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Луцький національний технічний університет
ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО Й РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
© Балюк Н.Г.
У статті досліджено основні напрями аналізу та обліку витрат на
виробництво і реалізацію продукції фермерських господарств, запропоновано нові
шляхи та підходи до ведення обліку витрат і аналізу виходу продукції у
фермерських господарствах.
Ключові слова: витрати, виробництво, сільське господарство, фермерське
господарство.
In the article the main directions of analysis and accounting costs of production
and sales of farms, offered new ways and approaches to accounting and cost analysis
yields on farms.
Keywords: consumption, production, agriculture, farm.
В статье исследованы основные направления анализа и учета затрат на
производство и реализацию продукции фермерских хозяйств, предложены новые
пути и подходы к ведению учета затрат и анализа себестоимости продукции в
фермерских хозяйствах.
Ключевые слова: затраты, производство, сельское хозяйство, фермерское
хозяйство.

Для забезпечення ефективності фермерського господарства
необхідно мати точні дані про реальні витрати на виробництво
продукції. Лише в цьому випадку можна порівняти одержані
результати із затратами, визначити рівень рентабельності
виробництва. Облік витрат виробництва у фермерському
господарстві можна, на відміну від великих сільськогосподарських
підприємств, значно спростити.
Проблема особливостей аналізу витрат у фермерських
господарствах висвітлена у працях багатьох науковців, які
займалися аналізом основних проблем та розробкою перспектив
щодо його удосконалення. Зокрема, слід виділити: В.П. Горьового,
М.Ф. Огійчука, С.П. Азізова, П.Т. Саблука, М.Я. Дем‘яненка, С.В.
Скрипника, Л.О. Мармуля, В.В. Липчука, Л.Ю. Мельника, П.М.
Макаренка, П.С. Березівського та ін. Проте, багато питань
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залишаються не вирішеними і до сьогодні. Вони проводять
дослідження щодо теоретичних та практичних аспектів аналізу
витрат, зокрема, розглядають поняття та класифікацію витрат,
методи обліку, методики проведення аналізу і аудиту витрат,
ефективності управління витратами у різних галузях економіки.
Всі витрати, пов‘язані з виробництвом і реалізацією
продукції, робіт і послуг групуються у відповідні статті, які
визначаються галузевою інструкцією з планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції(робіт, послуг) з врахуванням
характеру і структури виробництва. Витрати виробництва
записують у розрізі елементів відповідно до типової кореспонденції
рахунків.
Користуючись наведеним переліком, фермер може
самостійно провести записи витрат у меморіальному ордері, а
відтак у Журналі реєстрації господарських операцій та Відомості
обліку витрат виробництва фермерського господарства.
Варто звернути увагу на те, що перелік витрат у згаданій
відомості відрізняється від типових статей їх обліку у сільському
господарстві, тому окремі графи необхідно розшифрувати за
такими елементами як насіння (корми), добриво, засоби захисту
рослин (тварин) тощо.
Розшифрування витрат при їх відображенні полегшує
використання даних обліку для проведення детального аналізу
рівня витрат на виробництво, їх динаміки, пошук на цій основі
можливостей
для
здешевлення
виробництва
продукції
фермерського господарства. Такий спосіб ведення обліку дозволяє
без додаткових групувань і виписок легко порівнювати витрати за
їх елементами за ряд років, що спрощує аналіз ефективності
господарювання, забезпечує наочність показників.
Облік надходження продукції рослинництва у фермерському
господарстві можна вести у «Щоденнику надходження
сільськогосподарської продукції» ф.81, який у великих
господарствах призначений лише для обліку надходження яєць,
овочів, плодів і ягід. З цією метою необхідно дещо змінити
методику записів в ньому. Так, у графі «Від кого прийнято», крім
прізвищ осіб, зайнятих збиранням сільськогосподарської продукції
на полі. Слід вказувати дату збирання, оскільки відповідна клітинка
зверху щоденника не дозволяє проводити щоденні записи цього
показника. Щоденник повинен вести той, хто приймає зібрану
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продукцію для зберігання та реалізації. При перевезенні продукції з
поля до місця зберігання необхідно забезпечити записи кількості
зібраної продукції в подорожні листи водіїв чи трактористів, які
доставляють продукцію і після її зважування дані щоденника треба
звірити з цими листами.
Після визначення фактичних витрат на виробництво і
валового збору сільськогосподарських культур фермер може
визначити фактичну собівартість виробленої продукції за її видами.
Для цього необхідно мати заздалегідь вирахувані нормативні
витрати на один центнер сільськогосподарської продукції, яка
виробляється в господарстві. Такі нормативи розраховують,
виходячи з технології виробництва того чи іншого виду продукції і
визначають обсяг кожного виду робіт, їх вартість, потреби у
відповідних ресурсах для виробництва продукції, їх вартість.
Статистика собівартості продукції фермерських господарств
базується на даних бухгалтерського обліку, завданням якого є
визначення загальної суми витрат, групування їх за видами та
калькулювання собівартості одиниці продукції.
Найбільш повно ці дані про собівартість продукції
рослинництва і тваринництва містяться і у формі № 50-сг «Основні
показники роботи сільськогосподарських підприємств» та
первинних документах бухгалтерського обліку. В цьому документі
містяться відомості про витрати на основне виробництво всього, у
тому числі на продукцію рослинництва і тваринництва, оплата
праці, відрахування на соціальні заходи, насіння та посадкового
матеріалу, кормів, мінеральних добрив, нафтопродуктів,
електроенергії, палива, запасних частин, амортизацію основних
засобів та ін. Детальні відомості про склад витрат по окремих видах
продукції містяться в первинних документах бухгалтерського
обліку сільськогосподарських підприємств. У цих документах
формуються первинні записи про трудові, матеріальні та фінансові
витрати на виробництво, проводиться їх групування і
систематизація за калькуляційними статтями й елементами витрат,
здійснюється первинне статистичне спостереження і контроль за
виконанням норм витрат на продукцію.
