, але буде вищою за ринкову,
то таку продукцію навряд чи хтось придбає.
Отже, тут стає зрозумілим, що єдиний вихід отримати достатній
дохід, при невисокому рівні цін, – це знизити собівартість
виробництва, тобто скоротити витрати.
Великою проблемою в частині обліку витрат рослинництва на
сільськогосподарських підприємствах України, є проблема повноти
відображення витрат у системі обліку. Ця проблема залежить від
певних факторів:
- державна влада України;
- системи оподаткування;
- тіньовий сегмент виробництва [3, с. 35].
Багато агропромислових виробників відображають витрати
неповністю. Найбільший відсоток витрат, що залишається поза
обліком, належить до витрат на оплату праці. Саме цей фактор сприяв
появі такого терміну, як «тіньова зарплата».
Для виплати такої зарплатні використовуються кошти з
«тіньових доходів», які виникли у процесі приховання у
бухгалтерському обліку отриманої виручки від реалізації продукції.
Відмітимо основні причини, які спонукають до виникнення
«тіньових зарплат» і тіньових доходів:
- високі ставки податків, соціальних відрахувань (ПДВ,ЄСВ);
- недосконала нормативно–правова база України у частині
сільського виробництва;
- високий рівень корупції в державних і місцевих органах влади,
тощо.
Тож, ці фактори заважають підприємствам нормально
розвиватися. Наприклад, високі податки дуже обтяжують фінансову
сторону виробництва. І взагалі, Україна – це єдина країна світу, де
встановлене подвійне стягнення ПДВ. Тобто, підлягають стягненню і
продавець і покупець. Саме тому існують такі поняття, як «податковий
кредит» і «податкове зобов‘язання». Звичайно ж, ці суми згодом
повертаються, але вони на деякий час вилучаються з грошового
обороту. А як ми знаємо, іноді прибуток залежить не тільки від ціни і
обсягу виробництва, а й від періоду обертання коштів: чим швидший
обіг – тим більший прибуток. А у випадку подвійного оподаткування,
коштами підприємства, деякий час, користується хтось інший і
збільшує власний прибуток.
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Якщо говорити про законодавчу базу, то вона є недосконалою.
Більшість Законів та нормативно-правових актів України є
універсальними для усіх галузей. Але, рослинництво має свої
специфічні особливості: сезонний характер, спеціалізація, розміри
підприємства тощо. Тому, державним діячам потрібно переглянути

і доповнити нормативи, які б стосувалися лише даного виду
господарства.
Щодо корупції, то у 2012 році Transparency International
зазначили, що Україна знаходиться на 144 місці з 176 у списку
найбільш не корумпованих країн світу. Такого низького показника,
навіть приближеного, не займає жодна з країн Європи [4].
Виходячи з цього, не дивно, що через певну систему хабарів,
можна впливати як на фактичну собівартість продукції, так і на ціну
продажу.
Також
слід
відмітити
таку
проблему:
забезпечення
управлінського персоналу інформацією про стан витрат відбувається
не завжди оперативно і вчасно, іноді навіть не в повному обсязі.
Слід зрозуміти, що інформація потрібна керівникам в якусь
конкретну мить, для прийняття певного управлінського рішення. А
якщо вона не надійде протягом навіть короткого проміжку часу
(хвилини, години, дня), то вона стає вже не актуальною і буде
прийняте інше рішення. А це може привести до збитків на
підприємстві. Не даремно існує така приказка «Хто володіє
інформацією – той володіє світом».
Як ми вже зазначали вище, прибуток визначається шляхом
вирахування із виручки від реалізації продукції її собівартості. А
собівартість продукції містить в собі витрати на її виробництво. І,
виходить, чим нижчий обсяг витрат на виробництво продукції (її
собівартість) – тим вищий прибуток отримає фірма.
Виходячи з цього, для підвищення рівня прибутковості
підприємствам потрібно дотримуватися внести деяких аспектів в
організації обліку витрат, а саме:
- забезпечити усіх робітників підприємства методичним
забезпеченням (інструкції, методичні вказівки, П(С)БО та інші
нормативні документи);
- кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка, підвищення
кваліфікації працівників підприємства);
- затвердити робочий план рахунків;
- суворе дотримання документообігу на підприємстві;
- групування витрат за їх видами;
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- порядок визнання та відображення витрат у звітності тощо.
З метою підвищення рентабельності виробництва продукції
рослинництва на сільськогосподарському підприємстві, можна також
зазначити певні пропозиції для здійснення технологічного процесу:
дотримуватися сівозмін; вносити достатню кількість органічних та
мінеральних добрив; користуватися засобами захисту рослин;
використовувати якісний посадковий матеріал (нові сорти, гібриди);
важливо освоїти новітні енергозберігаючі і екологічні технології тощо.
Оскільки не можна одразу запровадити у виробництво всі заходи
по зниженню собівартості продукції, то перевагу потрібно надавати
тим, які реально можна впровадити на підприємстві, і які будуть
ефективними, а саме: нададуть відчутнішу економічну віддачу;
підвищать конкурентоспроможність підприємства; дадуть змогу вийти
на нові ринки тощо.
Висновки. Отже, ми визначили, що підприємство повинно
постійно удосконалювати облік витрат рослинництва у відповідності з
новими тенденціями. Адже, час не стоїть на місці, і виробничий
процес також повинен періодично оновлюватися.
Щоб підприємство залишалося конкурентоспроможним, його
управлінці повинні проводити періодичний аналіз господарської
діяльності. Особливо у частині обліку витрат, адже саме цей елемент
облікового процесу формує собівартість виготовленої продукції. А, як
нам відомо, вона тісно пов‘язана з прибутком.
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ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В данной работе рассмотрены теоретические и методические проблемы учета
затрат на производство продукции растениеводства в условиях рынка.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні
ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до
якості обліково-аналітичної інформації, яка є підставою для прийняття
необхідних управлінських рішень на підприємствах різних
організаційно-правових форм господарювання. Їх керівництву
необхідно достовірна і повна інформація про діяльність
господарюючого суб‘єкта. Це зумовлює необхідність удосконалення
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системи обліку – як основи інформаційного забезпечення будь-якого
процесу управління, в тому числі й управління собівартості продукції
рослинництва.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Ваговий внесок у дослідженні проблем обліку
собівартості зробили відчинянні вчені, зокрема О.С. Бородкін,
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Гуцалюк, В.І. Єфіминко,
А.М.Кузмінський, В.Г. Линник, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар,
М.Г.Чумаченко та інші. В країнах ближнього зарубіжжя ці проблеми
досліджено у наукових працях І.А. Басманова, П.С. Безрукай,
М.А. Вахрушиної, К.М. Гаріфулліна, В.Б. Івашкевича, Т.П. Карпової,
П.П. Новіченка, В.Ф. Палія, С.О. Ніколаєвої, С.О. Струкова,
А.Д. Трусова та інших, серед науковців дальнього зарубіжжя питання
обліку собівартості розкрито у працях Х. Андерсена, К. Дурі,
Б. Нідлза, Уорда Кіта, П. Фрідмана, Ч. Хонгрена, Дж. Фостера, Шим
Джей К, А. Яругової та інших.
Цілі статті. Метою статті є узагальнення теоретичних і
методичних положень, щодо удосконалення обліку і аналізу в системі
управління собівартостю продукції рослинництва.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
В
політекономічному аспекті існує декілька підходів до розгляду витрат
виробництва. По-перше, з точки зору всього суспільного виробництва
витрати виробництва поділяються на витрати суспільства і витрати
його первинних ланок – підприємств. З позиції суспільного
виробництва до витрат належать витрати, що відображені у вартості
кінцевої продукції. Витрати підприємства на виробництво являють
собою важливий елемент відтворювального процесу первинної ланки і
відтворюють у собі витрати підприємства на всі спожиті ресурси на
виробництво продукції.
По-друге, так на рівні підприємства одночасно існує два підходи
до визначення витрат виробництва: бухгалтерський та економічний. В
економічних дослідженнях особливу цінність мають економічні
витрати, а в господарській практиці – бухгалтерські витрати.
У цілому механізм господарювання підприємства визначається
ступенем управління витратами. На рис.1 виділено основні елементи
системи управління витратами на виробництво.
Вимоги сьогодення визначають новий підхід щодо вивчення
методики обліку витрат, собівартості продукції рослинництва. Нині
для підприємств постає необхідність розробки системи контролю за
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собівартості продукції на основі розширення
застосовуваних в обліку групувань витрат.
Регулювання

аналітичності

Прогнозування

Планування

Нормування

Облік витрат на
виробництво
Калькулювання

Економічний аналіз

Контроль витрат

Рис. 1.
взаємозв‘язок

Елементи

системи

управління

витратами

і

їх

Облік витрат виробництва, облік собівартості продукції
являються визначальними в загальній системі бухгалтерського обліку.
При цьому облік, зокрема частині управлінського обліку, не
обмежується лише самим обліком витрат на виробництво та
собівартості в вартісних показниках, регламентованих в нормативних
документах. Його зміст більш ширший, виходячи з економічної суті
собівартості та витрат, виходячи з вимог щодо управління
господарськими процесами на підприємствах в умовах ринку.
Висновки. На основі викладеного матеріалу можна зробити
висновок про те, що облік витрат виробництва, облік собівартості
продукції
являється
визначальними
в
загальній
системі
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бухгалтерського обліку. При цьому облік, зокрема в частині
управлінського обліку, не обмежується лише самим обліком витрат на
виробництво та собівартості в вартісних показниках, регламентованих
в нормативних документах. Його зміст більш ширший, виходячи з
економічної суті собівартості та витрат, виходячи з вимог щодо
управління господарськими процесами на підприємствах в умовах
ринку.
Концепція управління собівартістю повинна передбачати
комплексний системний підхід до дослідження і впливу на
собівартість. Дана концепція має будуватися на таких основних
засадах:
- визначення витрат, що формують собівартість, визначення її
рівня і структури;
- класифікація собівартості, як одного із способів пізнання
об‘єктів, залежно від інформаційних потреб керівництва;
- розрахунок нормативної собівартості на основі методу обліку
повних витрат, та обчислення неповної (зрізаної) собівартості
використовуючи метод директ-костинг в системі управлінського
обліку;
- формування інформаційних ресурсів про собівартість
продукції для визначення фінансових результатів і складання
фінансової звітності;
- проведення аналізу структури собівартості продукції за
калькуляційними статтями витрат та елементами витрат для виявлення
впливу специфічних техніко-економічних особливостей виробництва
конкретних видів продукції ;
- визначення собівартості одиниці продукції, що характеризує
роботу підприємства у напрямку зниження собівартості продукції, яка
випускається, вибору оптимальної структури випуску і реалізації
продукції з урахуванням оптових цін на неї, які формуються на ринку
та які повинні оперативно враховуватися підприємством при
плануванні своєї діяльності і в ході виконання намічених бізнеспланом обсягів виробництва;
- планування собівартості продукції і аналіз ефективності
використання ресурсів;
- контроль
за
формуванням
собівартості
на
основі
децентралізації управління та виділення центрів витрат і центрів
відповідальності;
- взаємозв‘язок собівартості продукції з ціноутворенням.
1. Бородкін О. Про формування і облік собівартості продукції за ринкових умов //
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING – A
PREREQUISITE FOR IMPROVING THE ACCOUNTING
INFORMATION SYSTEM OF ENTERPRISES
The organization of each economic activity is related to developing an information
system of the enterprise, including a computer based business system, technical set up of the
machines and the information flow, data storage, determining the levels of access to
information, etc. in order to plan activities, the organization of production, diagnosing of
economic activity, and supervising the performance and quality of assigned tasks.
Nowadays, integrated accounting IT system is considered to be a high–end information
system. Integrated accounting information systems of economic entities guarantee fully
completed accounting, monitoring and optimum control over accounting and accounting
activities.
Key words: information system, accounting, accounting information
system,integrated accounting IT system.

Чіпріянова Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ –
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
Організація будь–якої господарської діяльності пов'язана з створенням
інформаційної системи підприємства, яка являє собою комп'ютерно–базовану бізнес
систему, технічну настройку машин та інформаційного потоку, збереження даних,
організацію виробництва готової продукції, діагностування економічної активності та
контроль над виконанням і якістю поставлених завдань. Інтегрована бухгалтерська
облікова інформаційна система підприємства визначається як інформаційна система
найвищого класу. Вона гарантує бухгалтерську звітність, яка є завершальним етапом
облікового процесу, моніторинг та оптимальний контроль над бухгалтерським
обліком і бухгалтерською діяльністю.
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Чиприянова Г.
ИНФОРМАЦИОННЬIЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ – ПРЕДПОСЬIЛКА ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЬI ПРЕДПРИЯТИЯ
Организация любой хозяйственной деятельности связана с созданием
информационной системы предприятия, которая представляет собой компьютерно–
базированную бизнес систему, техническую настройку машин и информационного
потока, сохранение данных, организацию производства готовой продукции,
диагностицирование экономической активности и контроль над исполнением и
качеством
поставленных
задач.
Интегрированная
бухгалтерская
учетная
информационная система предприятия определяется как информационная система
самого высокого класса. Она гарантирует бухгалтерскую отчетность, являющуюся
завершающим этапом учетного процесса, мониторинг и оптимален контроль над
бухгалтерским учетом и бухгалтерской деятельностью.
Ключевые слова: информационные технологии, бухгалтерский учет,
бухгалтерская учетная информационная система, интегрированная бухгалтерская
информационная система

Problem definition and its relationship to important scientific and
practical tasks. The choice of the field of this study was suggested by the
fact that the application of information technologies in accounting is an
interesting topic for theoretical research and up-to-date and useful in
practice.
The highly competitive market environment in which enterprises
operate today requires that a coherent information system be developed
whose basic constituent should be an accounting information system, which
is standard, computer-based or integrated.
Entire article. Integrated accounting information systems are already
being developed in industrial enterprises, construction, agriculture,
commerce, and transport. Their introduction into the activity of economic
enterprises is going to represent a complex scientific and practical issue due
to the need of:
1. A new approach to the set of techniques for registering and
processing economic activity data into accounting information about the
performance of enterprises, which includes documentation, inventory–
making, assessment, calculation, keeping a system of accounts, double
entry accounts, preparation of balance summaries and storage of accounting
data;
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2. Providing managing authorities with up-to-date information on the
financial situation and sales;
3. More efficient management of performance through the ‗analysis‘
and ‗budgeting‘ options.
Analysis of recent studies that started the problem. Since we
believe that continuity in science is the basis for new ideas, the article takes
into account the views of recognized authors engaged in the research of
information technologies in accounting, i.e. М. Dochev, R. Arsova, А.
Hubanova, P. Еmilova, V. Кraeva, К. Shishmanov, М. Мoinov, Т. Pavlova,
М. Neikov, I. Nikolaev, P. Bielli, R. Anthony, J. Higgins, J. Vincze, K.
Kozar, D. Kroeber, H. Watson, H. Lucas, K. Lyytinen, J. O‘Brien, G. Scott,
A. Scheer, G. Raynolds, R. Szymanski, D. Szymanski etc.
The object of theoretical and practical research is information
technologies in accounting, especially integrated accounting information
systems in enterprises which must generate management–oriented data sets.
The objective of this article is to present the functional aspects of
integrated accounting information systems, including the opportunities they
provide for automated processing of management and accounting
information.
The main material research with full justification of scientific
results. The organization of each economic activity is related to developing
an information system of the enterprise, including a computer based
business system, technical set up of the machines and the information flow,
data storage, determining the levels of access to information, etc. in order to
plan activities [3], the organization of production, diagnosing of economic
activity, and supervising the performance and quality of assigned tasks. The
IT system of the economic entity is a combination of subsystems
(Production, Managerial IT System, Accounting IT System, etc., according
to the requirements and the specifics of the activity), which exchange
information flows continuously.
Nowadays, computerization is indispensable in the optimization of
accounting activity. Modern technologies and accounting software facilitate
the overall accounting process, including annual financial closing,
automated preparation of financial statements, and submitting them
electronically, which guarantees high quality of accounting information and
information presented in financial statements [9]. Therefore, the following
specific features must be taken into account:
1. There are certain straightforward relations and dependencies
between the individual entities and the input device, data collection is
organized in order to present the entire economic activity, existing factual
393

situation and trends over the following reporting period;
2. Certain algorithms are put into the program since accounting
information, which has the highest relative share of information in the
enterprise, and hence, its processing can easily be set into algorithms;
3. Information data base is developed;
4. Accounting data base is developed, which contains all
chronological records; systematic records, including synthetic and
analytical ones; automated connection between records in order to achieve
equality between them; and an archive;
5. Data output on a screen, on a printed material, or on a technical
device;
6. The use of accounting information, both by external users
(government institutions, investors, suppliers, customers, creditors, etc.) and
internal users (the managing authority).
The automation of the accounting process depends on the principles
reflecting the nature of accounting reporting, such as defining the technique
of balance summary, integration of primary accounting data, relating
accounting registers to stages in accounting, automated generation of
accounting registers, and unity of the accounting basis [1].
Nowadays, integrated accounting IT system is considered to be a
high–end information system. It is regulated by statutory requirements, such
as [10]: 1) adhering to accounting terminology regarding the requisites,
indexes, etc. and the organization of information connections between each
entity and the rest of the entities; 2) classification and encoding of
accounting information during its automated processing; 3) including all
classified entities within the scope of the system and ensuring an
opportunity for expansion; 4) automated generation of all necessary indexes
both separately and in relevant groups; 5) individual chart of accounts; 6)
documentation of economic operations in compliance with the Accounting
Act; 7) availability of an identifying accounting document when adjusting
the accounting records, when making additional accounting entries, or
closing of accounts; 8) simultaneous chronological entry and update of data
in all synthetic and analytical records during preliminary accounting; 9) link
between entered economic operations and identifying accounting
documents; 10) possibility for control, including the explanation of each
account balance through entered operations; 11)
classification of
documents, and 12) developing an accounting information basis.
The integrated accounting information system is a complex one – the
integration of information, applications and systems is based on separate
business processes which are a set of logically related activities which
394