На основі групування витрат за економічними елементами
можна охарактеризувати структуру собівартості продукції, яка
визначається як відношення окремих елементів витрат до загальної
суми витрат на виробництво продукції. Групування витрат за
8

елементами витрат залежно від господарського призначення
показує, з яких витрат складається собівартість окремих видів
сільськогосподарської продукції, дає змогу проаналізувати
структуру витрат на виробництво окремих продуктів і виявити
резерви зниження витрат на одиницю продукції.
Основним завданням економічного аналізу даних про витрати
виробництва і собівартість продукції є пошук резервів для
збільшення доходності й конкурентоспроможності продукції. При
проведенні такого аналізу необхідно оцінити ступінь зміни рівня
собівартості у динаміці та по території, порівняно з планом чи
попереднім періодом, вивчити ступінь впливу на неї окремих
чинників і встановити на цій основі резерви зниження собівартості.
З цією метою широко застосовуються різні статистичні методи
аналізу масових даних: прості та комбіновані групування, прийоми
розкладання складних відносних показників на прості, розрахунок
показників динаміки, індекси, дисперсійний і кореляційний аналіз
та ін.
Аналізуючи методи управління витратами виробництва і
собівартістю продукції в сільському господарстві слід відмітити,
що склад цих витрат у більшості випадків великий і тому їх
планування за елементами затрат є надто трудомістким
аналітичним процесом. Тому, усі витрати попередньо необхідно
поділити на постійні і змінні. Визначення собівартості продукції
без включення частки постійних витрат, дає можливість більш
оперативно контролювати лише змінні витрати, оскільки постійні
витрати покриваються за рахунок маржинального доходу, хоча це
до деякої міри викривляє собівартість окремих видів продукції і
визначення її рентабельності. При виборі методу управління, аналіз
витрат і калькуляції собівартості продукції необхідно враховувати
всі специфічні умови господарювання.
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В статті розглянуто основні питання класифікація і оцінка
нафтопродуктів в системі бухгалтерського обліку. Наведено основні
класифікаційні ознаки, показано їх вплив на організацію облікових процедур.
Досліджено питання варінтності оцінок для цілей обліку, контролю і управління.
Ключові
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бухгалтерський
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нафтопродуктів.
In the article the main issues of classification and evaluation of oil in the
accounting system. The basic classification features, shows their impact on the
organization of accounting procedures. The question varintnosti estimates for
accounting purposes, control and management.
Keywords: accounting, classification, evaluation petroleum products.
В статье рассмотрены основные вопросы классификация и оценка
нефтепродуктов в системе бухгалтерского учета. Приведены основные
классификационные признаки, показано их влияние на организацию учетных
процедур. Исследован вопрос варинтности оценок для целей учета, контроля и
управления.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, классификация, оценка
нефтепродуктов.

Обов‘язковим і особливо важливим елементом будь-якого
господарського процесу виступають матеріальні ресурси, до складу
яких входять виробничі запаси, зокрема нафтопродукти. Вони
забезпечують здійснення безперервного процесу виробництва і
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реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Так як ефективне
використання нафтопродуктів впливає на успішне виконання
виробничо-збутових планів та одержання максимальних прибутків,
тому в управлінні підприємством їм відводиться належне місце.
Виробничі запаси підприємства розглядаються як важливий
об‘єкт обліку, що покладений в основу господарської діяльності і є
необхідною умовою забезпечення стабільного фінансового стану
суб‘єкта господарювання.
Проблема обліку нафтопродуктів підприємств у вітчизняній
літературі є недостатньо розробленою. Немає праць, у яких би
комплексно розглядались дані питання.
Метою статті є дослідження механізму класифікації і оцінки
нафтопродуктів для цілей обліку і аудиту.
У сучасній світовій торгівлі товарна група «Нафта і
нафтопродукти» включає такі види товарів: сира нафта (власне
нафта), дизельне пальне (солярова олія), бензин (газойль), газ
(звичайний, газоподібний), газ скраплений, мазут. Для означення
разом нафти і нафтопродуктів у практиці торгівлі часто
використовують універсальний термін petroleum (слово походить з
латинської й грецької мов і означає «нафта гір») [1, с. 163].
Основні стадії (етапи) перероблення нафти як сировини –
зневоднення, знесолення, деемульгування, перегонка, крекінгпроцес, синтез вуглеводів і газів, алкілування. Перегонка сирої
нафти – складний фізико-хімічний процес розділення нафти на
фракції. Продукти перегонки нафти мають загальну спільну назву
«нафтопродукти».
Нафтопродукти поділяють на основні види:
– бензин;
– гасовий дистилят;
– лігроїновий дистилят;
– газойлевий дистилят, газойлі;
– соляровий дистилят, солярові масла;
– мазут (нафтові залишки);
– гудрон, бітум, пек (залишки вакуумної перегонки, масляний
концентрат у вигляді в‘язкої маси чорного кольору).
Нафтопродукти як сировину поділяють на 6 основних груп:
гаси, пальне для реактивних двигунів, дизельне пальне, бензин
(пальне для карбюраторних двигунів), дистиляти (дистильоване
паливо), залишкове паливо (паливо – загальне поняття для
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означення усього, що дає теплову енергію; пальне – паливо для
двигунів та реакторів).
Бензин – є найціннішою частиною нафти і найпоширеніший
нафтопродукт, що виробляється і споживається у розвинутих
країнах. У групі бензинів розрізняють вищі і звичайні сорти
(етиловані і без свинцю) та газохол (суміш бензину і спирту).
Пальне для дизельних двигунів використовується поряд з
карбюраторним, певною мірою є альтернативним йому і за останні
роки має стійку тенденцію до розширення сфер і об‘ємів
використання.
Дизельне паливо – це прозора рідина від жовтого до світлокоричневого кольору (залежно від сорту нафти, особливостей
перегонки, компонентів), легша від води, практично у ній не
розчиняється [2, с. 125].
Класифікація запасів забезпечує виконання основних завдань
обліку та контролю запасів, серед яких:
– раціональне визначення одиниці обліку запасів та
формування номенклатури-цінника;
– організація складського господарства;
– достовірне визначення первісної вартості запасів;
– визначення умов переоцінки запасів на дату балансу та
методів їх оцінки вразі вибуття;
– відображення на рахунках обліку операцій з надходження і
вибуття запасів та точне визначення залишків запасів;
– розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової
звітності.
Значна увага в П(С)БО 9 [3] приділена питанням оцінки
запасів. Згідно з Положенням оцінку запасів (матеріалів,
малоцінних та швидкозношуваних предметів, незавершеного
виробництва, напівфабрикатів, готової продукції, товарів тощо) за
їх окремими видами слід розглядати на наступних етапах їх руху:
– при надходженні запасів;
– при вибутті запасів;
– на дату складання звітності.
Основою достовірності визначення вартості запасів є вартість
їх придбання або їх собівартість. Первісна вартість запасів
визначається в залежності від способу їх надходження на
підприємство. Запаси можуть надходити на підприємство в
результаті:
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– придбання за грошові кошти та їх еквіваленти;
– виготовлення;
– внеску (передачі) засновниками (учасниками) підприємства
в якості внеску до статутного капіталу;
– безкоштовне одержання лишків при інвентаризації;
– обміну на інші запаси.
Запаси, придбані за плату, оприбутковуються за первісною
вартістю, яка складається з витрат, що виникли у зв'язку з
придбанням підприємством запасів, зокрема:
1) ціна придбання за вирахуванням знижок відповідно до
договору з постачальником (продавцем) та непрямих податків, крім
випадків, якщо податки не відшкодовуються підприємству
відповідно до чинного законодавства;
2) суми ввізного мита;
3) транспортно-заготівельні витрати;
4) інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням
запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для
використання у запланованих цілях, втрати і нестачі запасів в
межах норм природного убутку, виявлені при оприбуткуванні
придбаних запасів, що сталися при їх транспортуванні.
Які саме витрати формують первісну вартість запасів
зображено на рис. 1.
Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до
витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):
1) проценти за користування позиками, крім запасів, які
можуть бути визнані кваліфікаційним активом згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові
витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
28.04.2006 р. N 415;
2) витрати на утримання відділів постачання та інших служб
підприємства з аналогічними функціями;
3) курсові різниці, які виникають у разі здійснення
розрахунків з іноземними постачальниками за одержані запаси;
4) витрати, пов'язані з придбанням іноземної валюти для
оплати вартості запасів;
5) понаднормові втрати і нестачі запасів;
6) витрати на збут;
7) адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо
не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до
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стану, в якому вони придатні для використання у запланованих
цілях.
Первісна вартість запасів

Витрати, що формують первісну
вартість запасів

Витрати, які не включаються до
первісної вартості запасів

Суми, що сплачуються згідно з
договором постачальнику, за
вирахуванням непрямих податків;
Суми ввізного мита;
Суми непрямих податків у зв‘язку з
придбанням запасів, які не
відшкодовуються підприємству;
Затрати на заготівлю,
транспортування запасів та витрати по
їх страхуванню;
Інші витрати, безпосередньо пов‘язані
з придбанням запасів і доведенням їх
до стану, в якому вони придатні для
використання у запланованих цілях

Понаднормові втрати і недостачі
запасів;
Проценти за користування
позиками;
Витрати на збут;
Загальногосподарські та інші
подібні витрати, які безпосередньо
не пов‘язані з придбанням і
доставкою запасів та приведенням
їх до стану, в якому вони придатні
для використання у запланованих
цілях.
Ці витрати відносяться на витрати
того періоду, в якому вони були
здійснені

Рис. 1. Порядок формування первісної вартості запасів
Формування первісної оцінки запасів при надходженні на
підприємство є трудомістким процесом.
Наднормативні втрати і нестачі запасів та/або зіпсовані
запаси, які виявлені під час оприбуткування і сталися при їх
транспортуванні, оцінюються виходячи з первісної вартості
одиниці придбаних запасів.
Первісна вартість одиниці придбаних запасів, за якою вони
відображаються у бухгалтерському обліку, визначається діленням
фактичних витрат, що пов'язані з придбанням однорідних запасів,
які надійшли однією партією, на загальну кількість придбаних
запасів.
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Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством
безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням
фактично понесених витрат
Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну на
подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів
(або запасів, що підлягають передачі). Якщо балансова вартість
переданих запасів (або запасів, що підлягають передачі) перевищує
їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є
їх справедлива вартість із включенням різниці до витрат звітного
періоду.
Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на
неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих
запасів.
Запаси, отримані у процесі ремонту і поліпшення
(модернізації, добудови, реконструкції тощо, ліквідації основних
засобів), оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в
оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена
виходячи з вартості подібних запасів при наявності їх на балансі
підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до
експлуатації. Витрати на ремонт отриманих матеріальних
цінностей, які будуть використовуватися як запасні частини,
витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням цих запасів у стан,
в якому вони придатні для використання в запланованих цілях
(витрати на доробку та підвищення якісних і технічних
характеристик запасів), включаються до їх первісної вартості.
Висновки. Первісна вартість запасів, що надійшли на склад
від забракованих виробів та зворотних відходів виробництва,
ліквідації основних засобів, визначається за чистою вартістю
реалізації, якщо такі запаси призначені для реалізації, або в оцінці
їх можливого використання.
Отримані або вироблені запаси зараховуються на баланс
підприємства за первісною вартістю, яка складається із суми
фактичних витрат на їх придбання або виготовлення.
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У статті розглянуто значення управлінського обліку, обґрунтовано його
важливість та роль в інформаційно-аналітичному забезпеченні прийняття
управлінських рішень. Досліджено зв’язок управлінського обліку і контролю із
сучасним менеджментом підприємства.
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In the article the importance of management accounting, proved its importance
and role in the information and analytical support decision-making. The connection
management accounting and control of modern management.
Keywords: management accounting, company, organization, planning,
management control.
Рассмотрены значение управленческого учета, обоснованно его важность
и роль в информационно-аналитическом обеспечении принятия управленческих
решений. Исследована связь управленческого учета и контроля с современным
менеджментом предприятия.