transform defined input condition in defined output one [2]. It is based on a
module principle with established hierarchy, priorities, dependencies and
interactions among them. The variety and number of modules depends on
the size of the enterprise and the branch it belongs to. This system is always
based on the module of Accounting, since all managerial decisions must be
based on applicable, substantial, reliable and comparable accounting data
about the situation and changes in the assets, equity, and liabilities of
economic entities. There are complex dependencies between the
Accounting module and the modules of Production, Fixed Assets, Car park,
Machines and inventory, Exploitation and repair works, Supplies, Clients,
Cash, Staff and labour and wages, Warehouse for finished products,
Warehouse for raw materials and materials, etc. The module is integrated
into economic entities while ensuring that synthetic and analytical
accounting is in compliance with the statutory requirements existing in the
country as to the organization of accounting. The aim is to achieve fully
completed accounting, swift performance of accounting tasks, optimum
control over accounting and accounting activity, analysis of trends through
multi–level informative analyses. The accounting module of the integrated
information system in the enterprise consists of general accounting,
analytical accounting, general ledger, annual financial statements, income
statements by cost centres, costs management by costs centres, references,
etc. Settings for accounting are given in terms of defining an individual
chart of accounts (with an available option to continuously extend and
update that chart of accounts), defining the code lists, entering the initial
status of the objects of accounting, defining the accounting groups,
accounting templates, fixed assets, cash, foreign currencies used,
accountability centres, journals, folders and numerical series. The
automation of operations related to processing documents in the system and
entering their value in the accounts of the economic entity is implemented
by defining the accounting groups: general business accounting groups,
accounting groups for items, VAT business accounting groups, accounting
groups for cash, accounting groups for tax authorities, accounting groups
for suppliers, accounting groups for clients, etc. In order to group economic
operations into separate typical transactions so as to account for them in a
uniform manner accounting templates must be defined [4]. Typically, the
processes of calculating quantities and values in accounting operations are
automated, while the accounting process itself is invisible since the
preparation of accounting entries is the result of entering primary
documents. Posting of operations in accounts, accounts for cash, clients,
suppliers, and fixed assets, a General Log window is used [5]. Relevant
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information about the operation is entered there, such as data of posting,
sum or accounts in which posting must be done. When sums in foreign
currencies are entered into that log, local currency sums are automatically
converted. In some cases the sums in the log may not be equal. Therefore,
accounts that will be used for rounding adjustments are provided. The
function Insert rows for rounding converted currency is applied, after
which the log is posted. A General Log is also used for posting correction
records, when a direct correction or deletion of an entry is impossible and in
order to remove a wrong entry one or several correction records must be
posted. In such cases, Debit Account and Credit Account boxes appear to
illustrate the differences between adjustments and other accounting entries.
Then the Sum box will have a sign opposite to that in the wrong entry and
an accounting entry will be made in the opposite side of the account, i.e.
positive sums will be posted as positive debit sums and negative sums will
be posted as positive credit sums [6]. After closing accounting periods1 of a
tax year, enterprises turn to closing the fiscal year, i.e. the preparation of the
Income Statement (Statement of the comprehensive income) and the
Balance Sheet (Statement of financial position). The balances of accounts in
the Income Statement (Statement of the comprehensive income) are
transferred to the Balance Sheet (Statement of financial position).
The preparation of the Annual Financial Statement is a prerequisite
for conducting an analysis of the economic activity – the integrated
accounting information system automatically calculates indexes for
valuation of the enterprise by external users of data (management of
working capital, liquidity, profitability, financial structure, and bankroll) as
well as indexes for the valuation of the enterprise for managerial purposes.
The system also provides another option – to conduct current and
systematic multi–level analysis of data [7].
Integrated accounting information systems have a ‗budgeting‘ option
which includes: initiating budgets (i.e. defining periods in the financial year
selected for which planning indexes are entered) and basic data set–up
(budgeting at synthetic account and lot levels: the account is positioned
from Database, Chart of Accounts and Lots and the lot which will be
budgeted is selected, then the financial year for input budget indexes is
specified). Integrated accounting information systems allow the generation
of an unlimited number of budget versions and modeling of budgets.

1

The accounting module has the option to close accounting periods of the fiscal
year even when annual entries have not been fully completed.
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Versatility is in terms of opportunities for control on the data stream in the
process of budgeting, using balanced budgets, budgets analysis based on
real data, and control over the implementation of budgets, and making
impact decisions when there are negative deviations.
Integrated accounting information systems in enterprises also prepare
reports of various kinds.2 A Reports Generator is used which consists of a
name, rows, and columns for calculations which cannot be made directly in
the chart of accounts. The generator allows filtering the information about
accounting entries and budget records by turnovers and balances [8].
Conclusions. The results of the methodological and practical research
we conducted suggest several major conclusions, some of which bear the
characteristics of ideas and proposals how to improve accounting
information systems in enterprises:
1. The accounting information system is the most important one in
enterprises. All the other systems must be related to it in order to develop an
integrated information system. Integrated accounting information systems
present the overall economic performance of the enterprise and its
efficiency via IT data.
2. Integrated accounting information systems guarantee synthetic
and analytical reporting on the performance of enterprises and preparing
Annual Financial Statements in compliance with the statutory requirements
in the country.
3. Integrated accounting information systems must be adopted as an
instrument for current and subsequent financial economic analysis of the
performance of enterprises, since these help identify the factors behind
damages and losses incurred.
4. Enterprises should employ the integrated accounting information
system option when planning, forecasting and budgeting their sales,
revenue, production, costs, liabilities, and expected economic results. Only
thus can managing authorities be provided with a new type of information
which will satisfy their needs for future reporting periods and is necessary
for the design and successful implementation of their strategies for
development and growth.
5. Integrated accounting information systems provide the basis for
taking various managerial decisions. Well developed information

2

Sales reports, output costs, produce sold, duty and VAT payable, invoiced goods,
accounts receivable and accounts payable to contractors, working capital, fixed
assets, etc.
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technologies in accounting guarantee efficient performance of enterprises.
In conclusion, integrated accounting information systems of
economic entities guarantee fully completed accounting. They ensure swift
performance of accounting tasks, monitoring and optimum control over
accounting and accounting activities. Within a very short period of time the
necessary data base is provided and trends can be analysed by designing
multi–level informative analyses.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Одним із
основних факторів, що забезпечує ефективність виробництва, є рівень
технічного оснащення. Сучасний стан сільськогосподарського
виробництва на пряму залежить від оновлення основних виробничих
засобів. Одним із основних і найефективніших способів досягнення
поставленої мети є застосування дієвих фінансово-кредитних
механізмів фінансової політики, серед яких провідне місце посідає
фінансовий лізинг.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення
проблеми.
Проблемою
матеріально-технічного
забезпечення й технологічного оновлення аграрного виробництва
займаються відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: В.В. Івашин,
М.П. Кононенко, Ю.Я. Лузан, П.Т. Саблук, В.З. Мазлоєв, В.Л.
Товстопят, Я.К. Білоусько.
Цілі статті. Метою статті є вивчення проблем розвитку
фінансового лізингу в Україні в сучасних умовах та нинішній стан
ринку лізингових послуг.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Під час
планування придбання техніки чи обладнання для господарства одним
із найважливіших питань для товаровиробника завжди було
фінансування такого придбання: за рахунок власних чи позикових
коштів.
Коли власних коштів для такої інвестиції недостатньо або вони
потрібні для фінансування інших потреб господарства, то потрібно
використовувати позикові кошти. Досліджуючи дану проблему нами
було розглянуто доцільність придбання основних засобів
використовуючи банківський кредит або взяття їх у фінансовий лізинг,
як перспективної ланки фінансово-кредитного механізму.
Багато лізингових компаній тим чи іншим чином мають
прив‘язку або до банку як джерела коштів, або до виробника, що є
основним джерелом обладнання для лізингу. Є кілька причин, чому
лізингова компанія має змогу пропонувати клієнтам ті ж самі умови,
що й банк. Їх суть в тому, що кредитний рейтинг лізингової компанії
більший за кредитний рейтинг звичайного позичальника, за рахунок
чого лізингові компанії отримують «дешевші» кошти.
У результаті дослідження ми виявили (отримали) як позитивні,
так і негативні моменти при використанні фінансового лізингу чи
банківського кредиту (табл. 1).
Таблиця 1
Відмінності між банківським кредитом та фінансовим лізингом
Банківський
Критерії порівняння
Фінансовий лізинг
кредит
Час потрібний для
Декілька
До одного тижня
отримання позики
тижнів
Авансовий платіж
30% +
20% +
Термін договору
5 років
5 років
Лізингова компанія
Право
володіє обладнанням
власності
Право власності
до кінця періоду
належить
лізингу
покупцеві
Звичайна
Додаткова застава
Рідко
вимога
Кількість документів
8–10
15–20
Нотаріальне
посвідчення договору
Ні
Так
застави
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Кількість договорів
Можливість замінити
об‘єкт
Вид обладнання
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Продовження табл. 1
Мінімум 4

Так

Ні

Стандартизоване

Будь–яке
Обладнання
належить
покупцеві
Ліміт
залежить від
кредитоспром
ожності
клієнта
Лише гривня
Залежно від
обладнання
(коротший)
Пов'язаний з
урожаєм
Нижчі
порівняно з
лізингом

Технічне
обслуговування

Жорсткі вимоги

Сума контракту

Є встановлений
мінімальний розмір
лізингу

Валюта

Валюта та гривня

Строк погашення

Залежно від
обладнання (довший)

Графік виплат

Може бути пов'язаний
з урожаєм

Процентні ставки
(залежать від рівня
кредитоспроможності)
Консультація під час
вибору

На кого орієнтовано?

Вищі порівняно з
кредитом
Так

Ні

Компанії, що мають
позитивний грошовий
потік та недостатній
обсяг застави

Компанії, що
мають
позитивний
грошовий
потік та
достатній
обсяг застави

Ми пропонуємо брати техніку у фінансовий лізинг, бо у багатьох
випадках недоліки лізингу можуть бути його перевагами. Фінансовий
лізинг має свої не стільки вартісні, скільки інші переваги. Лізинг
можна отримати в іноземній валюті, він не потребує додаткової
застави, під час перших років лізингу підприємство несе менше
навантаження за умов використання лізингу. Якщо ж банк надає
кредит у розстрочку, різниця у витратах на сплату відсотків
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зменшується, оскільки відсотки нараховуються за однаковим
принципом, і такий кредит в результаті буде дорожчим.
На сьогодні сфера агропромислового комплексу забезпечена
основними сільськогосподарськими машинами лише на 45–65% від
розрахункової потреби. З них близько 95% експлуатуються поза
амортизаційними строками, майже дві третини машинно-тракторного
парку становить техніка віком близько 20 і більше років.
За останні десять років практично вдвічі скоротився парк кормо
– та зернозбиральних комбайнів на третину – парк тракторів.
Забезпечення аграріїв сучасною технікою є невідкладним
завданням, яке допоможе мінімізувати втрати під час збору врожаю.
Однак дрібним сільгоспвиробникам важко придбати необхідну техніку
самотужки. Тому механізм фінансового лізингу в цьому випадку є
одним із найефективніших. Так, у 2013 році на програми лізингу
вітчизняної сільгосптехніки з Держбюджету виділено 166,8 мільйона
гривень [2]. На сьогоднішній день не відомо точної суми, яка
фактично надійшла (рис. 1).

Рис.
1
Програма
сільськогосподарської техніки

фінансового

лізингу

вітчизняної

За підсумками 1-го кварталу 2012 року частка с.-г. техніки в
загальному лізинговому портфелі по ринку займала близько 16%, а в
1-му кварталі 2013 року цей показник перевищів 20%.
Але визначною проблемою розвитку фінансового лізингу є те,
що для лізингоодержувача вартість лізингу виявляється більш
високою, ніж ціна купівлі устаткування; лізингоотримувач відіграє
визначальну роль у виборі об‘єкта лізингу ще на стадії його купівліпродажу, і об‘єкт фінансового лізингу повинен перейти у власність
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лізингоотримувача, тому останній компенсує ризик випадкового
знищення або пошкодження об‘єкта і несе затрати з експлуатації,
технічного обслуговування, ремонту об‘єкта, якщо інше не
передбачене договором; якщо лізингова компанія укладає з фізичною
особою договір фінансового лізингу, вона має цей договір завіряти у
нотаріуса [1, с. 62]. Основними напрями вирішення цих проблем є
розвиток системи гарантій і страхування предметів лізингу;
удосконалення законодавчої бази, узгодження її з міжнародними
нормами; сприяння розвитку інфраструктури ринку лізингових послуг
(інформаційне забезпечення, підготовка кадрів та ін.).
Висновки: лізинг і кредит це спочатку дві принципово різні
фінансові послуги. Лізинг для аграрія має ряд переваг, перед
кредитом, включаючи: гнучке планування лізингових платежів з
можливістю сезонного графіка погашення. За рахунок повного
забезпечення технічними засобами інтегровані формування мають
змогу отримувати кращі показники господарської діяльності,
підвищувати рівень конкурентоспроможності власної продукції.
Проте, технічне забезпечення більшості товаровиробників є
недостатнім та потребує системного підходу щодо відтворення
технічного потенціалу.
1. Ладюк О.Д. Розвиток лізингу в Україні: переваги та недоліки / О.Д. Ладюк //
Финансы, учет, банки. – 2008. – №14. – С. 59–66.
2. http://minagro.gov.ua/node/5700
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На
сьогоднішній день, стрімкий прогрес технологій, ускладнюючи форми
конкурентної боротьби та виводячи економічні процеси на істотно
новий рівень, віддає належну роль, серед факторів розвитку
суспільства, інтелектуальній власності. Активне використання об‘єктів
права інтелектуальної власності в процесах господарської діяльності
підприємства вимагає відображення таких об‘єктів нематеріальних
активів на рахунках бухгалтерського обліку, у звітах про фінансові
результати.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій
свідчить про те, що процес вибуття нематеріальних активів
розглядався багатьма
вченими,
зокрема:
Бутинцем
Ф.Ф.,
Герасимчуком І.В., Головим С.Ф., Грабовою Н.М., Довгополаю Н.А,
Єрмоленком Г., Завгороднім А.Г, Кужельним М.В., Несторенком М.В,
Партіном Г.О., Сопком В., Чумаченьком М.Г. та ін. Однак,
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незважаючи на значну кількість наукових праць та суттєві досягнення
щодо даної тематики, ряд питань вимагає уточнень та подальших
досліджень.
Цілі статті. Мета роботи полягає у дослідженні та узагальненні
умов вибуття нематеріальних активів та розкритті особливостей
відображення таких процесів в бухгалтерському та податковому
обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. У процесі господарської
діяльності, під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників ринкової
економіки, трапляються непоодинокі випадки неспроможності
нематеріального активу приносити організації економічні вигоди в
майбутньому та вибуття таких активів, в таких випадках вартість
зазначених активів підлягає списанню з рахунків бухгалтерського
обліку. П(С)БО 8 в п. 34 виділяє такі умови списання нематеріального
активу з балансу підприємства, що спричинене його вибуттям [6]:
передача на безоплатній основі;
неможливість підприємством отримання в подальшому
економічних вигід від використання такого активу.
Сам факт неспроможності нематеріального активу приносити
економічні вигоди в майбутньому може бити викликаний рядом
чинників, серед яких найпоширенішим є зниження комерційної
зацікавленості підприємств в такому активі, що може бути викликане
обмеженням доступу до ресурсів, які використовуються в комплексі із
зазначеним активом задля отримання бажаного економічного ефекту.
Однак, варто пам‘ятати, що неспроможність активу приносити
економічні вигоди найближчим часом не виключає відновлення такої
можливості через певний проміжок часу [9].
На практиці виділяють два основні шляхи розпорядження
правами на об‘єкти інтелектуальної власності, а саме: надаючи третій
особі виключні майнові права на нематеріальний актив та надаючи
третій особі право користування результатами інтелектуальної
діяльності у встановлених відповідним договором межах (рис. 1).
У процесі надання права користування нематеріальними
активами, власник прав (ліцензіар) отримує дохід у вигляді роялті.
Відповідно до п.20 П(С)БО 16 роялті визнається доходом при
можливості отримання економічних вигод та за умови, що такий дохід
можна достовірно оцінити [5]. В той же час, ліцензіат (платник
роялті) відносить такі платежі та витрати на придбання
нематеріальних активів, за виключенням тих, що амортизуються, до
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витрат при визначенні об‘єкту оподаткування, керуючись пп. 140.1.2,
п. 138.1 и пп. 138.1.1 ПКУ та дотримуючись наступних умов [8]:
витрати відносяться в повному розмірі, якщо роялті
сплачується на користь резидента – платника податку на прибуток на
загальних засадах;
витрати відносяться в розмірі, що не перевищує 4% доходу від
реалізації продукції (без урахування ПДВ та акцизного збору) за
попередній рік, при умові, що роялті сплачується на користь
нерезидента.

Рис. 1. Умови вибуття нематеріальних активів
Важливо пам‘ятати, що роялті визнаються лише при існуванні
документального підтвердження здійснення операцій, якими вони
були викликані, зокрема: ліцензійного договору; платіжних доручень;
бухгалтерської довідки. Податкове законодавство виділяє певні
особливості оподаткування доходів у вигляді роялті залежно від
правового статусу ліцензіара. В той же час, податковим
законодавством встановлюються певні обмеження щодо віднесення
роялті до складу витрат, при визначенні бази оподаткування (рис. 2).
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Тобто, узагальнюючи, можна стверджувати, що при виплаті
роялті ліцензіару–резиденту платник, тобто ліцензіат, має право
відносити такі витрати подвійного призначення до складу інших
витрат, при визначенні бази оподаткування, за умови, що такі платежі
безпосередньо пов‘язані з основною діяльністю ліцензіата. Однак,
якщо роялті виплачується нерезиденту слід керуватися пп. 140.1.2
ПКУ [8]. На практиці, виникає багато спірних питань, особливо в
частині визначення прав інтелектуальної власності, що виникли у
резидента України вперше. Для підтвердження відсутності підстав
віднесення роялті, нарахованих на користь нерезидента, до складу
витрат виступає висновок Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту. А підтвердження того, що у резидента права щодо об‘єктів
інтелектуальної власності виникли не в перше, слугує договір про
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, в
якому повинна вказуватися зазначені обставини.