Ключевые слова: управленческий учет, предприятие, организация,
планирование, управленческий контроль.

Інформаційні потреби апарату управління підприємством
набагато перевищують відповідні потреби будь-якого іншого
споживача інформації про справи підприємства. Керівництво несе
відповідальність за організацію, забезпечення діяльності
підприємства, його результати, управління ресурсами. Для
здійснення своїх функцій апарату управління необхідно володіти
більш докладною інформацією, ніж та, яку забезпечує фінансовий
облік.
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Управлінський облік розширює та поглиблює фінансовий і є
основною системою комунікації всередині підприємства. Цей облік
є внутрішнім. Його мета – забезпечити інформацією менеджерів,
відповідальних за досягнення конкретних виробничих цілей.
Американською асоціацією бухгалтерів сформульовано таке
визначення управлінського обліку: «Управлінський облік – це
процес ідентифікації інформації, обчислення і оцінки показників та
надання даних користувачам інформації для вироблення,
обґрунтування і прийняття рішень». Це процес всередині
організації, який забезпечує управлінський апарат інформацією, яка
використовується для планування, контролю й прийняття
управлінських рішень.
Поява управлінського обліку обумовлена тим, що традиційні
методи бухгалтерського (виробничого) обліку перестали
відповідати вимогам управління. Загострення конкуренції,
ускладнення технології та організації виробництва, розвиток
науково-технічного прогресу потребували інших методів для
вирішення принципово нових проблем.
У міжнародній практиці виділення управлінського обліку із
загальної системи бухгалтерського обліку пов‘язано з необхідністю
підвищення ефективності підприємницької діяльності та
спрямуванням на досягнення стратегічної мети. Поступово
управлінський облік посів центральне місце в управлінні витратами
підприємства.
На чому ж саме наголошує сучасний управлінський облік?
Перш за все на докорінній зміні змісту і призначення діяльності
управлінського бухгалтера. Власне кажучи, вже не просто
бухгалтера, а стратегічного менеджера або бізнес-партнера
керівника організації.
Професор
Л.В.
Нападовська
зазначає:
«Сучасний
управлінський облік використовує внутрішню і зовнішню
інформацію, фінансові й нефінансові показники, забезпечує
потреби не тільки виробництва, а й маркетингу та інших функцій
бізнесу. За допомогою управлінського обліку здійснюється
контроль та аналіз реалізації поточних і довгострокових цілей.
Управлінський облік забезпечує ефективність управлінської
діяльності підприємств, їх конкурентоспроможність та становище
на ринку. Управлінські рішення ґрунтуються на плановій,
нормативній, технологічній, аналітичній та інших видах інформації,
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яка залучається до системи управлінського обліку для підготовки
альтернатив з метою задоволення конкретних потреб управлінців.
Отже, виникнення системи управлінського обліку в умовах
ринкових відносин необхідно розцінювати як об‘єктивну
необхідність. Вона має вирішити завдання, пов‘язані з новою
економічною ситуацією, які вже неможливо вирішити на основі
традиційної системи бухгалтерського обліку».
Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації, підготовки та
передання інформації, що використовується управлінською ланкою
для планування, оцінки і контролю всередині організації та
забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.
Питання сутності управлінського обліку та його необхідність
в менеджменті підприємства неодноразово висвітлювали у своїх
працях провідні зарубіжні й вітчизняні вчені А. Ф. Аксененко,
С.Ф. Голов, В.В. Дяків, Р. Ентоні, А.П. Зудилін, С.П. Карпова,
М.А. Проданчук, Л. Сей, М.Г. Чумаченко, О.Д. Шеремет,
В.В. Яворов та ін.
Успіх бізнесу безпосередньо залежить від ефективного
використання в процесі господарських операцій наявних ресурсів.
Відтак будь-яка підприємницька діяльність складається з трьох
взаємопов‘язаних елементів: інвестиційної, операційної та
фінансової діяльності. Для узгодження різних видів діяльності існує
специфічна
функція
управління.
Управління
забезпечує
планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання
діяльності [1].
Управлінський контроль є одною із основних функцій
менеджменту, ціль якої кількісна і якісна оцінка праці та облік
результатів роботи організації. Головними інструментами реалізації
цієї функції є спостереження, перевірка всіх сторін діяльності,
облік та аналіз. В загальній системі управління контроль виступає
як елемент зворотнього зв‘язку. За результатами контролю
проводиться корегування раніше прийнятих рішень, планів, норм і
нормативів. Ефективно поставлений контроль має стратегічне
спрямування, орієнтується на кінцеві результати, здійснюється
своєчасно і достатньо є простим. Остання вимога особливо важлива
в сучасних умовах, коли організація прагне будувати роботу на
принципі довіри до людей, що веде до суттєвого скорочення
контрольних
функцій,
які
виконуються
безпосередньо
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менеджерами. За таких умов контроль стає менш жорстким і більш
економічним.
Контроль виступає одним з головних інструментів розвитку
організації. В менеджменті без контролю неможливий
управлінський процес. Контроль ― це обов‘язкова функція
менеджменту, є заключною стадією управлінського процесу і
відіграє роль зв‘язуючої ланки між керуючою і керованою
системами.
Існують декілька причин які обумовлюють необхідність
управлінського контролю:
- необхідність спостерігати за тим, чим працюючі зайняті, що
і як вони роблять. Сукупний ефект навіть дрібних помилок може
суттєво вплинути на зниження потенціалу діяльності організації;
- постійні зміни в оточуючому середовищі з якими
організація та їх менеджери стикаються, вимагає відповідного
реагування. Зміни вимагають керування не тільки намічених
планів, а навіть цілей організації. Добре організований контроль
допомагає менеджерам своєчасно пристосовуватися до змін;
- це постійно зростаюча складність роботи організацій, які
займаються бізнесом, внаслідок росту їх розмірів і масштабів
виробництва. Зі зростанням виробництва менеджери, які
відповідальні за виконання всіх задач організації, не можуть
персонально спостерігати за кожним видом діяльності, а також
змінами умов на ринку і особисто вирішувати виникаючи
проблеми. Тому їм необхідна формальна система контролю.[2]
Сутність контролю полягає в трьох основних елементах:
1) встановлення контрольованих стандартів діяльності;
2) аналіз результатів діяльності за допомогою контролю;
3) корегування технологічних, господарських та інших
процесів у відповідності до обґрунтованих висновків і прийнятих
рішень.