Рис. 2. Умови, за яких роялті не включають до складу витрат,
відповідно до податкового законодавства
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Керуючись нормами податкового кодексу, з приводу умов
оподаткування роялті податком на прибуток підприємств та податком
з доходів фізичних осіб, можна виділити умови в залежності від
правового статусу ліцензіара, зокрема [8]:
Якщо ліцензіар – фізична особа – підприємець, що перебуває на
загальній системі оподаткування, то: відповідно до пп.170.3.1 та
п. 167.1 ПКУ роялті виступає об‘єктом оподаткування ПДФО та
оподатковується за тими ж правилами, що і встановлені для
оподаткування дивідендів, а саме: 15%, якщо загальна сума
нарахованих сум роялті та інших видів доходів за звітний календарний
місяць не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної
плати; 17% від суми перевищення десятикратного розміру мінімальної
заробітної плати. Пункт 177.8 ПКУ зазначає, що юридична особа, що
нараховує роялті фізичній особі – підприємцю, не утримує податок на
доходи у джерела виплати, за умови наявності наступних документів:
копій документів, що підтверджують реєстрацію суб‘єкта
підприємницької діяльності (виписи чи свідоцтва про державну
реєстрацію); витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб – підприємців, в якому зазначаються обрані види
діяльності.
Якщо ліцензіар – фізична особа – підприємець, що виступає
платником єдиного податку, то: відповідно до ст.292 ПКУ до доходу
фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку не
включаються отримані такою особою пасивні доходи у вигляді
процентів, дивідендів, роялті тощо. Тому, юридична особа, що
виплачує роялті фізичним особам – підприємцям – платникам єдиного
податку, та повинна утримувати із суми нарахованого роялті ПДФО по
ставці 15% (17%) і перераховувати його до бюджету. А фізичній особі
роялті вже виплачується за вирахуванням ПДФО.
Якщо ліцензіар – фізична особа – нерезидент, то: відповідно до
пп.162.1.2 ПКУ фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з
джерела їх походження в Україні, є платником податку на доходи
фізичних осіб. При чому оподатковуються такі доходи, керуючись
п.170.1 ПКУ, за правилами і ставками визначеними для резидентів,
тобто 15% (17%). Якщо між Україною та країною нерезидента
украдено міжнародний договір про уникнення подвійного
оподаткування стосовно повного чи часткового звільнення від
оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з
України, то необхідно застосовувати правила встановлені в
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міжнародному договорі. Юридична особа (податковий агент) може
самостійно застосовувати такі правила, якщо нерезидент виступає
бенефіціаром (фактичним) отримувачем доходу і є резидентом країни
з якою Україна уклала міжнародний договір (п. 103.2 ПКУ).
Якщо ліцензіар – юридична особа, що перебуває на загальній
системі оподаткування, то: керуючись пп. 135.5.1 ПКУ роялті
виступає доходом (відноситься до інших доходів), що враховується
при обчисленні бази оподаткування податком на прибуток
підприємств.
Якщо ліцензіар – юридична особа, що виступає платником
єдиного податку, то: відповідно до п.292.1 ПКУ отримане роялті
включають до складу доходів, що підлягає оподаткуванню єдиним
податком.
Крім того, керуючись пп. 196.1.6 ПКУ виплата роялті, що
здійснюється емітентом, в грошовій формі чи у формі цінних паперів –
не виступає об‘єктом оподаткування ПДВ.
Поряд з тим, відповідно до п. 9 Переліку видів виплат, що
здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 №1170,
роялті, що сплачується в якості винагороди по авторському договору
на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва,
за виключенням винагороди штатним працівникам редакцій,
видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що
нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної)
винагороди не виступає базою для нарахування ЄСВ.
Задля стимулювання поширення технологій та загалом розвитку
інноваційної економіки, податкові органи намагаються знизити
податковий тиск на суб‘єктів підприємницької діяльності. Так,
відповідно до п. 26 підр. 2 р. ХХ ПКУ операції, що пов‘язані з
постачання програмної продукції звільняються від оподаткування
ПДВ на термін з 01.01.2013 до 01.01.2023[9].
Крім того, платник податків також може протягом цих 10 років
застосовувати податок на прибуток підприємств у розмірі 5% (п. 15
підр. 4 р. ХХ ПКУ). Однак, такий суб‘єкт підприємницької діяльності
повинен отримати свідоцтво про реєстрацію його в якості суб‘єкта, що
має право застосовувати зазначені пільги, тобто суб‘єкта
господарювання індустрії програмної продукції.
Всі господарські процеси повинні підтверджуватися первинними
документами. Вибуття нематеріальних активів оформлюється
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спеціальним наказом, керуючись яким такі активи переходять до
складу необоротних активів, що утримуються з метою подальшого
продажу. Даний процес відображається по дебету рахунку 286
«Необоротні активи і групи вибуття, утримані для продажу» та
кредиту рахунку 12 «Нематеріальні активи».
Поряд з тим, п. 1 розд. ІІ П(С)БО 27 чітко регламентуються
умови, при яких можливе переведення активу до складу необоротних
активів, що утримуються для продажу, серед них найсуттєвішими є
[7]:
готовність активу до продажу;
наявність активного ринку щодо таких активів;
високий рівень ймовірності продажу, що може бути
забезпечений укладенням відповідного договору;
очікування економічної вигоди від такого продажу.
Важливо зауважити, що субрахунок 286 можна використати
лише у випадку продажу нематеріального активу, при інших видах
його відчуження даний субрахунок не застосовується.
При дотриманні норм законодавства, що регулюють процес
вибуття нематеріальних активів, амортизаційні відрахування
припиняються з наступного місяця після місяця переведення активу до
складу необоротних активів, що утримуються для продажу. На
субрахунку 286 активи відображаються за найменшою з вартостей:
балансовою вартістю чи чистою вартістю реалізації. У випадку зміни
рішення підприємства щодо продажу нематеріального активу, він
списується з субрахунку 286 керуючись правилом нижчої оцінки,
тобто відбувається зворотне коригування.
У податковому обліку зазначені коригування нематеріальних
активів за участю субрахунку 286 не відображаються. До доходів
платника податків включається сума перевищення вартості продажу
активу над його балансовою вартістю, а до витрат відповідно сума
перевищення балансової вартості активу над вартістю продажу [8].
Операції з продажу нематеріальних активів обкладаються ПДВ,
при чому база обкладання розраховуються керуючись договірною
вартістю НМА, однак не повинна бути нижчою за звичайну ціну.
При вибутті нематеріальних активів у результаті безоплатної
передачі дохід не визнається, а залишкову вартість, керуючись
вимогами законодавства, варто списувати на інші витрати періоди. Що
стосується податкового обліку, то підпадаючи під операції продажу
товарів (для цілей обкладання податком на прибуток) та постачання
послуг (для цілей обкладання ПДВ) дохід у результаті безоплатного
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відчуження нематеріальних активів та база обкладання ПДВ,
формується виходячи з рівня звичайної ціни [8].
На практиці існують випадки, коли керівництво підприємства
приймає рішення про списання об‘єкту нематеріальних активів з
балансу. В такому разі, необхідно приймати до
уваги лист
Міністерства фінансів України від 21.07.2004 № 31-17310-01-29/13178,
де зазначається, що нульову залишкову вартість не можна
розцінювати в якості підстави для списання активів з балансу
підприємства. Рішення щодо списання ухвалюється компетентною
комісією за наявності об‘єктивних причин. В той же час, в
компетенцію такої комісії входить можливість приймати рішення
щодо поліпшення нематеріального активу при існування перспективи
отримання економічних вигід в майбутньому.
У нормах Податкового кодексу не висвітлюється можливість
ліквідації об‘єкті нематеріальних активів, з чого випливає заборона
включати до витрат балансову вартість таких активів.
У бухгалтерському обліку списання нематеріальних активів
відображається по дебету рахунку 976 «Списання необоротних
активів» та кредиту рахунку 12 «Нематеріальні активи».
Висновоки. На сьогодні, методологія обліку нематеріальних
активів не відповідає вимогам економіки та темпам її розвитку. А
питання відображення в системі бухгалтерського обліку втрати
вартості таких активів не втрачає своєї актуальності. Така ситуація
безпосередньо пов‘язана з амортизаційною політикою підприємства,
оскільки, незважаючи на явні елементи умовності, амортизація
залишається єдиним діючим інструментом відображення процесу
морального старіння нематеріальних активів. В той же час, потреба в
гармонізації бухгалтерського і податкового обліку, ускладнюючи
облікову роботу бухгалтерів, просто вимагає законодавчого
врегулювання.
Поряд з тим варто відмітити позитивний вплив міжнародних
стандартів на особливості ведення бухгалтерського обліку в різник
країнах світу, вчасності, на розвиток, вдосконалення та гармонізацію
обліку
нематеріальних
активів,
як
провідного
чиннику
конкурентоздатності та отримання надприбутків на сьогоднішній день.
1.

2.
3.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв.
Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи».
Наказ Міністерства фінансів України № 1327 від 16.11.2009р. «Про затвердження
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів».
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План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затв. Наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.1999 № 291.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (із змінами та
доповненнями).
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» затв.
наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999р. (із змінами та
доповненнями).
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В статье охарактеризованы составляющие системы внутреннего контроля,
задачи ее функционирования и роль в управлении деятельностью субъектов
хозяйствования. Охарактеризованы значение и критерии оценки эффективности
системы внутреннего контроля.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, оценка, критерии
эффективности.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Одним з
завдань, які мають бути вирішені в процесі аудиту, є оцінка
ефективності системи внутрішнього контролю клієнта. Вирішення
цього завдання є одним з ключових етапів процесу планування аудиту,
оскільки саме від нього залежить можливість раціонального
використання ресурсів аудитора.
Водночас, ефективне функціонування системи внутрішнього
контролю дозволяє вирішити низку проблем самого суб‘єкта
підприємництва, серед яких – забезпечення прийняття адекватних,
обґрунтованих
управлінських
рішень,
оптимізація
процесів
фінансово–господарської діяльності, попередження, виявлення та
усунення відхилень в інформації, що подається зацікавленим особам.
Таким чином, роль системи внутрішнього контролю суб‘єкта
підприємництва полягає в забезпеченні його ефективного
функціонування та реалізації потреб користувачів в інформації, яка
може бути використана для розробки та обґрунтування адекватних
управлінських рішень.
Зважаючи на це, існує необхідність визначення основних
характеристик системи внутрішнього контролю, що дозволить
ідентифікувати та формалізувати критерії оцінювання ефективності її
функціонування.
Вирішення зазначеної проблеми дозволить вирішити низку
наукових і практичних завдань, основними з яких можуть бути визнані
наступні:
1) формування ідентифікаційних ознак системи внутрішнього
контролю як складової системи управління суб‘єкта підприємництва
та її елементів;
2) визначення ролі окремих елементів системи внутрішнього
контролю в забезпеченні ефективності її функціонування;
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3) розробка методичних підходів, що можуть бути використані
для отримання розуміння змісту, особливостей функціонування та
оцінювання ефективності системи внутрішнього контролю;
4) визначення процедур оцінювання ризику неефективності
системи внутрішнього контролю та його впливу на роботу
зовнішнього аудитора.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання
даної
проблеми.
Особливості
функціонування та оцінювання ефективності системи внутрішнього
контролю широко висвітлені в роботах вітчизняних та закордонних
вчених, зокрема М.Т. Білухи, С.Ф. Голова, В.В. Сопка, О.Ю. Редька,
В.С. Рудницького, О.А. Петрик, Р. Адамса, Е.А. Аренса,
Дж.К. Лоббека та ін.
Зокрема, дослідження, результати яких викладені у роботах
науковців і практиків, стосуються особливостей організації системи
внутрішнього контролю у суб‘єктах фінансово-господарської
діяльності, що функціонують в різних галузях економіки, її основних
елементів, а також ролі їх оцінювання для забезпечення адекватності
результатів роботи зовнішніх аудиторів.
Так, Дорош О.Б. визначає, що предметом аудиту фінансової
звітності є перевірка її достовірності, а об‘єктами – інформаційне
середовище, система обліку та внутрішнього контролю [1, с.7].
Бойко Р.В. одним із важливих завдань проведення аудиту
визначає оцінку системи бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю. Аудитор повинен дослідити і вивчити систему обліку і
внутрішнього контролю клієнта для того, щоб зрозуміти, як готується
облікова інформація і мати певне уявлення про надійність
досліджених систем, оскільки ця інформація використовується під час
збирання аудиторських доказів та формуванні думки аудитора.
Дослідження системи обліку та внутрішнього контролю аудитор
здійснює за допомогою вивчення організаційної структури
підприємства, діючих на підприємстві посадових інструкцій, бесід з
менеджерами та працівниками компанії, ознайомлення із
документообігом, спостереження за роботою структурних підрозділів
[2, с.14].
Одержання та оцінювання аудиторських доказів здійснюються
за системно – орієнтованим підходом, згідно з яким вивчення та
оцінювання внутрішнього контролю має передувати тестуванню
господарських операцій та сальдо за рахунками. Якщо аудитор
впевнюється у дієвості засобів внутрішнього контролю, то він отримує
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можливість зменшити обсяг аудиторських процедур по суті та витрати
часу на їх здійснення. Основна мета вивчення та оцінки аудитором
системи внутрішнього контролю – підготувати основу для планування
аудиту та встановлення виду, термінів проведення і обсягу
аудиторських процедур з метою розробки адекватної програми
аудиторської перевірки. Програму аудиторської перевірки фінансової
діяльності підприємств аграрної сфери доцільно розробляти у трьох
частинах: тести контролю та тести
господарських операцій;
аналітичні процедури; тести статей балансу [1, с.10].
Ковач С.І. підкреслює, що, перевіряючи від загального
(синтетичний облік) до часткового (первинний обліковий документ)
через перевірку даних аналітичного обліку, аудитор, у випадку
невиявлення суттєвих помилок, може зробити попередній висновок
про надійність системи обліку суб‘єкта підприємництва, дотримання
облікової політики та належного рівня системи внутрішнього
контролю. [3, с.11].
Водночас, слід зауважити відсутність єдиних підходів щодо
визначення змісту системи внутрішнього контролю та визначення
критеріїв її ефективності.
Зважаючи на це, цілями статті можуть бути визначені наступні:
1) визначення основних організаційних характеристик системи
внутрішнього контролю суб‘єктів господарювання;
2) ідентифікація елементів системи внутрішнього контролю;
3) формалізація критеріїв оцінювання ефективності системи
внутрішнього контролю.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Будь–який
економічний суб'єкт має свою цільову функцію, яка реалізується та
досягається за допомогою ефективного управління.
Однією з функцій управління окремим суб'єктом є внутрішній
контроль, суб'єкти якого здійснюють порівняння планових і
фактичних значень параметрів, проводять аналогію із зовнішнім
економіко–правовим середовищем, виявляють відхилення в
параметрах, роблять оцінку небезпечності розміру відхилень для
суб'єкта господарювання, виявляють фактори, що викликали
відхилення, а також визначають ступінь їх впливу, проводять
підготовку інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Ефективна організаційна структура суб'єкта господарювання
передбачає виправданий розподіл відповідальності й повноважень
працівників. Вона повинна, за можливостю, перешкоджати спробам
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окремих осіб порушувати вимоги.
Система внутрішнього контролю являє собою політику і
процедури,
прийняті
управлінським
персоналом
суб‘єкта
господарювання для досягнення цілей щодо забезпечення ефективного
ведення господарської діяльності, у тому числі: дотримання політики
системи управління; забезпечення збереження активів; запобігання
шахрайству та помилкам; їх виявлення, забезпечення точності і
повноти облікових записів; забезпечення своєчасної підготовки
достовірної інформації [4].
Система внутрішнього контролю включає:
1) систему бухгалтерського обліку, яка визначає послідовність
та зміст записів суб‘єкта господарювання, за допомогою яких
відображаються господарські операції. Система бухгалтерського
обліку має на меті забезпечення визначення, збору, аналізу,
обчислення, класифікації та систематизації інформації у первинних
документах, облікових реєстрах та у фінансовій звітності суб‘єктів
господарювання;
2) середовище контролю, що визначається загальним
ставленням, обізнаністю та діями управлінського персоналу щодо
системи внутрішнього контролю та її важливості для вирішення
завдань суб‘єкта господарювання. До чинників, що визначають
середовище контролю можуть бути віднесені філософія і стиль роботи
управлінського персоналу, організаційна структура суб‘єкта
господарювання,
розподіл
повноважень
і
відповідальності
працівників, кадрова політика тощо;
3) процедури контролю, розроблені управлінським персоналом
для досягнення конкретних цілей суб‘єкта господарювання. До
процедур контролю належать: перевірка арифметичної точності
записів, перевірка і підтвердження результатів звірок, ведення і
перевірка контрольних рахунків і пробних балансів, візування
документів та контроль за документами (дотримання графіку
документообігу), порівняння внутрішніх даних із зовнішніми
джерелами інформації, порівняння результатів інвентаризації з
обліковими записами, обмеження прямого фізичного доступу до
активів та записів, порівняння та аналіз фінансових результатів із
сумами, визначених прогнозами, контроль за прикладними
програмами та середовищем комп‘ютерних інформаційних систем
(контроль над змінами комп‘ютерних програм, контроль за доступом
до файлів з даними, включаючи створення системи паролів) [4].
Система внутрішнього контролю має функціонувати на різних
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суб‘єктах господарювання: як у суб‘єктах підприємництва будь-якої
форми власності, так і в бюджетних установах. Здійснюватися функції
внутрішнього контролю можуть як окремими працівниками, так і
окремими службами в межах установи чи підприємства.
Результати досліджень свідчать про те, що система
внутрішнього контролю для забезпечення найбільш ефективного її
функціонування має бути підпорядкована найвищому органу
управління (для суб‘єктів підприємництва – власники, засновники; для
бюджетних установ – розпорядник бюджетних коштів вищого рівня).
Оцінка системи внутрішнього контролю здійснюється з метою
оптимізації обсягу, змісту та послідовності виконання процедур
зовнішнього контролю.
Критеріями
ефективності
функціонування
системи
внутрішнього контролю є можливість реалізації нею наступних
функцій:
1) попередження відхилень, що можуть виникнути в процесі
фінансово-господарської діяльності та в системі бухгалтерського
обліку;
2) виявлення відхилень у фінансово-господарській діяльності та
системі бухгалтерського обліку, які не вдалося попередити;
3) усунення відхилень фінансово-господарської діяльності та
системі бухгалтерського обліку, які були виявлені.
Якщо система внутрішнього контролю не здатна виконувати
хоча б одну із зазначених функцій, вона вважається неефективною.
При цьому треба враховувати, що система внутрішнього
контролю не може бути оцінена як ідеально ефективна з причин
наявності таких обмежень:
1. Обмеження у часі виконання контрольних процедур.
2. Обмеженість ресурсів системи внутрішнього контролю
(внаслідок можливої недосконалості середовища контролю).
3. Суб‘єктивна природа оціночних суджень працівників
системи внутрішнього контролю.
До основних механізмів забезпечення ефективності системи
внутрішнього контролю можуть бути віднесені наступні:
1) розподіл функцій, пов‘язаних зі збереженням активів,
санкціонування та обліку операцій з ними між трьома особами;
2) ротація обов‘язків серед виконавців господарських операцій;
3) здійснення заходів, спрямованих на «несподівану» зміну
функціональних обов‘язків чи виду роботи;
4) виконання фізичного нагляду за роботою окремих
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працівників чи підрозділів;
5) регулярне і часто позапланове проведення інвентаризацій;
6) максимально залучати контрагентів і клієнтів до заходів
контролю.
Від оцінки ефективності системи внутрішнього контролю
залежить необхідність дублювання контрольних процедур суб‘єктами
зовнішнього контролю. При цьому, за кожним питанням, визначеним
у плані аудиту, дається окрема оцінка ефективності функціонування
система внутрішнього контролю. Якщо система визнається
ефективною, то суб‘єкт зовнішнього контролю може прийняти
рішення про недоцільність 100% перевірки відповідних операцій або
документів та застосувати вибірку, і навпаки – якщо система
внутрішнього
контролю
визнається
неефективною,
суб‘єкт
зовнішнього контролю збільшує обсяг вибірки і кількість процедур,
які мають бути здійснені.
Висновки. Отже, внутрішній контроль є одним з
найважливіших аспектів управління підприємством, так як саме він
забезпечує перевірку виконання та ефективності управлінських
рішень, контроль за наявністю та використанням матеріальних
ресурсів, а також виявлення та усунення відхилень у фінансовогосподарській діяльності та системі бухгалтерського обліку
підприємства.
Основні елементи системи внутрішнього контролю представлені
засобами накопичення і систематизації інформації щодо фінансовогосподарської діяльності, забезпечення її надійності з точки зору
можливості використання для обґрунтування управлінських рішень
користувачів, а також – оптимізації роботи суб‘єктів зовнішнього
контролю.
Водночас, подальшого дослідження потребує деталізація змісту
процедур оцінювання системи внутрішнього контролю, окрема за
критеріями співставлення результативності відповідних процедур та
витрат на їх проведення.
Іншим перспективним напрямом подальших досліджень може
бути визнане обґрунтування критеріїв достатності інформації, що
свідчить про ефективність системи внутрішнього контролю.
1. Дорош О.Б. Бухгалтерський облік та аудит фінансової діяльності підприємства :
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасну
економічну
ситуацію
в
Україні
можна
охарактеризувати
несприятливими для розвитку економіки чинниками, а саме
нестабільністю суспільних зв‘язків, некерованими інфляційними
процесами, необґрунтованими політичними подіями та іншими
чинниками, які негативно впливають на життя населення та на
економічний розвиток країни в цілому. Результатом цього впливу є
зниження ділової активності
підприємств, їхня низька
платоспроможність, яка здебільшого призводить до кризового стану
господарюючих суб‘єктів, зокрема агропромислового сектора. Низька
платоспроможність сільськогосподарських підприємств спричинює
несвоєчасне погашення дебіторської заборгованості, повернення
заборгованості в неповному обсязі, що сприяє виникнення сумнівної
та безнадійної дебіторської заборгованості. Одним з головних
чинників
підтримки
необхідного
рівня
ліквідності
й
платоспроможності підприємств, є ефективне ведення бухгалтерського
обліку розрахунків з покупцями та замовниками в аграрних
підприємствах.
На сьогодні одним з найбільш гострих і складних питань обліку
в сільськогосподарських підприємствах є облік заборгованості, а саме
дебіторської заборгованості та існування проблеми неплатежів. Також,
залишається не повністю вирішеним питання обліку безнадійної
дебіторської заборгованості, визначення окремих категорій,
врахування ризиків, удосконалюється методика відображення
розрахунків з покупцями та замовниками, класифікація заборгованості
тощо.
Актуальність розвитку бухгалтерського обліку розрахунків з
покупцями та замовниками полягає у тому, що вони пов‘язані з
виконанням договірних зобов‘язань підприємства та часто призводять
до необхідності участі в адміністративних, цивільних та
господарських конфліктах.
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Відсутність або неповнота інформації про розрахунки з
покупцями та замовниками у звітності аграрного підприємства може
призвести до некоректних аналітичних розрахунків і висновків щодо
динаміки оборотності активів та інших показників ділової активності
підприємства, ліквідності балансу та платоспроможності в
короткостроковій і довгостроковій перспективі. Отже, тільки
ефективно організований бухгалтерський облік операцій за
розрахунками з покупцями та замовниками може забезпечити
формування достовірної інформації щодо розрахунково-платіжних
операцій сільськогосподарського підприємства, регулювання порядку
їх здійснення з найменшими втратами та прийняття своєчасних
управлінських рішень.
Цілі статті. Вивчення проблемних питань, що пов‘язані з
виникненням боргів та неплатоспроможністю аграрних підприємств,
що виникають під час ведення бухгалтерського обліку з
розрахункових операцій з покупцями та замовниками, а також
розробка пропозицій щодо удосконалення ведення обліку дебіторської
заборгованості на аграрних підприємствах.
Об‘єктом дослідження: є операції за розрахунками з покупцями
та замовниками, що підлягають відображенню в системі
бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми обліку розрахунків з покупцями та замовниками
знайшли висвітлення у працях таких провідних українських науковців, як
Бутинець Ф.Ф., Власюк Г.В., Гончаренко Т.В., Лищенко О.Г.,
Михайлов М.Г., Огійчук М.Ф., Сливка Я.В., Сук Л.К. та ін. Проте ряд
питань досі залишаються недостатньо вивченими, що зумовило
актуальність даного дослідження.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Здійснюючи
свою виробничо-господарську діяльність сільськогосподарські
підприємства вступають в розрахункові взаємовідносини з різними
підприємствами, організаціями і особами, що передбачає виникнення
між ними певних прав та зобов‘язань [1].
Принципи бухгалтерського обліку вимагають, щоб дохід не був
врахований до того періоду, в якому товар буде відвантажений. Нині
часто практикується попередня оплата, тобто оплата в рахунок
майбутніх поставок. До фактичного відвантаження продукції така
оплата не вважається покупкою для покупця і реалізацією для
продавця. Проте, часто буває, що продукція відвантажена, але гроші за
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нього ще не надійшли, тобто проведено продаж у кредит [6].
Тому протягом певного періоду, від моменту відвантаження
продукції до моменту надходження платежу, кошти підприємства
знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості [5].
Дебіторська заборгованість, відповідно до П(С)БО 10, – це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату [4].
Звичайно надання покупцям комерційного кредиту наражає на
ризик неповернення дебітором боргу. Однак, кредитування
споживачів значно збільшує обсяги продажу, що спонукає аграрне
підприємство продавати продукцію на умовах відстрочки.
Тому, на сьогоднішній день, дебіторська заборгованість
залишається одним з найбільш негативних явищ в економічній
діяльності аграрних підприємств. Велика сума заборгованості, яка
існує між українськими підприємствами, призводить до кризи
неплатежів, яка, в свою чергу, гальмує розвиток ринків, на яких
працюють дані підприємства, та є значною проблемою у національній
економіці в цілому.
Тому, можна сказати, що облік розрахунків з покупцями та
замовниками є однією з найважливіших та найбільш досліджених
ділянок бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується
основна частина доходів та грошових надходжень підприємств.
Проте, на сьогодні існує ряд проблем щодо обліку розрахунків з
покупцями та замовниками, а саме:
1. Недостатня розробленість плану рахунків бухгалтерського
обліку та інструкції про його застосування щодо обліку розрахунків з
покупцями та замовниками, а саме: відображення в обліку та оцінка
довгострокової та поточної дебіторської заборгованості за продукцію,
товари, послуги (в т.ч. передбаченої та непередбаченої договором) [2].
2. Неможливість отримання інформації про дебіторську
заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення аналізу
розрахунків з дебіторами та прийняття управлінських рішень
аграрними підприємствами [5].
3. Неефективність та непристосованість методів обрахунку
резерву сумнівних боргів, відповідно до П(С)БО 10, до обліку на
підприємствах АПВ в Україні.
4. Майже повна відсутність контролю за станом та обсягами
сумнівної
та
безнадійної
дебіторської
заборгованості
на
сільськогосподарських підприємствах.
5. Невідповідності та розбіжності обліку дебіторської
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заборгованості між П(С)БО 10 та положенням МСФЗ.
6. Складність при оподаткуванні ПДВ при укладанні договорів з
іноземними компаніями на передачу прав інтелектуальної власності
щодо розведення племінної худоби, на сорти рослин та їх
розмноження та інше.
7. Нерозвиненість обліку взаєморозрахунків, а саме
використання факторингу для ефективного управління дебіторською
заборгованістю [3].
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що проведення
розрахунків на сільськогосподарських підприємствах на принципах
оптимізації інтересів підприємств-партнерів можна досягти лише
впровадженням радикальних і реальних заходів. Адже, тільки
створення ефективної моделі обліку дебіторської заборгованості
дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності, тому що, саме
відсутність майнової відповідальності покупців за невиконання своїх
договірних зобов‘язань породжує проблему неплатежів за товари,
роботи, послуги в Україні. Також скорочення терміну погашення
дебіторської заборгованості можливе лише за допомогою суворого
планування заборгованості, оформлення угоди з покупцем
комерційним векселем з одержання певного відсотка за відстрочення
платежу та відвантаження продукції покупцям на умовах передоплати.
Необхідним є внесення змін до плану рахунків, де має бути
чітко визначені рахунки відображення поточної та довгострокової
заборгованості покупців, як передбаченої так і не передбаченої
договором.
Також важливим є вдосконалення методів визначення суми
резерву сумнівних боргів, та здійснення заходів щодо стимулювання
створення вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами
резерву сумнівних боргів.
З метою вирішення проблемних питань, що виникають під час
розрахункових операцій з покупцями та замовниками, необхідно
розробити методичні рекомендації з удосконалення обліку та
контролю простроченої та безнадійної заборгованості, своєчасно
здійснювати нагляд за співвідношенням дебіторської та кредиторської
заборгованості.
Впровадження наведених пропозицій допоможе вчасно і
правильно приймати управлінські рішення, сприятиме вдосконаленню
організації розрахунків з покупцями та замовниками та їх обліку,
допоможе уникнути складних і суперечливих ситуацій з дебіторами,
знизить
дебіторську
заборгованість
сільськогосподарського
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фінансового стану та ефективної діяльності у статті .
Ключові слова: фінансові інструменти, фінансове оздоровлення, фінансовий
стан, сільськогосподарські підприємства, фінансові ресурси, фінансова стабілізація.
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Шолудько О.В., Грицина А.В.
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Освещены методические подходы к обоснованию основных направлений
финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий для обеспечения их
устойчивого финансового состояния и эффективной деятельности в статье.
Ключевые слова: финансовые инструменты, финансовое оздоровление,
финансовое состояние, сельскохозяйственные предприятия, финансовые ресурсы,
финансовая стабилизация.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Фінансово–
стійкі сільськогосподарські підприємства орієнтовані на адаптацію до
складних ринкових умов господарювання, виявлення та оптимальне
використання своїх конкурентних переваг на аграрному ринку,
збільшення своєї ринкової вартості. Однак, значна частина
вітчизняних сільськогосподарських підприємств в даний час
знаходиться у кризовому стані, що пов'язано не стільки з дефіцитом
фінансових ресурсів, скільки з низьким рівнем фінансового
менеджменту і відсутністю обґрунтованих фінансових стратегій. Тому
завдання нинішнього етапу розвитку аграрної економіки визначають
особливі
вимоги
до
фінансового
оздоровлення
кризових
сільськогосподарських підприємств. Пріоритетного характеру набуває
проблема вироблення стратегій та інструментів фінансового
оздоровлення
кризових
сільськогосподарських
підприємств.
Вирішення цієї проблеми
вимагає поглиблення теоретичних
досліджень, присвячених стратегічному підходу до фінансового
оздоровлення кризових сільськогосподарських підприємств, розробки
методичного та практичного забезпечення цього процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Проблема фінансового
оздоровлення підприємств висвітлені у працях таких вітчизняних і
зарубіжних авторів як як М. Аістова, Є. Андрущак, О .Антонова,
Е. Архипчук, І. Бланк, Н. Брюховецка, І. Булєв, В. Грачов, О. Дацій,
В. Дроздова, Л .Зуєва, Г. Кадиков, І. Косарєва, Е. Коротков, Е. Куліш,
Л. Лігоненко, Б. Полякова, М. Пушкар, С. Рамазанов, В. Ращупкіна,
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Р. Сайфулін, С. Салига, І. Стефанюк, О. Терещенко, А.Ткачов, І. Цигилик,
Є.Чернявська. Проблеми поліпшення фінансового стану та забезпечення
стабільного функціонування сільськогосподарських підприємств
досліджували М. Дем‘яненко, С. Іванюта, М. Кісіль, М. Кропивко,
К. Кузнєцова, П. Саблук, П. Стецюк, В.Узун, С.Черненко, М. Бурлака та
ін.
Незважаючи на високий рівень відпрацювання загальних проблем
фінансового оздоровлення, недостатньо вивченими все ще залишаються
теоретичні засади та практичні аспекти забезпечення фінансової
стабілізації сільськогосподарських підприємств.
Цілі статті. Метою статті є висвітлення основних підходів для
фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств, що
дасть змогу сформулювати ряд теоретичних положень, що практичній
діяльності дозволить накреслити стратегію фінансового оздоровлення
сільськогосподарських підприємств, сформувати ефективну систему
управління фінансовим оздоровленням на рівні товаровиробників та його
підтримки на державному й регіональному рівнях з метою зміцнення
фінансового стану та поліпшення ефективності виробничо–господарської
діяльності підприємств на перспективу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Стан аграрної
економіки на сучасному етапі ринкових перетворень, який
характеризується
невизначеністю
господарської
середовища,
складним і суперечливим характером трансформаційних процесів,
обумовлює необхідність реорганізації систем і механізмів управління
фінансів аграрних підприємств. Істотно підвищується значимість
забезпечення фінансової сталості сільськогосподарських підприємств
як ключового фактора їх функціонування та розвитку. Тому здійснення
заходів з їхнього фінансового оздоровлення з метою забезпечення
платоспроможності, прибутковості та стійких конкурентних позицій у
сучасних умовах набуло особливої актуальності.
Основною метою всіх заходів фінансового оздоровлення є
запобігання банкрутства сільськогосподарського товаровиробника.
Одним із аспектів пошуку шляхів фінансового оздоровлення
сільськогосподарського підприємства є оцінка його наявних
фінансових ресурсів. Рівень забезпечення ними підприємства
дозволить забезпечити безперебійність його діяльності і не дозволить
утворити значні обсяги заборгованості. Щоб уникнути фінансової
нестійкості сільськогосподарських підприємств і недопущення їх
скорочення необхідно здійснити фінансове оздоровлення даних
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підприємств.
Фінансове оздоровлення неплатоспроможних організацій
можливо проводити за двома основними позиціями: фінансове
оздоровлення існуючого підприємства і створення нового організації
на базі ресурсів неплатоспроможною організації. Оскільки у
сільськогосподарських
підприємствах
нерівномірно
можуть
формуватися фінансові ресурси впродовж року, потрібно виявляти
можливі джерела їх наповнення. З метою фінансового оздоровлення
сільського господарства можна застосувати ряд системних заходів, до
яких належить забезпечення фінансовими ресурсами: власними,
залученими і позиченими. Вони по-різному впливають на можливості і
форму господарювання підприємства. Кредит не впливає на зміну
власника підприємства , в той час коли інвестиція , в деяких випадках
призводить до втрати контролю над підприємством. Власними
фінансовим ресурсами підприємства є прибуток та амортизаційні
відрахування. В скрутній фінансовій ситуації, в який опинились
більшість
сільськогосподарських
товаровиробників,
власних
фінансових ресурсів іноді недостатньо для покриття витрат
підприємства, тому крім них може використовуватись державна
підтримка галузей АПК та кредитування.
Комплекс
інструментів
фінансового
оздоровлення
сільськогосподарських підприємств доцільно класифікувати за такими
групами: залежно від способу впливу на фінансову систему
підприємства зовнішні і внутрішні інструменти, залежно від характеру
оздоровчих заходів – методичні та організаційні. Класифікація
комплексу інструментів фінансового оздоровлення представлена на
рисунку 1.
Фінансове оздоровлення повинно проводитися на паритетних
засадах спільними і порівнянними за обсягами наданої підтримки
заходами з боку власників суб'єкта АПК, кредиторів і держави.
Кредитори забезпечують: реструктуризацію фінансових зобов'язань
суб'єкта АПК (через зниження ставки винагороди, пролонгацію
термінів повернення кредитів, надання пільгового періоду з погашення
основного боргу, списання штрафів, пені, простроченого винагороди,
інші заходи), рефінансування та фінансування суб'єктів АПК на
погашення наявних заборгованостей. Власники суб'єкта АПК надає
підтримку шляхом: нерозподілений частини прибутку між учасниками
до повного погашення зобов'язань перед кредиторами, додаткової
капіталізації, залучення інвесторів, повного сприяння кредиторам по
виконанню умов фінансового оздоровлення та іншими заходами.
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ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Щодо засобу впливу на
оздоровлення

Зовнішні

Державне
регулювання
фінансової
діяльності

Страхуванн
я ризиків
Кредитуван
ня
Контроль та
аудит

Заставні
операції та
іпотека
Комерційна
концесія
Фінансова
оренда

За характером оздоровчих
заходів

Організаційні
Інструменти,
пов‘язані с
реорганізацією
підприємства
Інструменти,
пов‘язані з
реорганізацією
процесу
управління
Внутрішні
Інструменти, які
сприяють зростанню
грошових
надходжень
підприємства
Інструменти, що
сприяють
підвищенню
ефективності
управління та
організації діяльності
підприємства
Інструменти, які
сприяють зниженню
собівартості
продукції

Методичні
Інструменти, які
сприяють приросту
власного капіталу и
скороченню його
вибуття
Інструменти, які
сприяють росту
позитивного
грошового потоку і
скороченню об‘єму
негативного
Інструменти, які
сприяють збільшенню
виручки та
прискоренню
оборотності запасів и
засобів в розрахунках
інструменти, які
сприяють збільшенню
фінансовоінвестиційних ресурсів
та підвищення їх
ефективності

Рис.
1.
Інструменти
фінансового
сільськогосподарського підприємства
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оздоровлення