Менеджери починають здійснювати функцію контролю з
того моменту, коли вони визначили ціль і створили організацію. Без
контролю починається хаос і об‘єднати діяльність працюючих стає
неможливо. Зміна законів, технологій, умов конкуренції та інших
зовнішніх факторів можуть перетворити реальні плани в недосяжні.
Для своєчасного реагування на подібні зміни в організаціях
повинен бути налагоджений ефективний контроль.
Контроль – це процес забезпечення організацією своїх цілей.
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Цілі контролю будуть досягнуті тільки у тому випадку, якщо вони
здійснюватимуться у відповідності з визначеними принципами. [2]
Головна ціль контролю – не виправлення помилок, а
запобігання їх, що для організації буде значно дешевше. Без
надійної системи контролю ні одна організація не може успішно
функціонувати. Основними задачами контролю є наступні:
1) визначити у зовнішньому і внутрішньому середовищах
організації фактори, які можуть здійснювати істотний вплив на її
функціонування і розвиток, своєчасно на них відреагувати;
2) розкрити неминучі в діяльності організації порушення та
помилки і оперативно прийняти заходи по їх усуненню;
3) оцінка роботи організації та її персоналу за визначений
період, ефективності і надійності системи управління нею.
У підсумку, контроль дозволяє запобігти негативних
результатів діяльності і створює необхідні передумови для
стимулювання персоналу.
Основними функціями контролю є:
1) діагностична – ведуча функція, яка передбачає обов‘язкову
необхідність вивчення стану справ в організації, тобто поставити
діагноз;
2) зворотнього зв‘язку – інформація, яка надходить керівнику
про хід вирішення задач, дає можливість впливати на процес;
3) орієнтуюча – проявляється в тому, що всі питання, які
постійно контролює начальник, набуває особливого значення в
свідомості виконавців, направляє їх зусилля в першу чергу на
об‘єкт підвищеної уваги керівника;
4) стимулююча – близька до орієнтуючої, але вона
направлена не на конкретні роботи, а на виконання і залучення до
процесу праці невикористаних резервів, і в першу чергу людських.
Покладання в організації на ту чи іншу особу функцій
контролю вимагає не тільки його формального контролю в
службовій ієрархії, але й особистих якостей, схильності,
відношення до нього колег і підлеглих.
Основними об‘єктами контролю в організації є важливі
характеристики виробничого стану; проміжні й кінцеві результати
виконання планових завдань; показники витрат ресурсів;
економічної ефективності.
Отже, в сучасній економічній практиці суб‘єктів
господарювання управлінський облік сприяє забезпеченню
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управлінського персоналу інформацією про різні аспекти діяльності
підприємств, які впливають на якість управлінських рішень,
ефективність системи управління. Такий облік покликаний
забезпечити
систему
управління
якісною
економічною
інформацією, адже саме вона стає центральним фактором
господарського процесу. Інформація управлінського обліку
використовується для потреб менеджменту в процесі прийняття
управлінських рішень, для аналізу господарської діяльності та
пошуку резервів зниження витрат.
Найбільш об‘єктивним та ефективним контроль буде тоді,
коли впроваджена система нормативів (стандартів) виконуваних
робіт і кінцевих результатів (цілей). Найчастіше нормативи і
стандарти розробляють за такими групами: цінові, дохідні,
програмні (техніко-економічні), фізичні (для виробів і
технологічних процесів), поведінкові тощо. Часто нормативами
(стандартами) є відповідні стратегічні цілі та планові параметри
стратегій. У цих випадках установлюються певні інтервальні
значення для нормативів.
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В
умовах
стрімкого розвитку
технологій
вислів
«проінформований – значить озброєний» усе частіше набуває
буквального значення. Проходить той час, коли рейдерські атаки
були основним способом захоплення іншого підприємства.
Сьогодні широко розповсюджене промислове шпигунство,
бенчмаркетинг, кардінг, які мають на меті заволодіння цінними
даними, що становлять комерційну таємницю. Тому система
бухгалтерського обліку, яка володіє усією інформацією про
фінансову-господарську діяльність підприємства, з недавнього часу
розглядається у наукових публікаціях як центральна ланка у
забезпеченні економічної безпеки фірми.
Важливою проблемою і особливістю публікацій дослідників є
відсутність емпіричних досліджень щодо застосування креативного
обліку. Українські дослідники застосовують лише нормативний
підхід, а це не дозволяє сформувати і довести нову теоретичну
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концепцію креативного обліку, оскільки формування нової теорії
чи очищення бухгалтерського обліку можна здійснити лише на
основі систематизації спостережень - позитивного підходу.
Г.М. Азаренкова, Я.В. Бахарєва, О.М. Головащенко,
І.Н. Дмитренко та ін. в періодичних виданнях зазначали, що
креативний облік є закономірним явищем та має позитивний і
негативний вплив на функціонування підприємства та його
середовище. В монографічних виданнях питанням креативного
обліку присвятили власні дослідження проф. М.С. Пушкар та проф.
Ф.Ф. Бутинець. Також питання креативного обліку та
маніпулювання фінансовою звітністю досліджували такі вітчизняні
науковці, як О.В. Амеліна, Д.О.Башкова, Л.В. Гніліцька,
С.Ф. Голов, С.Ф. Легенчук, Т.О. Муренко, О.О.Осадча та ін..
Першою грунтовною працею в Україні є монографія проф.
М.С. Пушкаря «Креативний облік (створення інформації для
менеджерів)», яка вийшла у світ у 2006 році. Науковець розглядав
поняття як «творчий облік, який вимагає від облікових працівників
організації фактів і правил їх групування виходячи з інтересів
менеджменту з метою отримання знань про нові об‘єкти
спостереження». Для бізнесу креативний облік дає можливість
найти рішення, спрямовані на забезпечення конкурентних переваг
за рахунок діагностування сильних і слабких сторін своєї
діяльності, поглибленого вивчення тих об‘єктів, що не
розглядаються у фінансовому та управлінському обліку.