Держава, в залежності від участі кредиторів і власників,
здійснює підтримку, надаючи субсидування ставки винагороди через
фінансового агента за кредитами та/або лізинговим зобов'язанням,
підлягають фінансовому оздоровленню на придбання основних засобів
та поповнення обігових коштів з метою доведення її до 7% річних, а
по лізингом сільськогосподарської техніки – з метою доведення до 4%
річних для кінцевого платника – суб'єкта АПК. Рішення по кожному
суб'єкту АПК, що підлягає фінансовому оздоровленню, буде
прийматися в індивідуальному порядку, відповідно до правил
субсидування ставок винагороди за кредитами фінансових інститутів
для фінансового оздоровлення суб'єктів АПК [3].
Даними правилами будуть також врегульовані питання
фінансового оздоровлення по заборгованостях, які виникли між
господарюючими суб'єктами в сфері АПК.
Засоби для проведення фінансового оздоровлення суб'єктів АПК
будуть залучені з організованих ринків капіталу фінансовим агентом
та / або банками другого рівня. При цьому кошти, залучені фінансовим
агентом можуть бути використані на інші невідкладні завдання.
Контроль за ефективним використанням коштів (у тому числі
субсидій) і досягненням показників і результатів фінансового
оздоровлення буде здійснюватися з боку фінансового агента й
уповноваженого органу.
Висновки. Основними цілями фінансового оздоровлення
сільськогосподарських підприємств є урахування пріоритетів
продовольчого забезпечення населення регіону і насичення ринку
сільськогосподарською продукцією та дотримання інтересів селян.
Фінансове оздоровлення може здійснюватися як при провадженні
справи про банкрутство за ініціативою кредиторів, так і до такого
провадження за ініціативою власників і менеджменту підприємств. Це
впливає на прийняття рішення щодо здійснення фінансового
оздоровлення, погодженні форм і методів, розробці й узгодженні
плану і програми, визначенні джерел фінансування, зрушень у
структурі власності, термінах здійснення, особливостях управління та
залежності від кредиторів. Нині нагальною є потреба в активізації
процесів фінансового оздоровлення за ініціативою власників і
менеджменту підприємств, оскільки в таких випадках забезпечується
вища ефективність оздоровлення та повніше дотримуються права і
реалізуються інтереси селян.
У ході оцінки санаційної спроможності сільськогосподарських
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підприємств пропонується класифікувати інструменти фінансового
оздоровлення залежно від способу впливу на фінансову систему
підприємства зовнішні і внутрішні інструменти, залежно від характеру
оздоровчих заходів-методичні та організаційні. При запровадженні
механізмів фінансового оздоровлення слід розробляти заходи,
спрямовані не лише на загальне фінансове оздоровлення суб‘єктів
господарювання, а й конкретизувати їх залежно від негативних ознак
фінансового стану.
Застосування певних методичних інструментів фінансового
оздоровлення сільськогосподарських підприємств пов'язані з
реалізацією вибраної стратегії фінансового оздоровлення. Методичні
інструменти застосовуються індивідуально або в комплексі з
організаційними, залежно від ступені руйнування системи фінансових
відносин на підприємстві.
Організаційні
інструменти
фінансового
оздоровлення,
спрямовані на реорганізацію підприємства, можуть використовуватися
при органічному пошкодження його фінансової діяльності і не тільки з
ініціативи самого кризового підприємства. У разі ж локального
пошкодження або часткового руйнування системної якості фінансових
відносин рекомендується використовувати організаційні інструменти,
пов'язані з реорганізацією процесу управління. З метою підвищення
ефективності процесу фінансового оздоровлення необхідно
здійснювати періодичний контроль реалізації обраної стратегії
фінансового оздоровлення на основі розрахунку і оцінки комплексу
показників, обумовлених відповідної базової стратегією.
Про дієвість заходів фінансового оздоровлення буде свідчити
практичне використання методичних підходів: здатності підприємств
відновити платоспроможність, покриття збитків минулих періодів,
поліпшення майнового стан та зміцнення фінансової стійкості. Кожен із
цих заходів передбачає оцінювання санаційної спроможності підприємства
за рахунок внутрішніх резервів, допомоги власників, залучення зовнішніх
інвесторів або кредиторів. Ці заходи слід використовувати для
обґрунтування заходів фінансового оздоровлення та визначенні
оптимальної структури джерел їхнього фінансування.
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РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ:
ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СТАНДАРТАХ ТА
В КОДЕКСІ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
Важливим елементом будь-якого підприємства або організації, за допомогою
якого відображена взаємозв'язок трудових та інших показників господарської
діяльності, є оплата праці.
Оплата праці являє собою один з основних факторів соціально-економічного
життя країни, колективу, людини. Високий рівень оплати праці в державі позитивно
впливає на розвиток економіки в цілому, забезпечуючи високий попит на товари і
послуги.
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PAYMENTS TO WAGES : DISPLAY INFORMATION IN
STANDARDS AND THE LABOUR CODE
An important element of any business or organization with, which displayed the
relationship of employment and other indicators of economic activity, is payment of work.
Payment of work is one of the key factors of socio-economic life of the country, the
team, man. High level of salaries in the state positively affects the development of the
economy in general, by providing high demand for goods and services.
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РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА:
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СТАНДАРТАХ
И В КОДЕКСЕ ЗАКОНОВ О ТРУДЕ
Важным элементом любого предприятия или организации, с помощью
которого отображена взаимосвязь трудовых и других показателей хозяйственной
деятельности, является оплата труда.
Оплата труда представляет собой один из основных факторов социальноэкономической жизни страны, коллектива, человека. Высокий уровень оплаты труда в
государстве позитивно влияет на развитие экономики в целом, обеспечивая высокий
спрос на товары и услуги.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, международные стандарты,
национальные стандарты.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Винагорода
за працю є стимулом працівників, які здійснюють процес виробництва
та виробляють матеріальні блага. Витрати на оплату праці як складова
собівартості безпосередньо впливають на результати фінансовогосподарської діяльності підприємства, однак їх збільшення при
нормальній організації виробничого процесу є наслідком підвищення
рівня продуктивності праці, якісних характеристик продукту, що
виробляється, та доходу.
В умовах ринкової економіки розвиток обліку та нормативноправового забезпечення розрахунків з оплати праці полягає в
подальшій їх диференціації та індивідуалізації на основі повного
врахування як індивідуальних результатів праці, так і особистих
ділових якостей, включаючи кваліфікацію, відповідальність, творчу
ініціативу, якість роботи, досконалість рішень. Ринкове регулювання
заробітної плати, особливо для осіб, попит на працю яких
зменшується, а також для працівників з низькою результативністю
діяльності має вирівнюватися державним втручанням у соціальні
процеси. Проте, як свідчить досвід зарубіжних держав, це втручання
повинно мати непрямий, соціально-орієнтований характер.
Перераховані фактори обумовлюють актуальність даного
наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Розробкою методології
реформування системи бухгалтерського обліку у відповідності до
МСФЗ були зайняті такі вітчизняні вчені, як Білова Н., Винокуров Д.,
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Голов С., Грабчук О., Грачова Р., Лісна І. та зарубіжні науковці такі, як
Булига Р., Гетьман В., Соколов Я. та інші.
Цілі статті. Метою дослідження є дослідження Міжнародних
стандартів фінансової звітності і Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку з розрахунків з оплати праці, а також інших
нормативно–законодавчих документів з обліку витрат на оплату праці
та надання пропозицій щодо їх гармонізація.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
досягнення мети наукової роботи поставлені такі задачі, як аналіз
Кодексу законів про працю та проекту «нового» кодексу, порівняльна
характеристика Міжнародного стандарту фінансової звітності 19
«Виплати працівникам» з Національним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», узагальнення
отриманої порівняльної таблиці та формування власної думки щодо
удосконалення Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 26.
Зростаюча організаційно-правова самостійність економічних
суб‘єктів у проведенні кадрової політики, виборі форм оплати праці,
побудови мотиваційних систем заохочення високої продуктивності
праці передбачає органічний зв'язок з доступністю працівників до
інформації у розрізі всього спектру соціально-трудових відносин.
Удосконаленням
методичного
забезпечення
системи
бухгалтерського обліку за розрахунками з оплати праці досягається не
тільки більша прозорість, точність даних і повнота їх відображення у
відповідних документах, але і інформованість кожного працівника в
питаннях трудового навантаження і дисципліни, заробітної плати,
компенсаційних виплат, преміальних і інших положень. Досягненню
таких якісних характеристик в українській практиці бухгалтерського
обліку і звітності сприяє їх поступова трансформація у відповідності з
принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Однак, у процесі такої трансформації виникають як об‘єктивні,
так і суб‘єктивні труднощі. Особливо складними є питання
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці в силу соціального
характеру цієї сфери трудових відносин, різниця в нормах МСФЗ 19
«Виплати працівникам» і українською системою соціально-трудових
відносин.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку копіюють
Міжнародні стандарти фінансової звітності, але не досить досконало і
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повно розкривають сутність деяких питань з обліку витрат на оплату
праці, в порівнянні з міжнародними [5, 7].
Невідповідність фінансової звітності українського підприємства
вимогам Міжнародних стандартів фінанасової звітності може
виникати внаслідок:
– жорсткої регламентації форм фінансової звітності в Україні і
практичної відсутності умов для застосування принципу "суттєвості";
– відсутності в Україні окремих стандартів, адекватних
Міжнародним стандартам фінансової звітності (зокрема, Міжнародні
стандарти фінансової звітності 8, 20, 26, 28, 31, 34,37);
– стислості змісту Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, у відсутності пояснень до них, що нерідко приводить до
помилкової інтерпретації окремих положень.
Необхідність
проведення
порівняльної
характеристику
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 26 «Виплати
працівникам» та Міжнародні стандарти фінансової звітності 19
«Виплати працівникам» обумовлена актуальністю теми дослідження
(табл.1.).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика деяких критеріїв Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» та Міжнародного
стандарту фінансової звітності 19 «Виплати працівникам»
Критерії

Мета

МСБО 19

ПСБО 26

Відмінності

Визначення
бухгалтерськог
о обліку та
розкриття
інформації про
виплати
працівникам

Визначає
методологічні
засади
формування в
бухгалтерському
обліку інформації
про виплати (у
грошовій і не
грошовій формах)
за роботи,
виконані
працівниками, та
її розкриття у
фінансовій
звітності

МСБО 19 не дає
повного
розкриття
інформації про
виплати
працівникам у
примітках до
фінансової
звітності, що
обумовлює
раціональність
міжнародного
стандарту
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Продовження табл. 1

Сфера
використання

Застосовується
працедавцем
при обліку всіх
виплат
працівникам, за
винятком тих,
до яких
застосовується
МСФЗ 2
―Платіж на
основі акцій‖

Застосовуються
роботодавцями –
підприємствами,
організаціями,
іншими
юридичними
особами
незалежно від
форм власності
(крім бюджетних
установ)

Кількість
підпунктів

156

34

Короткостроков
і виплати
працівникам,
виплати при
звільненні,
виплати по
закінченні
трудової
діяльності, інші
довгострокові
виплати
працівникам

Поточні виплати,
виплати при
звільненні,
виплати по
закінченню
трудової
діяльності,
виплати
інструментами
власного капіталу
підприємства,
інші
довгострокові
виплати
працівникам

Склад виплат
працівникам

Так як в Україні
прийнято ПСБО
34 "Платіж на
основі акцій",
доцільно внести
поправки в
ПСБО 26
"виплати
працівникам"
щодо його дії на
виплати на
основі часток у
капіталі
В ПСБО
інформація
представлена в
більш стислому
вигляді і деякі
важливі пункти
просто
пропущені
В ПСБО виділені
зобов‘язання за
виплатами
інструментами
власного
капіталу
підприємства, які
визначаються
відповідно до
ПСБО 13
«Фінансові
інструменти»

Проводячи порівняльний аналіз складу короткострокових
виплат працівникам стає очевидним, що Міжнародний стандарт
фінансової звітності 19 на відміну від вітчизняного Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 26, окрім заробітної плати, виплат
за невідпрацьований час та премій включає також виплати пов‘язані з
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участю працівників у прибутках підприємства, різні винагороди в не
грошовій формі та внески на соціальне забезпечення [5, 7].
Окрім складу короткострокових виплат привертає увагу і
відмінність підходів до зобов‘язання створювати резерв на оплату
відпусток в міжнародному і вітчизняному стандарті.
У відповідності з Міжнародним стандартом фінансової звітності
19 до одної із статей короткострокових виплат працівникам
короткострокові компенсації за відсутність працівника, такі як
оплачувана щорічна відпустка. «Компенсації за відсутність
працівника» із Міжнародного стандарту фінансової звітності 19 і
«виплати за невідпрацьований час» із Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 26 – це дві великі різниці, в цьому випадку
міжнародний стандарт набагато більше відповідає вітчизняному
Кодексу законів про працю [4].
Але, необхідно звернути увагу, що Кодекс законів про працю на
даний час теж є недосконалим. Урядом країни неодноразово намагався
внести зміни до Кодексу законів про працю. За словами віце–прем‘єр–
міністра соціальної політики Сергія Тигипко в 2012 році, у випадку
прийняття нового Кодексу законів про працю, він ввійшов би в 30–40
найкращих Кодексів законів про працю. Наводячи ці дані він
посилається на дані Міжнародної організації праці.
В інтернет-ресурсах ще в 2012 році з‘явився «новий» проект
Кодексу законів про працю, але законодавці поки що не поспішають
його виносити до голосування у Верховній Раді України. Вважаємо, за
необхідне порівняти дійсний Кодекс з майбутнім ( табл.2).
Таблиця 2
Аналіз змін, що вжито до проекту нового Кодексу законів про
працю
Діюче законодавство

Проект нового Кодексу законів
про працю 2012

Випробувальний термін
До 3–х місяців

До 6–ти місяців

Нема випробувального
терміну для інвалідів та
молодих спеціалістів вузів

Випробувального терміну для
інвалідів та молодих спеціалістів
вузів
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Продовження табл. 2
Випробувального терміну для:
Нема випробувального терміну
- вагітних;
для:
- жінки, які мають дітей до
- вагітних;
трьох років;
- жінки, які мають дітей до трьох
- звільнених з армії;
років;
- випускники ПТУ;
- звільнених з армії;
- вибраних на
- випускники ПТУ;
посаду.переможців
- вибраних на посаду
конкурсного відбору на
переможців конкурсного відбору
заміщення вакансій, коли на
на заміщення вакансій, коли на
одне місце є декілька
одне місце є декілька
претендентів
претендентів.
Робочий час
Максимальна тривалість щоденної
Максимальна тривалість
роботи – до 12 годин (при
щоденної роботи – до 8 годин
наявності письмової згоди зі
сторони працівника)
Максимальна тривалість
Максимальна тривалість робочого
робочого тижня – до 40 годин
тижня – до 48 годин
Можливість працювати вдома,
гнучкий графік роботи протягом
дня на розсуд працівника (при
Не регламентовано
цьому норма робочого часу за
місяць повинна бути
відпрацьована).
Оплата праці працівників
Тариф за роботу вночі не
Тариф за роботу вночі не менше
менше ніж на 20% вище
ніж на 30% вище базового.
базового
Якщо робочий день поділено на
Не регламентовано.
частини, погодинна або тарифна
оплата на 20% вище.
При знаходженні браку не з
При знаходженні браку не з вини
вини робітника, роботу
робітника, роботу оплатять
оплатять на 2/3
повністю.
Відпочинок та відпустка
Максимальний час обідньої
Максимальний час обідньої
перерви не встановлено.
перерви – 30 хвилин.
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Не регламентовано

Відпустка без зберігання
заробітної плати за проханням
працівника може бути
наданий термін до 15 днів.

Продовження табл. 2
Роботодавець має право надавати
працівнику додаткову відпустку з
частковою або повною оплатою за
добросовісну довголітню працю,
виконання державних и
суспільних обов‘язків.
Відпустка без зберігання
заробітної плати за погодженням
сторін може бути наданий на
термін до 3 місяців.

Тож, в «новий» Кодекс законів про працю буде забороняти
звільняти пенсіонерів лише через вік, зобов‘яже роботодавців щедріше
оплачувати зміни вночі, але він скоротить обідню перерву для
працівників та встановить робочий день – 12 годин [16].
Але ж, новий законопроект «Кодекс законів про працю» буде
обтяжувати робітників: претендентів на місце можуть заставити
працювати півроку на випробувальному терміні з мінімальним
окладом,а звільняти за найменшу провинність. Введення межі
робочого часу – 12 годин, приведе до робочого тижня – 48 годин.
Зараз такого ліміту не має (є лише вказівка, що «нормальний робочий
тиждень не може перевищувати – 40 годин»), і тому таке чітке
відмежування вигідне робітникам.
Вирішити деякі з вказаних проблем можна за допомогою
справедливої оплати праці основаної на відповідному ефективному
відшкодуванні затрат робітника в процесі трудової діяльності. Вона
здобуває особливу значимість на сучасному етапі в зв‘язку зі змінами
умов господарювання, збільшенням об‘єму прав і повноважень
господарюючих суб‘єктів, коли виникає додаткова необхідність
розробки і впровадження на кожному підприємстві системи оплати
праці, що направлена на: максимальне використання трудового
потенціалу працівників, точну і повну оцінку кількості і якості праці.
Через організацію заробітної плати повинен досягатися необхідний
компроміс між інтересами роботодавця та робітника, що сприяє
розвитку відносин соціального партнерства між двома рушійними
силами ринкової економіки.
Таким чином, національний стандарт "Виплати працівникам"
дещо дублює однойменний МСБО 19. Український варіант обліку
відрізняється аналітичністю, ясністю викладу, забезпечує тотожність
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аналітичного обліку з даними синтетичного. Цей нормативний акт не
має практичного застосування, тому що він дає лише трактування
використовуваних термінів, наводить класифікацію виплат, які можуть
здійснюватись працівнику та дає рекомендації щодо питань обліку та
відображення у звітності даних розрахунків.
Висновки. Отже, в П(С)БО 26 "Виплати працівникам"
інформація представлена у більш стислому вигляді, що дозволяє
скоротити час на вивчення стандарту, але це не завжди полегшує
роботу бухгалтера, адже не все що не описано в даному стандарті
можна тлумачити по-різному, що може в подальшому призвести до
неоднозначності обліку та виникнення помилок.
Невідповідність фінансової звітності українського підприємства
вимогам Міжнародних стандартів фінанасової звітності може
виникнути внаслідок:
– жорсткої регламентації форм фінансової звітності в Україні й
практичної відсутності умов для застосування принципу "суттєвості";
– відсутності в Україні окремих стандартів, адекватних
Міжнародним стандартам фінанасової звітності (зокрема, Міжнародні
стандарти фінанасової звітності 8, 20, 26, 28, 31, 34,37);
– стислості змісту Положеннь (стандартів) бухгалтерського
обліку, у відсутності пояснень до них, що нерідко приводить до
помилкової інтерпретації окремих положень.
За словами віце-прем‘єр-міністра соціальної політики,
у
випадку прийняття нового Кодексу законів про працю, він ввійшов би
в 30-40 найкращих Кодексів законів про працю. Наводячи ці дані він
посилається на дані Міжнародної організації праці.
Вважається,що новий законопроект «Кодекс законів про працю»
буде обтяжувати робітників: претендентів на місце можуть заставити
працювати півроку на випробувальному терміні з мінімальним
окладом, а звільняти за найменшу провинність. Введення межі
робочого часу – 12 годин, приведе до робочого тижня – 48 годин.
Зараз такого ліміту не має (є лише вказівка, що «нормальний робочий
тиждень не може перевищувати – 40 годин»), і тому таке чітке
відмежування вигідне робітникам.
Основною рекомендацією в покращенні обліку виплат
працівникам є детальна розробка внутрішніх інструктивних та
рекомендаційних нормативних актів, які на розроблених прикладах та
типових ситуаціях дадуть можливість пересічному бухгалтеру
зрозуміти особливості обліку розрахунків за виплатами працівникам.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В статті розглянуті питання формування стратегічного розвитку підприємств
м‘ясопереробної промисловості. Висвітлено сучасний стан розвитку м‘ясопереробної
галузі, оскільки вона є однією з провідних у ринковій системі господарювання. А
також розглянуті підходи до визначення сутності поняття стратегії, виділені її основні
складові, визначено особливості та проблеми стратегії розвитку на підприємствах.
Ключові слова: стратегія, стратегія розвитку підприємства, стратегічне
планування, м‘ясопереробна промисловість.
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DEVELOPMENT STRATEGY ENTERPRISES
MEAT INDUSTRY
In the article the considered questions of forming of strategic development of
enterprises of meat industry. Modern development of meat industry status is reflected, as it is
one of lead in the market system of menage. And also the considered going near
determination of essence of concept strategies, selected it basic constituents, features and
problems of strategy of development are certain on enterprises.
Key words: strategy, strategy of development of enterprise, strategic planning, meat
industry.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотренные вопросы формирования стратегического развития
предприятий мясоперерабатывающей промышленности. Отражено современное
состояние развития мясоперерабатывающей отрасли, поскольку она является одной из
ведущих в рыночной системе ведения хозяйства. А также рассмотренные подходы к
определению сущности понятия стратегии, выделенные ее основные составляющие,
определены особенности и проблемы стратегии развития на предприятиях.
Ключові слова: стратегия, стратегия развития предприятия, стратегическое
планирование, мясоперерабатывающая промышленность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
глобалізації ринку та нестабільного зовнішнього середовища у
підприємств м'ясопереробної промисловості виникає необхідність
застосування ефективного механізму стратегічного планування
діяльності для забезпечення конкурентоспроможності власної
продукції. Динамічний розвиток сучасного ринку та стрімкий вплив
науково-технічного прогресу, посилюють необхідність стратегічного
планування розвитку діяльності м'ясопереробних підприємств.
М‘ясопереробна галузь становить базис продовольчого
комплексу України, але нині знаходиться в досить складних умовах.
Гостра проблема сьогодення – недовиробництво, дефіцит м'ясної
продукції, хоча через низьку купівельну спроможність населення
створюється видимість її перевиробництва. Низький попит на м'ясну
продукцію призводить до адекватного рівня попиту на м'ясну
сировину, пропозиція якої, через високу збитковість, постійно
знижується. При цьому в умовах ринкової трансформації економіки
проблеми
забезпечення
ефективного
управління
харчовою
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промисловістю зокрема набувають особливої гостроти. Зокрема,
важливим представляється рішення задач стратегічного економічного
розвитку галузі, адаптованого до змін зовнішнього економічного
середовища, використання і зміцнення її наявного потенціалу, що
зрештою створює передумови економічного зростання, а також
зростання рівня конкурентоспроможності. Досягти цього можливо за
рахунок розробки і реалізації стратегічних рішень як на галузевому
рівні, так і на рівні підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Над розробкою питань теорії і практики функціонування
підприємств галузі, закономірностей розвитку
м'ясопереробної
промисловості працює багато вчених. Організаційні та економічні
аспекти формування та розвитку підприємств м‘ясопереробної галузі
України розкриваються у працях багатьох науковців. У вирішенні
зазначених питань значний внесок зробили такі вчені як Амбросов В.,
Бурденюк Т., Драган О., Заремба П., Мазуренко О., Маламуд Д.,
Прямухіна М., Яценко В. та інші.
В економічній літературі приділена недостатня увага оцінці
сучасного стану розвитку м‘ясопродуктового підкомплексу України.
Це, в свою чергу, негативно вплинуло на формування стратегії сталого
економічного розвитку даної галузі. Тому, постає об‘єктивна
необхідність у нових підходах до формування сталої стратегії
розвитку підприємств м'ясопереробної промисловості.
Цілі статті. Дослідити теоретичні аспекти та підходи розробки
стратегій та обґрунтувати підходи до формування стратегій
м'ясопереробних підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасне
визначення стратегії важко сформулювати одним реченням. Багато
авторитетних вчених пропонували власне бачення змісту стратегії, але
їхні визначення мають різний зміст.
Класичним підходом до визначення стратегії є її ототожнення із
засобом досягнення цілей підприємства. Він заснований на тому, що
формулювання стратегічних цілей підприємства невід'ємно пов'язане з
розробкою шляхів їх досягнення і тому в даному розумінні стратегія
визначається як план або модель дій.
У діяльності підприємства можна виділити декілька найбільш
важливих об‘єктів управління, від стану яких значною мірою залежить
фінансовий результат та можливості його стратегічного розвитку.
Для підприємства, яке функціонує в конкурентному середовищі,
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конкурентні переваги можуть бути досягнуті на основі економічних,
технічних, організаційних, інноваційних та інформаційних аспектів,
що формують систему його стратегічного розвитку.
Сегмент м'ясної переробки займає достатньо велику нішу в
харчовій промисловості України, поступаючись за обсягами
реалізованої продукції лише секторам молочного виробництва та
виробництва напоїв [1, с. 146]. В середньому за останні п'ять років
частка м'ясопереробної галузі в структурі харчової промисловості
склала 15,5%. За підсумками 2011 року з ряду об'єктивних причин,
частка галузі знизилася до 12,5%.
Сучасна м'ясопереробна промисловість в територіальному
відношенні відрізняється достатньо характерною тенденцією,
обумовленою розвитком таких форм суспільної організації
виробництва, як концентрація, спеціалізація, кооперація і
комбінування, і швидким науково-технічним прогресом. Одночасно з
поділом окремих галузей на технологічні стадії в межах певних
територій відбувається інтеграція підприємств різних галузей у
виробничо-територіальні об'єднання [3].
Галузі переробної промисловості займають особливе місце в
розподілі праці, оскільки вони є сполучною ланкою між добувними і
виробничими галузями і споживачами готової продукції. Це повною
мірою стосується м'ясопереробної промисловості, яка є сполучною
ланкою між галузями агропродовольчого ринку з виробництва м'яса і
підприємствами роздрібної торгівлі, які реалізовують готові м'ясні
вироби.
Розробка стратегії при цьому має враховувати необхідність
забезпечення узгодженості всіх ланок системи процесу розширеного
відтворення: виробництва, розподілу, обміну і споживання продукції.
При цьому потрібен вибір методів прогнозування, які дозволяють
вирішити
поставлені
завдання
за
рахунок
відповідного
інструментарію.
Розробка стратегії розвитку м‘ясопереробної промисловості на
сучасному етапі нерозривно пов‘язана з використанням відповідних
правил, прийомів і методів, які забезпечують обґрунтування
можливості досягнення стратегічної мети та підтримують
зацікавленість всіх учасників процесу розробки та реалізації
стратегічних програм.
Стратегічне планування і визначення напрямів майбутнього
розвитку м‘ясопереробної промисловості повинні ґрунтуватися на
аналізі фактичного стану галузі, на визначенні її конкурентних переваг
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і недоліків з урахуванням внутрішніх та зовнішніх обмежуючих
чинників розвитку. Аналіз стану та потенціалу розвитку
м‘ясопереробної промисловості, зокрема, її сильних та слабких сторін,
можливостей і погроз, здійснений за допомогою методів SWOTаналізу, дозволяє виділити основні причини незадовільної роботи
галузей харчової промисловості в цілому, і м‘ясопереробної галузі
зокрема:
- незабезпеченість підприємств якісною сировиною та її висока
вартість;
- постійне підвищення цін на енергоносії та залізничні
перевезення;
- неврегульованість питань платежів та взаємозаборгованості
між постачальниками сировини, переробними підприємствами і
торговими організаціями;
- висока плата за користування кредитами.
Стабільний розвиток підприємства можливий лише за умови
визначення чітких довгострокових цілей і розробки конкретних
шляхів їх досягнення. Основою для ухвалення ефективних рішень
будь-якою організацією у таких ситуаціях є формування стратегії.
Добре продумана стратегія дасть можливість менеджменту
фірми здійснити управління її діяльністю, що дозволить їй активно
розвиватися й забезпечити конкурентні переваги на ринку. Але ринок
характеризується постійністю змін, що призводить до неминучості
певних коректувань у досягненні поставленої мети.
Стратегія необхідна будь-якій фірмі, яка претендує на успіх,
щоб визначити, у якому напрямі вона повинна розвиватися. По суті,
вибір стратегії означає, що зі всіх можливих шляхів розвитку, які
відкриваються перед фірмою, організацією, вона обирає конкретний
напрям. Добре розроблена стратегія – це основа підвищення
конкурентоспроможності фірми, формування сильної конкурентної
позиції на ринку й такої організації, яка б успішно працювала в
жорстких ринкових умовах.
Принципова
схема
формування
стратегії
розвитку
м‘ясопереробної промисловості передбачає, перш за все, формування
місії галузі, що повинне здійснюватись на державному рівні в рамках
проведення державою економічної політики. Також необхідним є
проведення аналізу соціально-економічного стану та розвитку
м‘ясопереробної галузі за останні 10 років та на його ґрунті та за
результатами опитування керівництва підприємств галузі, оцінки
зовнішніх і внутрішніх чинників їх розвитку визначити стратегічні цілі
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перспективного розвитку м‘ясопереробної промисловості та
опрацювання поетапного плану дій і механізмів реалізації розробленої
стратегії розвитку на найближчі 10 років з подальшим корегуванням її
положень у відповідності з результатами експертизи і моніторингу
виконання стратегії [2, с. 185].
Формування стратегії – це складний і трудомісткий процес.
Однак, результативність виправдовує затрачений час і кошти.
Формування стратегії дозволяє визначити її як систему методів,
критеріїв, принципів, які спрямовані на розробку стратегічних
напрямів розвитку підприємства. Системний характер процесу
формування стратегії зумовлює його структуру, в яку включено окремі
елементи процесу, взаємозв‘язані і взаємозалежні. В той же час
вивчення літератури, присвяченої безпосередньо процесу формування
стратегії, дозволяє відзначити принципові відмінності поглядів
окремих груп вчених на послідовність і складові даного процесу.
Ряд авторів визначають стратегію як якісну послідовність дій,
які використовуються для досягнення цілей.
Процес формування стратегії являє собою набір послідовних
етапів, а саме:
– визначення місії підприємства;
– формування цілей;
– комплексний аналіз зовнішнього середовища та внутрішнього
стану підприємства;
– визначення стратегії підприємства;
– оцінка стратегії.
Таким чином, більшість вчених єдині в розумінні процесу
формування стратегії і під цим процесом розуміють послідовність
відповідних дій. В той же час, сама послідовність, яка є важливою для
досягнення максимальної ефективності стратегії, неоднозначна.
Харчова промисловість є однією із найважливіших галузей
економіки України. В ній формується основна частина продовольчих
ресурсів, що є важливою умовою для гарантії продовольчої безпеки
держави, розвитку внутрішнього і зовнішнього продовольчого ринку,
поліпшення життєвого рівня населення. Від всестороннього розвитку
м‘ясопереробної галузі в значній мірі залежить як продовольча
безпека, так і конкурентоспроможність економіки в цілому. Тому для
забезпечення стратегічного розвитку м‘ясопереробної промисловості
необхідно вирішити комплекс питань як на рівні держави, так і на
рівні галузі, включаючи:
- розробку схем розвитку виробництва сільськогосподарської
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сировини і сільськогосподарських товарів з урахуванням специфіки
регіонв;
- послідовну децентралізацію інвестиційного процесу на основі
розвитку різних форм власності;
- розміщення
обмежених
централізованих
капітальних
вкладень в державному фінансуванні інвестиційних проектів
виробничого призначення відповідно програмам стратегічного
розвитку держави;
- забезпечення державного регулювання експорту й імпорту
сільськогосподарської сировини та продовольства;
- стимулювання постачань дефіцитних імпортних видів
сировини;
- здійснення заходів щодо використання частини коштів,
отриманих від сплати імпортних й експортних митних зборів на
підтримку сільгоспвиробників і переробних підприємств;
- формування й експлуатація єдиної інформаційної системи в
галузях харчової та переробної промисловості, доступної для
користувачів будь-якогорівня, зокрема іноземних;
- здійснення
заходів
щодо
організації
фінансування
прикладних наукових і експериментальних розробок;
- державне управління і контроль за якістю вироблюваної
продукції;
- підтримку розвитку малих і середніх підприємств, які є
постачальниками та споживачами продукції м‘ясопереробної
промисловості;
- координацію робіт з підготовки і перепідготовки кадрів для
м‘ясної і м‘ясопереробної промисловості.
Аналіз середовища м‘ясопереробних підприємств дозволяє
визначити фактори, які в тій чи інший мірі впливають на діяльність
підприємства. При оцінці факторів зовнішнього середовища слід
враховувати їх характеристики, а саме ступінь взаємозв‘язку. Так,
позитивна зміна ступеню впливу одного з факторів може негативно
вплинути на інші фактори. Тому необхідний комплексний аналіз
впливу факторів та оцінка можливих наслідків.
Ми ж розуміємо процес формування стратегії для
м‘ясопереробних підприємств як алгоритм дії, спрямований на
ефективне використання потенціалу і досягнення максимальної
ефективності діяльності підприємства.
Висновки. Розробка та реалізація стратегії розвитку
м‘ясопереробних підприємств вимагає чіткого уявлення щодо вимог і
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можливостей споживачів, досконалого знання ринку, постійного
моніторингу стану і розвитку існуючих сегментів ринку (аналіз
зовнішніх факторів) і ресурсних змін всередині підприємства (
внутрішні фактори), чіткого уявлення щодо власних можливостей.
Узагальнюючи вищесказане, вважаємо, що формування стратегії
необхідно будувати на загальновстановлених принципах, в той же час
стратегія повинна бути індивідуальною як для підприємств конкретної
галузі взагалі, так і для конкретного підприємства.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Нині Україна
активно прагне зміцнити свої позиції на зовнішньому ринку як країна
з ринковою економікою. Все більшого значення набувають
зовнішньоекономічні відносини для діючих суб'єктів української
економіки, залучаються іноземні інвестиції, зростає частка експорту в
зовнішньоторговельних відносинах.
Отже, для підприємств розуміння і правильне застосування
правил здійснення операцій з іноземною валютою більш ніж
актуальні.
Від організації безготівкових розрахунків у господарському
обороті залежить ефективність функціонування кожного суб'єкта
підприємницької діяльності і економіки в цілому.
Організація безготівкових розрахунків має сприяти процесу
виробництва та матеріальних благ тобто відповідати конкретним
вимогам розвитку економіки. Головна з них – забезпечувати своєчасне
отримання кожною господарською організацією коштів за поставлену
продукцію та надані послуги, а отже, сприяти прискоренню обігу
коштів у розрахунках.
Водночас, організація обліку безготівкових розрахунків має
забезпечувати достатні умови для взаємного контролю договірних
відносин між постачальниками й покупцями з дотримання умов
контролю банківських установ за правилами розрахунків згідно з
чинним законодавством [1] .
Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні
особи) для зберігання коштів і здійснення всіх видів безготівкових
розрахунків відкривають рахунки в банках на власний вибір і за
згодою банків.
У зв'язку з постійним розвитком та змінами умов діяльності
суб'єктів господарювання урізноманітнився процес управління
грошовими потоками підприємства як на макро- так і на макрорівні.
448

В умовах трансформації економіки України кожному
підприємству в тому числі й товаровиробнику сільськогосподарської
продукції, потрібно вирішувати ряд складних питань, пов‘язаних з
конкурентною боротьбою за право існування на ринку як на
національному рівні, так і на міжнародному.
Запорукою успішного функціонування підприємства в даних
умовах є ефективне управління грошовими коштами та їх потоками.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання обліку, аналізу та контролю операцій, пов'язаних з
безготівковими розрахунками за продукцію та послуги розглядалися в
роботах ряду як вітчизняних (М. Білухи, І. Бланка, Ф. Бутинця,
С. Голова, В. Горелкіна, В. Завгороднього, А. Кузьмінського,
А. Мазаракі, Є. Мниха, В. Сопка та ін.), так і закорубіжних вчених
(Д. Блейка, Ф. Вуда, Є. Брігхема, Глена А. Велша, Деніела Г. Шорта та
ін.) [2].
Вищезазначені автори зробили вагомі внески для вирішення
питань підвищення управління грошовими потоками, зокрема й в
питаннях обліку безготівкових розрахунків.
Але потрібно зауважити, що враховуючи швидкий глобальний
вплив на економіку держави в цілому та окремі підприємства, досить
мало розглянуто питань, пов‘язаних із формуванням в обліковій
системі підприємства інформації, яка б дала змогу оцінити рух та
ефективність використання грошових коштів в безготівковій формі.
Цілі статті. Вивчення організації обліку безготівкових операцій,
зокрема в іноземній валюті та пошук рішень, спрямованих на
поліпшення відображення коштів на аналітичних рахунках в банку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Саме
безготівкові розрахунки є ланкою, що сполучає кожний суб'єкт
господарської діяльності з оточуючим ринковим середовищем,
державними фінансами та дозволяє брати участь у процесі
виробництва, розподілу та споживання.
У зв'язку з реформуванням національної економіки України під
впливом глобальних інтересів постає необхідність постійного
поглиблення вивчення питань обліку пов'язаних з безготівковими
розрахунками між підприємствами за продукцію та послуги, зокрема й
в іноземній валюті. За останні роки все більша кількість
вітчизняних підприємств виходить на зарубіжний ринок. Через це
виникає необхідність здійснювати різноманітні операції в іноземній
валюті – господарські операції, вартість яких визначена в іноземній
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валюті або які потребують розрахунків в іноземній валюті.
До таких операцій можна віднести:
одержання або надання позик в іноземній валюті;
придбання запасів, основних засобів, інших активів, робіт,
послуг в іноземних постачальників;
продаж готової продукції, товарів, робіт, послуг іноземним
покупцям;
виплата витрат на відрядження за кордон тощо [3].
Першочерговим завданням системи обліку підприємства при
вирішенні питань, пов‘язаних із підвищенням рівня розрахунків, є
забезпечення отримання необхідної для прийняття рішень, інформації.
Зокрема, інформації про стан розрахунків, дебіторської та
кредиторської заборгованості, а також фінансовий результат при
впровадженні заходів, спрямованих на поліпшення безготівкових
розрахунків.
На сьогодні розроблено законодавчу та нормативно–правову
базу, створено інституційні форми організації валютних відносин,
сформовано національну валютну систему тощо.
Режим здійснення операцій у іноземній валюті на території
України, загальні принципи валютного регулювання, права й обов'язки
суб'єктів валютних відносин регламентуються Декретом Кабінету
Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного
контролю» від 19.02.93 № 15-93 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою Правління НБУ від 04.08.97 № 212),
Правилами використання готівкової іноземної валюти на території
України, затвердженими постановою Правління НБУ від 26.03.98 та
іншими нормативними актами, [4].
Відповідно до зазначеного Положення і національного Плану
рахунків бухгалтерський облік наявності та руху валютних коштів
здійснюється на рахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній
валюті», [5].
Відповідно до вищенаведеного, метою організації безготівкових
операцій в іноземній валюті в системі аналітичного обліку,
пропонується відкрити окремі рахунки в розрізі різних валют із
врахуванням: виду валюти та виду діяльності внаслідок якої була
отримана валюта:
312 Х¹Х² «Поточні рахунки в іноземній валюті»;
де Х¹ – вид валюти, Х² – вид діяльності.
Запропонований спосіб відображення в системі бухгалтерського
обліку, операцій, пов‘язаних із безготівковими коштами дасть
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можливість отримати детальну інформацію про зміни в структурі
грошових коштів та зобов‘язань підприємства, які виникли.
Аналітичний облік по рахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній
валюті» повинен вестись так, щоб забезпечити достовірну інформацію
про наявність і рух валютних коштів по кожному з відкритих у банку
рахунках в іноземних валютах.
Таблиця 1
Запропонована система аналітичного обліку
операцій в іноземній валюті
Вид
К
К
Вид валюти
діяльності
о
о
(Х²)
(Х¹)
д
д
Операційна 1
Доллар США (USD)
01
312
Фінансова
2
Евро (EUR)
02
«Поточні
Японская йена (JPY)
03
рахунки в Інвестиційна 3
Швейцарский
франк
(CHF)
04
іноземній
Британський
фунт
валюті»
05
стерлнгів (GBP)
Німецька марка (MD)