Креативний облік дозволяє знайти шляхи подальшого зниження
затрат за рахунок раціоналізації процесів, операцій методів
організації праці [9,c. 95].
Визначальною в праці проф. М.С. Пушкаря є теза про те, що
креативний облік є окремим видом обліку, на рівні з фінансовим і
управлінським обліком.
Проаналізувавши значну кількість зарубіжних публікацій,
також слід відзначити, що погляди проф. М.С. Пушкаря на
креативний облік не співпадають з розумінням креативного обліку
в світовій практиці.
У 2007 р. проф. Ф.Ф. Бутинець в монографії ―Альфа і омега
бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь‖ вступив у
дискусію з М.С. Пушкарем, і зокрема зазначає, що ―креативного
обліку в повному розумінні цього слова, як такого немає і не може
бути. … кожен бухгалтер … не може бути ―циркачем‖, ―мрійником23

утопістом‖, не може по-своєму осмислювати дійсні факти та
передбачати майбутнє корпорації‖ [1, с. 168].
Багато науковців (серед них І.А. Панченко, С.Ф. Голов,
Л.В. Гнилицька) вважають, що креативний облік – це загроза як для
економічної безпеки суб‘єкта господарювання, так і економіки
держави в цілому. Крім того, як зауважує С.Ф. Голов надання
викривленої інформації користувачам підриває довіру суспільства
до бухгалтерської професії.
Оскільки креативний облік як напрям досліджень виник в
зарубіжних країнах, тому й кількість публікацій, присвячена цій
проблематиці за кордоном та ступінь її розробки є значно більшою.
До найвідоміших дослідників креативного обліку слід
віднести О. Амата , Ч.В. Малфорда та Є.Є. Коміскі , Х. Столови та
Г. Бретона та ін.
У своїх дослідженнях вони розкривають наступні питання:
- сутність та сфери використання креативного обліку;
- обмеження креативного обліку концепцією правдивого і
справедливого представлення;
- бухгалтерська етика та креативний облік;
- національні особливості етики креативного обліку;
- маніпулювання звітом про прибутки та збитки;
- креативний облік як форма бухгалтерської маніпуляції;
- креативний облік та прозорість фінансової звітності;
- пошук креативних методів бухгалтерського обліку;
- крах компанії ―Енрон‖ і креативний облік;
- корпоративні скандали і креативний облік;
- креативний облік і якість аудиту;
- вплив креативного обліку на показники фінансової
звітності;
- креативний облік і фальсифікація фінансової звітності;
- креативний облік і концепція управління прибутком (earning
management) та ін. [4, c.90].
М.Р. Метьюс та М.Х. Перера вважають, що креативний облік
має подвійну природу, а тому можна дати подвійне визначення
цього терміну:
1) у позитивному прояві – це будь-який метод обліку, що не
відповідає загальноприйнятій практиці або встановленим
стандартам, або принципам, але забезпечує достовірне подання
стану справ у компанії;
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2) у негативному прояві – це процес підгонки звітів
підприємства, щоб вони подавали його діяльність в більш
прийнятному та вигідному світлі в очах акціонерів, інвесторів та
інших зацікавлених осіб [3, c.363].
О.Амат, Дж. Блейк і Дж. Доудс виокремлюють чотири сфери
можливостей
для
креативного
обліку:
вибір
методів
бухгалтерського обліку, упереджені оцінки та передбачення,
здійснення штучних операцій та вибір часу справжніх операцій.
Поряд з тим вони не враховують можливість застосування різних
стандартів бухгалтерського обліку. Крім того, штучні та справжні
операції є реальними господарськими операціями, а тому їх
доречно об‘єднати в одну групу [2, c.35].
Отже, методи креативного обліку можна узагальнити в такі
групи:
1) вибір облікових оцінок;
2) вибір і застосування методів бухгалтерського обліку;
3) відображення реальних господарських операцій;
4) вибір стандартів бухгалтерського обліку.
Облікові оцінки застосовують переважно для максимізації,
мінімізації або вирівнювання прибутку шляхом відповідного
розподілу і перерозподілу витрат між звітними періодами. Серед
облікових оцінок найбільш часто для маніпуляцій з прибутком
завищують резерв сумнівних боргів.
Методи бухгалтерського обліку охоплюють визнання, оцінку
та розкриття інформації у фінансовій звітності.
З
метою
позабалансового
фінансування,
часто
використовують методи обліку оренди. Наприклад, класифікація
оренди як операційної дозволяє не відображати в балансі
отриманий актив та загальну суму зобов‘язань орендаря.
Останнім часом, можливості креативного обліку зростають за
рахунок методів обліку похідних фінансових інструментів і
розширення сфери застосування справедливої вартості.
Предметом маніпуляції нерідко є консолідована фінансова
звітність. Зокрема, компанії практикують виключення з
консолідації окремих дочірніх компаній.
Методи бухгалтерського обліку дозволяють покращувати
результати діяльності та фінансовий стан компаній шляхом
проведення легальних господарських операцій.
В практиці розповсюджені таки типи «креативних»
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господарських операцій:
- операції через підприємства спеціального призначення;
- внутрішньогрупові операції;
- взаємокомпенсуючі операції [3, c.365].
В окремих випадках користувачів фінансової звітності
можуть ввести в оману у разі оприлюднення фінансової інформації
для різних користувачів за різними стандартами.
Корпорації, як колективні товариства, характеризуються
роздвоєнням інтересів користувачів облікової інформації. Тобто в
умовах діяльності корпорації з‘являються дві умовних групи
користувачів облікової інформації з протилежними економічними
інтересами:
І група – основні власники, зацікавлені у невисокому
прибутку з метою мінімізації оподаткування;
ІІ група – інвестори, зацікавлені у високому прибутку та,
відповідно, у зростанні курсу акцій та дивідендних виплат, а також
і власники, які бажають залучити додаткові фінансові ресурси через
покращання власних результатів діяльності [4,c.91].
Прикладом корпоративних зловживань для реалізації
інтересів представників другої групи є скандальні події з
компаніями ―Enron‖, ―Worldcom‖, ―Parmalat‖ тощо.
Також часто застосовуваними процедурами маніпуляцій є:
безпідставне відображення витрат в бухгалтерському обліку
(відсутність факту здійснення операції при дотриманні формальної
сторони – наявності документального підтвердження), завищення
витрат, застосування нераціональних форм та систем оплати праці,
формальність зв‘язку здійснених операцій з господарською
діяльністю для цілей оподаткування тощо [7].
Типові порушення, які можуть виникати у суб‘єктів
господарювання за операціями з формування фінансових
результатів та свідчити про застосування креативних підходів до
обліку відповідних операцій, можна згрупувати за наступними
групами:
– визнання доходів в бухгалтерському обліку: доходи
відображаються без ув‘язки зі збільшенням активу та зменшенням
зобов‘язань( без переходу права власності та передачі вигід і
ризиків, пов‘язаних з передачею активів); недостовірне визнання
суми доходів, які підлягають оподаткуванню; не визнання доходів
за операціями, які потребують такого визнання згідно чинного
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законодавства;
– визнання витрат в бухгалтерському обліку: витрати
відображаються без ув‘язки зі зменшенням активу та збільшенням
зобов‘язань; порушення періоду визнання витрат; завищення
(заниження) витрат звітного періоду; визнання витрат за
операціями, які за своєю економічною сутністю не можуть бути
включені до складу витрат; не дотримання вимог податкового
законодавства в частині відображення витрат для цілей
оподаткування та включення при визначенні бази оподаткування
витрат подвійного призначення;
– невідповідність класифікації доходів та витрат виходячи з
їх економічної сутності вимогам національним (міжнародних)
стандартів та податкового законодавства при відображенні
відповідних операцій в системі бухгалтерського обліку та звітності;
– розкриття інформації про фінансові результати в звітності:
неповне відображення передбаченої нормативними вимогами
інформації в звітності; згорнуте відображення статей доходів та
витрат; представлення недостовірної інформації про фінансові
результати діяльності;
– розподіл та використання прибутку: незаконне
відображення в обліку додатково вкладеного капіталу і його
використання; неправомірний розподіл прибутку; відсутність
підтверджуючих документів про розподіл та використання
прибутку;
– нарахування податку на прибуток: поточний податок на
прибуток визнається зобов‘язанням у сумі, більшій/меншій за ту,
що підлягає сплаті; невідображення в системі бухгалтерського
обліку та звітності узгодження поточного податку на прибуток та
податку на прибуток, розрахованого згідно стандартів обліку з
відображенням відстрочених податкових активів та зобов‘язань.
Широко розповсюдженим є метод «згладжування прибутку».
Він полягає у заниженні звітного прибутку в успішні періоди
діяльності підприємства та його перенесення на збиткові періоди з
метою відображення стабільного прибутку впродовж тривалого
інтервалу часу. Це можливо завдяки гнучкості принципу
відповідності доходів і витрат, а також тому, що розподіл
фінансових результатів по періодам не завжди відповідає дійсності
[8, с.112].
До основних прийомів та способів викривлення фінансової
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звітності належать:
− завищення виручки шляхом відображення виручки без
урахування знижок, податків, відображення виручки від фіктивних
продаж, відображення майбутніх продаж у поточному періоді
тощо;
− заниження витрат і, відповідно, завищення прибутку
шляхом неправомірної капіталізації витрат або відображення
витрат не в тому періоді, в якому вони фактично були здійснені;
− некоректна оцінка активів чи зобов‘язань, що може
призвести до викривлення фінансових результатів, шляхом
маніпулювання резервами, відображення на балансі активів, які
необхідно списати тощо;
− маніпулювання правилами бухгалтерського обліку та
неповне розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.
Отже, фінансову звітність можна завуалювати так, щоб вона
представляла максимально можливий позитивний фінансовий
результат у визначений момент часу. Це досягається шляхом
коригування розподілу витрат між звітними періодами,
збільшенням чи зменшенням резервів, завищенням обсягів залишку
грошових коштів для створення ілюзії значних доходів тощо.
Виходячи з наведеного, креативний облік можна визначити
як формальне застосування або цілеспрямований вибір методів і
принципів бухгалтерського обліку для забезпечення показників
фінансової звітності, які відповідають цілям окремих осіб, але
вводять в оману широке коло користувачів.
Дослідження природи «креативного обліку» передбачає
вивчення «творчих» підходів бухгалтера до ведення обліку та
відповідно представлення інформації в звітності, що пов‘язані або з
незнанням діючого законодавства, або свідомим його ігноруванням,
або чітким виконанням завдань власників або управлінського
персоналу щодо необхідності представлення інформації в
прикрашеному або навпаки погіршеному вигляді. Застосування в
Україні облікових процедур «креативного» характеру спрямоване
на маніпулювання величиною фінансових результатів для цілей
оптимізації дивідендної політики та (або) ухилення від
оподаткування.
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У статті розкрито сутність та економічне значення амортизації. Автор
аналізує роль амортизаційної політики в діяльності підприємства. Досліджено
вплив вибору амортизаційної політики на формування фінансових результатів
підприємства. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності діяльності
підприємства за рахунок вибору амортизаційної політики. Визначено ознаки
ефективної амортизаційної політики.

29

Ключові слова: нарахування амортизації, амортизаційна політика,
амортизація, прибуток, фінансовий результат.
The article deals with the basic nature and economic importance depreciation.
The author examines the role of depreciation policy on forming of financial results of the
company. There was investigated the influence of the choice of depreciation policy on
the formation of financial results. There were proposed measures to improve
effectiveness of enterprise operation due to the choice depreciation policy.
Keywords: depreciation, depreciation policy, depreciation, profit, financial
results.
В статье раскрыта сущность и экономическое значение амортизации.