06

Валютні відносини, їх інтернаціоналізація потребують
постійного вдосконалення чинного законодавства, приведення його у
відповідність із сучасними економічними реаліями, що у кінцевому
підсумку спрямовуються на підтримання стабільності національної
грошової одиниці України та підвищення авторитету країни на
міжнародному ринку.
Висновки. Розглянувши вищенаведене, можна зробити
висновки, про те, що існуюча нині облікова система підприємства в
певній мірі здатна задовольнити інформаційні потреби управління.
При цьому потрібно зауважити, що запропонований нами спосіб
відображення грошових коштів в іноземній валюті у системі
аналітичних рахунків дасть змогу отримати детальнішу інформацію та
провести потрібний аналіз.
Необхідно зазначити, що іноземна валюта, незалежно від виду,
враховується на одному субрахунку, однак за наявності декількох
валют необхідно провадити додатковий аналітичний облік за кожним
видом, оскільки у іншому разі можливі помилки з перерахунком у
національну валюту, застосуванням курсу і підрахунком курсових
451

різниць, а отже, і з визначенням валових доходів або валових витрат.
Використання для обліку безготівкової іноземної валюти тільки
передбачених субрахунків істотно порушить бухгалтерський і
податковий облік на підприємствах, що мають рахунки у різних
валютах, тож необхідно використовувати у роботі ще й додаткові
аналітичні рахунки.
1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 3-тє
вид., перероб. і допов. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; За ред.
проф. М.Ф. Огійчука. – К.: Алеута, 2006. – 878 с.
2. Нападовська, Л. В. Управлінський облік: монографія / Л.В. Нападовська. –
Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2009. – 450 с.
3. „Бухгалтерський фінансовий облік": підручник для студентів спеціальності „Облік і
аудит" вищих навчальних закладів. /За редакцією проф. .Ф.Ф. Бутинця – 8-ме вид.,
доп. і перероб. – Житомир: ПП Рута , 2009. –912 с.
4. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15–93 ( 15–93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю".
5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і організацій / Затверджено Наказом
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (зі змінами і
доповненнями) – 12 с.
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Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. За період
формування білоруського ринку праці (з 1991 р.) створені нормативноправова база його регулювання, державна служба зайнятості,
організований моніторинг ринку праці, розробляються і реалізуються
щорічні державна та регіональна програми зайнятості населення,
надається широкий спектр послуг громадянам, що звернулися з питань
працевлаштування або за консультацією до органів державної служби
зайнятості.
Орієнтирами білоруського ринку праці є підтримання високого
рівня зайнятості населення, підвищення ефективності використання
робочої сили, утримання безробіття в межах соціально допустимого
рівня і зростання заробітної плати. Проте завдання побудови
інноваційної економіки та глобалізація світової економіки, що
супроводжуються підвищенням вимог до якості робочих місць та
персоналу, об'єктивно зумовлюють необхідність перегляду базових
орієнтирів розвитку ринку праці , зміни його якісних характеристик
[2, с. 11]. Основною проблемою ринку праці Білорусі є кількісний і
якісний дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили. Невідповідність
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попиту та пропозиції робочої сили проявляється у відсутності для тих,
хто шукає роботу, підходящих вільних робочих місць, у структурному
і технологічному безробітті, вимушеній неповній зайнятості, в
стійкому дефіциті кваліфікованих робітників і фахівців одних
професій і спеціальностей та значному надлишку інших.
На ринку праці зберігається істотний дисбаланс професійнокваліфікаційної структури вільних робочих місць і безробітних.
Існує надлишок юристів (на одну вакансію – 7 безробітних),
економістів (відповідно 4), бухгалтерів (3), викладачів (на одну
вакансію 10 безробітних). У той же час економіка відчуває брак
кваліфікованих робітників. Особливо складною є ситуація в
будівельній сфері, де попит на робітників істотно перевищує
пропозицію. На одного безробітного муляра є 7 заявлених наймачами
вакансій на цю посаду, тесляра – 4, на штукатура 3 вакансії і т.д.
Відчувається брак лікарів (на одного безробітного є 45 вакансій),
інженерів-програмістів (відповідно 9 вакансій) [3, с. 67].
Стан професійно-кваліфікаційного складу кадрів, а також низька
мобільність робочої сили зумовлюють значний територіальний та
галузевий дисбаланс попиту і пропозиції фахівців і кваліфікованих
робітників.
Головне завдання полягає у забезпеченні збалансованості обсягів
і структури підготовки робітників і фахівців у системі професійної та
спеціальної освіти і попиту національного ринку праці в кадрах.
Динаміка зайнятості вимагає не стільки збільшення чисельності
працівників, скільки підвищення якості підготовки кваліфікованих
кадрів, ступеня її відповідності міжнародним стандартам і підвищення
продуктивності праці. Лише на цій основі може бути вирішене
завдання підвищення конкурентоспроможності робочої сили [1, с. 84].
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Для узгодження
всіх пропорцій і сегментів білоруського ринку робочої сили, необхідна
комплексна система регулювання зайнятості. Вона повинна
забезпечувати регулювання мезо- та мікропропорцій, а також
виконувати маркетингові функції. До них відносяться: стратегічне
(індикативне) планування, інформаційні маркетингові дослідження
попиту на робочу силу та її пропозиції, реклама, стимулювання
працевлаштування тощо.
У рамках системи регулювання ринку праці доцільно
використовувати поєднання наступних видів регулювання:
– захисне, призначене для обмеження дій, які ведуть до
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незахищеності різних груп трудящих;
– заохочувальне, спрямоване на створення умов, в яких можуть
здійснюватися і розвиватися певні форми діяльності;
– обмежувальне, яке здійснюється для виключення дій окремих
осіб або груп осіб таким чином, щоб вони не могли отримати переваги
перед іншими;
– директивне регулювання, що допускає вплив уряду на ринок
праці з урахуванням інтересів населення;
– регулювання за допомогою економічних фінансових заходів
(податків і субсидій), які сприяють зростанню пропозицій на ринку
праці або сприяють підвищенню зайнятості.
Тільки комплексний, системний підхід до проблеми
регулювання ринку праці може забезпечити збалансованість трудових
ресурсів – найважливішого чинника розширеного відтворення та
соціально-економічного розвитку країни.
Світовий і вітчизняний досвід показує, що пріоритетним
напрямом формування ринку праці є приведення у відповідність
пропозиції робочої сили з професійно-кваліфікаційною та
територіальною структурою попиту. Даний напрямок реалізується за
допомогою здійснення наступної системи заходів.
Насамперед, це розробка макроекономічних прогнозів
професійно-кваліфікаційного складу робочої сили додаткової потреби
у кваліфікованих кадрах (із зазначенням необхідного рівня підготовки
фахівців кожної професії). Такі прогнози, наприклад, в США
складаються протягом останніх 50 років, результати яких і регулярно
публікуються. За ці роки створені сучасні методологічні підходи і
добре організована інформаційно-статистична система прогнозування
зайнятості. У макроекономічних прогнозах розкривається динаміка
чисельності економічно активного населення з урахуванням
демографічного фактора і рівня економічної активності населення за
128 групами (залежно від статі, віку, расової та національної
приналежності) [4, с. 47].
Досвід Росії показує, що прогнозні показники професійнокваліфікаційної
структури
зайнятих
в
економіці
повинні
розраховуватися на основі макроекономічних та галузевих параметрів
розвитку
виробництва.
Прогнозу
професійно-кваліфікаційної
структури зайнятих в економіці країни повинні передувати:
– демографічний прогноз і прогноз чисельності економічно
активного населення за соціально–демографічними групами;
– прогноз темпів і пропорцій економічного зростання;
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– прогноз виробництва товарів і послуг по галузях;
– прогноз зайнятості по галузях.
Розробка таких прогнозів дає можливість виявити структурні
зрушення в складі робочої сили за професіями та спеціальностями, а
також забезпечити розвиток системи вищої, середньої та професійнотехнічної освіти з урахуванням реальних потреб галузей економіки і
виробництв в кваліфікованих кадрах [5, с. 24].
Досягненню цілей найбільш повної відповідності потреб
економіки системі професійної підготовки фахівців і кваліфікованих
робітників на думку російських вчених сприятиме розробка
комплексних освітніх та кадрових програм з єдиною інформаційною
базою даних про стан попиту і пропозиції робочої сили. Реалізація
такої комплексної програми покликана активізувати розвиток
кадрового
потенціалу
підприємств,
підвищити
якість
і
конкурентоспроможність робочої сили, удосконалювати систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
У розвинених країнах світу для визначення перспективної (на
5-10 років) потреби в кадрах у професійно-кваліфікаційному та
територіально-галузевому
аспектах,
виявлення
вимог,
що
пред‘являються до працівників з боку наймачів, організовуються
моніторинги формування попиту і пропозиції робочої сили, а також
моніторинги працевлаштування випускників професійних навчальних
закладів. На основі таких обстежень оцінюються масштаби підготовки
кадрів, визначається професійно-кваліфікаційна структура прийому та
випуску фахівців, забезпечується взаємопов‘язаний розвиток ринку
освітніх послуг і ринку праці [3, с. 72].
Рішення основних проблем ринку праці в Республіці Білорусь
вимагає:
– посилення активної політики зайнятості, спрямованої на
створення, збереження і модернізацію робочих місць насамперед у
конкурентоспроможних
та
життєзабезпечуючих
галузях
і
виробництвах, що викликає необхідність формування з боку держави
сприятливих умов для створення робочих місць, вдосконалення (з
урахуванням зарубіжного досвіду ) економічного механізму створення
робочих місць в умовах впровадження нових технологій та
інноваційного розвитку економіки;
– створення науково-методологічного та методичного
забезпечення проблеми визначення перспективної додаткової потреби
економіки у кваліфікованих кадрах і на цій основі методик
прогнозування підготовки кадрів;
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– поліпшення підготовки та перепідготовки кадрів у професійнокваліфікаційному розрізі у відповідності з поточними і
перспективними потребами економіки в кваліфікованій робочій силі.
Для цього необхідно, використовуючи організаційно-економічні та
фінансові стимули, домогтися гнучкої реакції навчальних закладів
країни на мінливий попит економіки на професії;
– збільшення обсягів навчання безробітних під замовлення
наймачів, відновлення системи професійно-технічного навчання
кадрів безпосередньо на виробництві, здійснення загальної
професіоналізації випускників загальноосвітніх шкіл відповідно до
потреб економіки в кадрах;
– розробки спеціальних програм забезпечення зайнятості
громадян, нездатних на рівних умовах конкурувати на ринку праці
(інвалідів, молоді до 18 років, осіб передпенсійного віку тощо);
– створення (з урахуванням зарубіжного досвіду) системи
обов‘язкового державного страхування громадян на випадок
безробіття;
– збереження контрольованої ситуації та утримання рівня
реєстрованого безробіття у соціально допустимих межах; перехід до
персоніфікованого соціального страхування працюючих від
безробіття.
Для запобігання негативного впливу глобальної фінансовоекономічної кризи на ринок праці вважаємо необхідною реалізацію
наступних заходів попереджувального характеру:
– збільшення інвестицій в усі сегменти освітньої системи країни;
– випереджальна перепідготовка працівників, які перебувають
під ризиком звільнення з професій, затребуваних на ринку праці;
– прийняття широкого спектру програм з перенавчання та
адаптації громадян, які втратили роботу, розробка програм розвитку
громадських та тимчасових робіт для тимчасово безробітних
громадян, направлення звільнених із виробництва на роботу по
ремонту та модернізації соціальної інфраструктури, в першу чергу,
житлово-комунального господарства та житла, благоустрою територій
невеликих міст і сільських селищ;
– здійснення постійного моніторингу ситуації на ринку праці,
введення в обов‘язки наймачів завчасно повідомляти в органи по
праці, зайнятості та соціального захисту про перехід на режим
вимушеної неповної зайнятості або тимчасової припинення
виробництва у зв‘язку з наслідками світової фінансово–економічної
кризи;
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– обмеження використання іноземної робочої сили в разі
загострення ситуації на ринку праці країни;
– стимулювання розвитку малого бізнесу та самозайнятості
населення, розвиток народних промислів і ремесел;
– посилення матеріальної підтримки звільнених працівників і
безробітних громадян, в тому числі підвищення розміру допомоги по
безробіттю до бюджету прожиткового мінімуму, надання права на
одержання допомоги особами, які звільнилися за власним бажанням,
нарівні з іншими категоріями безробітних громадян.
Висновки. Дослідження показали, що залежно від ситуації, що
складається на ринку праці, в окремих регіонах і галузях економіки
слід здійснювати цілеспрямовану реалізацію спеціального комплексу
тих чи інших заходів державного регулювання, спрямованих або на
збільшення пропозиції робочої сили за окремими категоріями
працездатного населення, або, навпаки, на її скорочення. Збільшенню
пропозиції робочої сили сприяє: організація професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до
потреб економіки; організація професійної орієнтації всіх категорій
тимчасово незайнятого населення; надання податкових пільг
підприємствам, що здійснюють навчання працівників безпосередньо
на виробництві; розробка спеціальних програм забезпечення
зайнятості (молоді, жінок з малолітніми дітьми, інвалідів тощо);
повна, оперативна та достовірна інформатизація населення про
можливості працевлаштування і зміни місця проживання в регіонах
країни.
В умовах значного перевищення пропозиції робочої сили над
попитом може виникнути необхідність застосування заходів,
спрямованих на скорочення пропозиції робочої сили з числа
визначених категорій населення. Такі заходи можуть проводитися як
на загальнодержавному рівні, так і в рамках певного міста чи регіону.
Впливати на скорочення пропозиції можна за допомогою
зниження її притоку на ринок праці і стимулювання відтоку, а також
перерозподілу робочого часу і робочих місць між працівниками і,
насамперед, шляхом: збільшення термінів навчання в загальноосвітніх
та професійних навчальних закладах; збільшення в установах освіти
навчальних місць з денною формою навчання та скорочення
навчальних місць з вечірньою формою навчання; підвищення
стипендій студентам, які навчаються з відривом від виробництва;
збільшення виплат та терміну відпустки по догляду за дітьми жінкам,
надання їм пільг щодо обчислення трудового стажу; збільшення
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пенсій інвалідам та особам, які доглядають за ними; збільшення
розміру пенсій; заохочення працівників до дострокового виходу на
пенсію; розширення практики надання навчальних відпусток для
працівників підприємств; стимулювання переходу працівників на
часткову і тимчасову форми зайнятості шляхом встановлення
соціальних гарантій.
Запропоновані заходи з формування пропозиції робочої сили в
Республіці Білорусь із урахуванням зарубіжного досвіду найбільш
повно відповідають ситуації, яка виникає на ринку праці в сучасних
умовах і спрямовані на усунення як кількісного, так і якісного
(професійно–кваліфікаційного та територіального) дисбалансу попиту
та пропозиції робочої сили.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Визначна
роль та економічна сутність основних засобів полягає в тому, що вони
є мірилом і основою розвитку продуктивних сил сільського
господарства, забезпечуючи відповідний рівень і темпи збільшення
виробництва продукції та підвищення продуктивності праці. Основні
засоби, складаються з великої кількості конструктивних елементів, які
виконують різні технологічні функції, мають неоднакове
експлуатаційне навантаження, і як наслідок, спрацьовуються
нерівномірно. Дослідження розбіжностей у фінансовому і
податковому обліку, які стосуються витрат на ремонт та поліпшення
основних засобів може виявити значні резерви підвищення
ефективності їх використання, що і обумовлює актуальність,
теоретичну і практичну значущість наукових досліджень пов‘язаних із
правильним віднесенням витрат на ремонт та поліпшення основних
засобів, а також розробки рекомендацій і пропозицій щодо вирішення
окреслених питань.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Розгляду важливих аспектів організаційнометодологічного забезпечення обліку витрат на ремонт та поліпшення
основних засобів присвячено наукові праці багатьох авторів, а саме:
М. Г. Чумаченко, Г. Є. Павлової, О. В. Чернецької, С. Ф. Голова та ін.
Огляд наукових праць дозволив констатувати, що питання, які
пов‘язані з методикою обліку витрат на ремонт та поліпшення
основних засобів, залишаються у дискусійній площині і потребують
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подальшого вивчення.
Цілі статті. Метою статті є порівняння вимог щодо віднесення
витрат на ремонт та поліпшення основних засобів у бухгалтерському і
податковому обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В економічній
літературі особлива увага приділяється видам ремонтних робіт, які в
залежності від складності, характеру і періодичності проведення
мають різну мету. За основу беруться різні ознаки, основні з них
класифікуються залежно від мети, яку переслідує підприємство:
технічний огляд, ремонт та поліпшення. За технічними ознаками
ремонтні роботи поділяються на поточні, середні та капітальні
ремонти. Здебільшого в обліку ремонти основних засобів
класифікуються залежно від способу здійснення на підрядний (силами
підрядної організації) та господарський (власними силами). За якістю
поліпшення основних засобів види ремонтних робіт класифікуються
на
реконструкцію,
модернізацію,
технічне
переозброєння,
модифікацію та дообладнання. У бухгалтерському обліку для
ідентифікації ремонтних робіт, як правило, залучають технічних
фахівців, оскільки досить важко розрізнити їх за видами.
Так, порівняльний аналіз чинного нормативно-облікового
законодавства України, міжнародних та національних стандартів
бухгалтерського обліку свідчить, що крім відсутності чіткого
визначення поняття «технічне обслуговування», «ремонт» й
«поліпшення основних засобів», у кожному з розглянутих
нормативно–правових актів є розбіжності й у переліку видів таких
робіт, що ускладнює обліковий процес.
Отже, вважаємо за необхідне узагальнити класифікацію
ремонтів основних засобів відповідно до чинних нормативних актів
(табл. 1).
У податковому обліку відображення витрат на ремонт основних
засобів має певні особливості. Зокрема, відповідно до Податкового
кодексу суми витрат на ремонт і поліпшення основних засобів
відносяться на конкретний об‘єкт основного засобу, щодо якого такий
ремонт чи поліпшення здійснюється.
Щодо нашої точки зору для цілей бухгалтерського обліку
ключову роль відіграє якісна характеристика ремонтних робіт, а не
назва заходу. У зв‘язку з цим розглянемо особливості документування
обліку ремонтів та поліпшення основних засобів на рис. 1.
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Таблиця 1
Класифікація ремонтних робіт відповідно до чинного законодавства
Нормативний акт
Види ремонтних робіт
Лист Держбуду України «Про
віднесення ремон–тно–
– поточний ремонт;
будівельних робіт до
– капітальний ремонт
капітального й поточного
ремонтів» [1]
Положення про технічне
– технічне обслуговування;
обслуговування і ремонт
– поточний ремонт;
дорожніх транспортних засобів
– капітальний ремонт
автомобільного транспорту 2]
модифікація; модернізація; заміна
Наказ «Про затвердження
окремих частин обладнання;
Методичних реко–мендацій з
впровадьження ефективнішого
бухгалтер–ського обліку
технологічного процесу; добудова
основних засобів» [3]
(недобудова); технічний огляд;
технічне обслуговування; ремонт
модифікація програмного
забезпечення та об‘єктів основних
засобів, що збільшує термін їх
корисного використання; створення
нового змінного елементу складного
об‘єкту основних засобів;
МСФЗ 16 «Основні засоби» [4]
впровадження нових виробничих
процесів, що забезпечать зменшення
витрат; удосконалення деталей, вузлів
і машин для досягнення значного
підвищення якості продукції; ремонт
та обслуговування обладнання
модернізація; модифікація; добудова;
ПСБО 7 «Основні засоби» [6]
дообладнання; реконструкція; інші
види поліпшення
Первісна вартість об‘єкта основних засобів збільшується на суму
витрат, пов‘язаних із ремонтом та поліпшенням об‘єктів основних
засобів (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням,
реконструкцією), що зумовлює зростання майбутніх економічних
вигід, первісно очікуваних від використання об‘єктів, у сумі, яка
перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних
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засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового
року [5].
Поліпшення об‘єктів
Підтримання об‘єктів основних
основних
засобів (п. 14 П(С)БО 7
засобів у робочому стані (п. 15
«Основні
засоби»)
П(С)БО 7 «Основні засоби»)
вид заходу
технічний огляд, нагляд,
обслуговування, ремонт тощо

модернізація, модифікація, побудова,
дообладнання, реконструкція тощо

якісна характеристика
призводить до одержання первісно
визначеної суми майбутніх економічних
вигід від використання об‘єкта
господарським
способом

Нарядзамовлення

підрядним
способом

призводить
до
збільшення
економічних вигід, первісно очікуваних від використання об‘єкта
підрядним
способом

Договір
Акт приймання
виконаних робіт

господарським
способом

Табель обліку робочого
часу
Наряд-замовлення з обліку ремонтних робіт
Лімітно-забірні картки
Накладна-вимога тощо

Акт приймання-здачі відремонтованих реконструйованих і
модифікованих об‘єктів основних засобів ОЗ-2
Інвентарна картка
Рис. 1. Документування обліку витрат на ремонт та поліпшення
основних засобів
Сума витрат, пов‘язана з ремонтом і поліпшенням об‘єктів
основних засобів (у т. ч. орендованих), у розмірі, що не перевищує 10
% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок
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звітного року, відноситься до витрат звітного податкового періоду, в
якому такий ремонт та поліпшення було здійснено.
Зауважимо, що у податковому обліку до поліпшення основних
засобів належить як поточний, так і капітальний ремонт, витрати на
проведення якого в межах ремонтного ліміту можна включати до
податкових витрат. Витрати, які перевищують 10 % ремонтного
ліміту, відносяться на збільшення первісної вартості відремонтованого
або покращеного об‘єкта основних засобів та амортизуються у складі
цієї вартості [5].
У бухгалтерському обліку витрати на ремонт відображаються за
дебетом рахунку 23 «Виробництво», або класу 9 «Витрати діяльності»
та кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками» (якщо роботи виконує підрядник). За умови виконання
ремонтних робіт власними силами такі витрати відображаються за
кредитом рахунків 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 20
«Виробничі запаси»; 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети»; 65
«Розрахунки за страхуванням»; 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам» тощо. Витрати на поліпшення об‘єкта основних засобів
у міру їх здійснення списуються за дебетом рахунку 15 «Капітальні
інвестиції» та кредитом рахунків 13 «Знос (амортизація) необоротних
активів»; 20 «Виробничі запаси»; 22 «Малоцінні швидкозношувані
предмети»; 65 «Розрахунки за страхуванням»; 66 «Розрахунки за
виплатами працівникам» тощо (якщо роботи здійснюються
господарським способом). За умови виконання поліпшення
підрядником такі витрати відносять на кредит рахунку 63 «Розрахунки
з постачальниками та підрядниками».
У податковому обліку згідно з Податковим кодексом витрати на
ремонт основних засобів (залежно від їх використання) можна
віднести до складу загальновиробничих витрат (п. 138.10.1),
адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та
управління підприємством (п. 138.10.2) та до складу витрат на збут (п.
138.10.3) [5]. Таким чином, витрати на ремонт та поліпшення
основних засобів акумулюються на різних рахунках бухгалтерського
обліку та у складі різних вищеназваних витрат у податковому обліку
для відстеження встановленого ліміту.
Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, зауважимо, що у
податковому обліку на відміну від бухгалтерського, витрати на
ремонтні роботи поділяються на утримання основних засобів
(технічне обслуговування), а також ремонти та поліпшення основних
засобів (реконструкція, модернізація та інші види поліпшень).
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Зрештою у податкових цілях до однієї групи потрапляють як
поліпшення, так і всі ремонти незалежно від їхнього виду.
1. Лист Держбуду України «Про віднесення ремонтно–будівельних робіт до
капітального й поточного ремонтів» № 7/7–401 від 30.04.2003 р. [Електронний
ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
2. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту № 102 від 30.03.98 р. [Електронний ресурс] / Верховна
Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
3. Наказ «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
основних засобів» № 561 від 30.09.2003 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
4. МСФЗ 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. –
Режим доступу : http://www.zakon.rada.kiev.ua.
5. Податковий кодекс України № 2755-VІ від 2 груд. 2010 р. [Електронний ресурс] /
Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено
наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27 квіт. 2000 р. [Електронний
ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
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Розглянуто проблематику з проблем розвитку сфері зв‘язку та інформатизації
по таким основним та важливим напрямам як ефект цифрового розриву, моральний та
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Yatskevich I.
ON PROBLEMS OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATIZATION
We consider the issues on the development of communication and information in the
following important areas and the effect of the digital divide, moral and physical wear and
tear, no improvement tariff policy, legislative and regulatory support, regulatory policy,
cloud computing, the deficit and the migration of professionals, the lack of a mechanism to
support the domestic the manufacturer, the growth of malware, unstable political and
economic situation in Ukraine.
Key words: enterprise, the service, the problem of communication and information.

Яцкевич И.В.
О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Рассмотрена проблематика по проблемам развития области связи и
информатизации по следующим основным и важным направлениям как эффект
цифрового разрыва, моральный и физический износ оборудования, невдосконаленисть
тарифной политики, законодательного и нормативного обеспечения, регуляторной
политики, облачные вычисления, дефицит и миграция специалистов, отсутствие
механизма поддержки отечественного производителя, рост количества вредоносных
программ, нестабильная политическая и экономическая ситуация в Украине.
Ключевые слова: предприятие, услуга, проблема, сфера связи и информации.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
сфері зв‘язку та інформатизації України відбувається в надзвичайно
складних умовах. З одного боку, це пов‘язано з технологічною
відсталістю, кризовим станом економіки, різким зниженням доходів
широких верств населення.
Завдання модернізації вітчизняних підприємств сфері зв‘язку та
інформатизації (ПЗ) вимагає докорінного реформування механізму
функціонування сфері. Найактуальнішою проблемою такого
реформування є залучення інвестицій та новітніх технологій з метою
найбільш повного задоволення потреб українського суспільства в
послугах сфері зв‘язку та інформатизації (послуг), що можливо за
рахунок прогнозу тенденцій розвитку сфері зв‘язку та інформатизації
(СЗІ) й пошуку нових підходів до формування і розвитку підприємств.
За 2012 рік обсяги доходів від надання послуг в загальному
обсязі доходів сфери послуг України склали 23 %, або близько
62 млрд. грн., і зросли порівняно з 2011 роком на 6,7 % [1]. Доходи від
реалізації послуг склали 52,3 млрд грн у 2012 році, що на 4 % (або на
2 млрд грн) більше порівняно з 2011 роком [2]. Зокрема, доходи від
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надання телекомунікаційних послуг у 2012 році порівняно з
2011 роком збільшилися на 3,8 % і склали 48 млрд грн, або 91,8 % від
загальної кількості доходів.
Важливою складовою частиною із дослідження тенденцій
розвитку СЗІ є виявлення основних проблем, що виникають у процесі
розвитку сфері. За своєю сутністю проблеми носять об'єктивний характер,
тому що є результатом дії об'єктивних економічних законів і
закономірностей управління [3]. Необхідність розгляду і вивчення
проблем значно зросла в умовах ринкової нестабільності, інтенсивної
активності науково-технічного прогресу, зростання вимог споживачів
до послуг й засобів зв‘язку тощо.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми показує, що питаннями
щодо проблем СЗІ займалися такі вчені-економісти як Я. Гапанович,
О. Голинська, В. Орлов, О. Орлова та ін. [4, 5].
Цілі статті. Метою статті є теоретичне поглиблення з
дослідження проблематики сфері зв‘язку та інформатизації в сучасних
умовах. Для цього необхідно виконати наукове завдання, що полягає у
дослідженні їх природи та роль у розвитку галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проблеми у СЗІ
це сукупність нових, діалектично виникаючих складних теоретичних
або практичних питань, що суперечать існуючому становищу та
потребує вирішення шляхом досліджень. Проаналізувавши праці
згаданих у роботі вчених [4, 5], ми можемо констатувати тезу, яка
полягає в тому, що проблеми у СЗІ виникають не стихійно, а
закономірно, під дією науково-технічного прогресу, у зв‘язку вимог до
послуг у споживачів, у зв'язку з розвитком продуктивних сил і
виробничих відносин.
У контексті даного дослідження пропонуємо більш деталізовано
дослідити проблеми розвитку СЗІ України.
1. Ефект цифрового або електронно-цифрового розриву.
Залежно від різниці соціально-економічного розвитку регіонів
України, група людей має можливість більш широкого використання
інформаційних благ, а інша група користується цими можливостями
або з певними обмеженнями, або повністю позбавлена такої
можливості.
2. Моральний та фізичний знос обладнання. Важливою умовою
сталого розвитку сфері стає створення в Україні сприятливих умов для
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надання послуг є високоякісне обладнання. Адже стрімке зростання
інвестицій в даній сфері обумовлене необхідністю модернізації мереж
зв'язку, морально і технологічно застарілого телекомунікаційного
обладнання (для традиційних операторів) з метою розвитку нових послуг
і задоволення попиту на них. Фізичний знос є наслідком фізичного
старіння об'єкта і часткової втрати його працездатності. Обладнання з
фізичним зносом, понад 70-80 % вважається неліквідним. Реальний
моральний знос комп'ютерної техніки сягає 30 % на рік, а фізичний –
15 %.
3. Невдосконаленість тарифної політики. У СЗІ України
тарифоутворення розподіляється на дві сфері: ту, що регулюється
НКРЗІ, та сферу вільного встановлення тарифів. Тарифна політика
НКРЗІ спрямована на забезпечення оптимального поєднання розміру
тарифів на послуги на рівні платоспроможності населення з
урахуванням інтересів суб‘єктів ринку цих послуг щодо надання
сприятливих економічних умов для збільшення обсягів послуг та
підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних
мереж [1]. Послуги, які надають із застосуванням нових технології,
належать до нерегульованої сфери. Тарифи на телекомунікаційні
послуги ПЗ встановлюють самостійно, за винятком загальнодоступних
послуг.
4. Хмарні обчислення. Електронна комерція, навчання та охорона
здоров'я, потреба до захисту даних і конфіденційність інформації
сприяє впровадженню ПЗ послуги «хмарних обчислень». Слід
зазначити, що хмарні обчислення – це модель, яка дає користувачам
послуг можливість повсюдного, зручного мережевого доступу за
запитом до спільно використовуваного набору конфігурованих
обчислювальних ресурсів, які можуть бути оперативно надані і
вивільнені при мінімальних управлінських зусиллях або мінімальній
взаємодії постачальників послуг [6].
ПЗ зустрічаються з низкою проблем, які відбиваються на
конкурентних позиціях. Основними проблемами є: «прив'язка» до
постачальника може відбутися в будь-якому сегменті ринку хмарних
обчислень, що може утруднити рух даних, додатків або послуг;
відсутність галузевих стандартів або затверджених стандартів. Взагалі
затверджені стандарти пов'язані з лідером ринку; обмежувальні умови
ліцензування; зловживання положень при державних закупівлях;
недостатнє технічне забезпечення, що пов'язане з незначним
прогресом у побудові національної широкосмугової мережі,
обмежувальної політики щодо Інтернет-контенту, дискримінаційний
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підхід до іноземних технологічних підприємств і відсутність належних
рамок для розробки стандартів ІКТ.
5. Недосконалість законодавчого та нормативного забезпечення.
Слід відмітити, що проблеми сфері багато в чому визначаються
недоліками законодавства у СЗІ. Його стан не відповідає рівню
економічного розвитку країни і за своїми якісними параметрами воно
не відповідає необхідним вимогам на сучасному етапі розвитку
суспільства. Основні претензії до законодавства у СЗІ полягають у
наступному:
відсутність
системи
регламентації
перевірок
підприємницької діяльності; тривала процедура реєстрації й
отримання необхідних сертифікатів, неоднозначне тлумачення
різними гілками влади законодавчих актів, які постійно змінюються;
недосконала система розгляду справ у господарських судах і
несвоєчасне виконання їхнього рішення; невідповідність, у низці
випадків, між законодавчими актами і підзаконними нормативними
актами; відсутність дієвого механізму правового захисту інвесторів від
боржників і недоброчесних партнерів; невідповідність податкової та
бухгалтерської систем міжнародним стандартам; високий рівень
податкових ставок і значна кількість податків позбавляє державу
конкурентних переваг при залученні іноземних інвесторів.
Наступною проблемою в Україні є недосконалість податкової
політики яка потребує збалансованості. Так, великі податкові ставки
сприяють підприємств виплачувати значну частину свого прибутку
відраховувати у вигляді податків до держбюджету. Це неминуче
призводить до високих цін на послуги, СЗІ розвиватиметься
повільніше, вітчизняні та іноземні підприємства інвестують менше
коштів, повільніше впроваджуються інноваційні послуги та технології,
менше створюються робочі місця, зменшення обсягів надаваних
послуг та зменшення доходів до бюджету.
6. Недосконалість регуляторної політики. Одне з ключових
питань у регулюванні СЗІ – довгострокове планування та стратегії з її
розвитку. Так, недалекоглядна політика розподілу частот у минулому
сьогодні призводить до того, що частоти, на яких працюють ПЗ,
знаходяться в різних діапазонах, це унеможливлює розвиток на базі
існуючих ліцензій нових технологій зв'язку 3-го і 4-го поколінь. У
результаті в Україні немає ні національного покриття, ні нормальної
швидкості, ні потужного позиціонування, ні адекватного ринку цін на
послуги та український споживач не бачить переваг технології.
7. Дефіцит та міграція спеціалістів у СЗІ. За даними НКРЗІ,
щороку українські вузи випускають близько 16 тис. фахівців у СЗІ і
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тільки 4–5 тис. з них працевлаштовуються за фахом. Однак, з появою і
розвитком абсолютно нових технологій і напрямів діяльності ПЗ
відчувають недостатню кількість висококваліфікованих фахівців.
Також спостерігається відтік фахівців СЗІ за кордон, а особливо
IT-фахівців. Так, в Україні за різними оцінками, близько 200 тис.
IT-фахівців, при цьому експорт IT-послуг, за даними Нацбанку,
становить близько $ 495 млн на рік. За свіжими даними Bionic Hill,
щорічно Україну залишають 5-6 тис. IT-інженерів, що в грошовому
еквіваленті означає витік $ 300 млн. ВВП. Конкуренція за мізки буде
наростати, оскільки Євросоюз планує працевлаштувати 900 тис.
фахівців з усього світу[7].
8. Відсутність механізму підтримки вітчизняного виробника.
Незважаючи на швидкі темпи зростання експорту імпорт його
перевищує як у розмірах, так і у темпах зростання. Перевищення
експорту над імпортом приводить до того, що економіка країни не
здатна бути конкурентоспроможною та забезпечити себе продукцією
власного виробництва.
9. Зростання кількості шкідливих програм. Зростання
програмних додатків супроводжується збільшенню кількості
шкідливих програм для крадіжки SMS-повідомлень в онлайн–
банкінгу, підроблених додатків для знайомств і розваг, навмисне
змінених версій надійних додатків, у тому числі і шкідливих програм,
які видаються за корисні утиліти. Крім того, зафіксовані випадки
масштабних кібератак та оптичного шпигунства, в тому числі атаки на
системи Bitcoin і викриття операції «Троя» [8].
10. Нестабільна політична та економічна ситуація в Україні.
Нестабільна політична і економічна ситуація проявляється у високих
рівнях інфляції та безробіття яка сприяє зменшенню споживання
послуг.
Висновки. Данні проблеми повинні вирішуватись на
державному та на регіональному рівнях. Природно, що на практиці
пріоритетність вирішення зазначених проблем залежить від багатьох
факторів. Однак, в першу чергу при вирішенні даних проблем,
представники виконавчої влади, повинні орендуватись на інтереси
юридичних осіб тобто – підприємців. Ця умова пов‘язано з тим, що
кількісне зростання підприємств сприяє розвитку галузі та є джерелом
поповнення державного бюджету.
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