Автор анализирует роль амортизационной политики в деятельности
предприятия. Исследовано влияние выбора амортизационной политики на
формирование финансовых результатов предприятия. Предложены меры по
повышению эффективности деятельности предприятия за счет выбора
амортизационной
политики.
Определены
признаки
эффективной
амортизационной политики.
Ключевые слова: начисление амортизации, амортизационная политика,
амортизация, прибыль, финансовый результат.

У сучасних умовах та амортизаційна політика, яка
проводиться на підприємстві, впливає не тільки на рівень фізичного
та морального зносу необоротних активів, технічний стан і
ефективність виробництва, а й на величину фінансових результатів,
а отже і на податкові витрати підприємства. У зв'язку з цим
підприємству необхідно проводити таку амортизаційну політику,
яка б дозволяла максимізувати податкові витрати, збільшити
прибуток та зміцнити, тим самим позиції підприємства.
Амортизація де-факто є процесом відтворення капіталу. Тому
чим швидше відбувається його повернення, тим ефективнішою є
комерційна діяльність. Це особливо актуально у зв'язку зі стрімким
науково-технічним прогресом, прискореною роботизацією робочих
місць, заміною працівників комп‘ютерними програмами та
підвищенням наукоємності виробництва, скороченням життєвого
циклу необоротних активів
Значний вклад у вирішення проблем формування
амортизаційної політики внесли такі українські вчені, як С. Голов,
О. Коваль, О. Подолянчук, Л. Городянська, Г. Кірейцев, П. Орлов,
С. Орлов, М. Чумаченко А. Чорнолуцька, Н. Іщенко, О. Кузьмін,
С. Князь, О. Вівчар, Л. Мельник та інші.
Так останнім часом з‘явилось багато публікацій, у яких
досліджують амортизаційний процес. Вітчизняні вчені Савченко А.
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та Никифоров А. у своїй праці особливу увагу зосереджують на
підвищенні інвестиційного потенціалу прискореної амортизації;
Онишко С., та Серебрянський Д. – особливостям реформування
амортизаційної політики в Україні.
Проблема амортизації ускладнюється перехідним станом
української економіки до проєвропейського зразка й наявністю
серед вітчизняних економістів різних концептуальних поглядів
щодо сутності амортизації, філософії й обліку її нарахування.
Метою дослідження є дослідження впливу амортизаційної
політики на збільшення прибутку, зменшення податкових платежів
та, відповідно, покращення фінансового стану підприємства.
Амортизація являє собою складний економічний механізм,
який забезпечує поступове перенесення вартості основних засобів
на собівартість виготовленої продукції у відповідності з рівнем
зносу, що має на меті нагромадження коштів для їх подальшого
рефінансування в певні ділянки підприємство
Як складова фінансових ресурсів підприємства амортизація
виконує дві основні узагальнюючі функції: податкову (фіскальну),
що передбачає виведення з оподаткування витрат на придбання
основних засобів, та економічну, яка полягає у перетворенні
необоротних активів в оборотні внаслідок нарахування амортизації
[1 с. 25].
Фінансовий результат і амортизаційна політика тісно
пов'язані. Наявність альтернативних методів нарахування
амортизації, дозволених державою, дає підприємству право вибору.
Прийняті рішення щодо наявних альтернатив закріплюються в
амортизаційній політиці підприємства [2].
Амортизаційна політика має спрямовуватися на підвищення
фінансової зацікавленості суб'єктів господарювання в здійсненні
інвестицій в основний капітал за рахунок коштів власних
амортизаційних
фондів.
Також
повинна
контролювати
використання амортизаційних відрахувань за призначенням, тобто
вона не повинна бути гальмом технічного прогресу й економічного
розвитку [3].
Основними
факторами,
що
зумовлюють
розмір
амортизаційних відрахувань на підприємстві є:
 обсяги основних фондів та нематеріальних активів, що
амортизуються;
 напрями та обсяги руху основних фондів та
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нематеріальних активів;
 вік основних фондів та нематеріальних активів та ступінь
їх амортизації.
 механізм державного регулювання амортизації;
 структура основних фондів та нематеріальних активів;
 метод нарахування амортизації, що використовується
підприємством;
Згідно П(С)БО 7 при нарахуванні амортизації на основні
фонди можна застосовувати 5 методів: прямолінійний; зменшення
залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості;
кумулятивний; виробничий. Метод амортизації обирається
підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу
отримання економічних вигод від його використання [4, с. 26].
Вибрані методи нарахування амортизаційних відрахувань
повинні:
 сприяти реалізації економічної та науково-технічної
стратегії підприємства;
 мінімізувати базу оподаткування з податку на прибуток,
податку на майно підприємства;
 бути простими, а витрати на облік мінімальними.
У свою чергу, нарахована сума амортизаційних відрахувань
визначає суму податку на прибуток. Всі ці показники знаходяться
у тісному взаємозв'язку. Зміна одного з них неминуче викликає
подальші коливання, що впливають на фінансові результати
діяльності підприємства.
Для будь-якого підприємства дуже важливо, щоб в кінцевому
результаті амортизаційна політика призвела до максимізації
величини: чистий прибуток плюс амортизаційні відрахування. Дана
величина може служити критерієм для економічного обґрунтування
амортизаційної політики на мікрорівні.
Таким чином, нарахована сума амортизаційних відрахувань
впливає на прибуток підприємства. Чим вище амортизаційні
відрахування, тим менший прибуток і навпаки. Зменшуючи
прибуток, зростання амортизаційних відрахувань призводить до
зниження податку на прибуток і збільшення власних фінансових
ресурсів підприємства. Отриману економію з податку на прибуток
називають «податковим щитом» [5].
Чільне місце у формуванні амортизаційної політики відіграє
економічна стратегія підприємства. У межах цієї стратегії може
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реалізовуватися вибір способів амортизації. Виділяють такі цілі при
визначенні прибутку:
 Досягнення максимальної величини чистого прибутку
плюс амортизація. Сукупність власних джерел для відтворення
основних засобів буде максимальною. Амортизація у даному
випадку представляє собою джерело формування активу балансу і
може бути використана на відповідні цілі.
 Досягнення максимальної величини прибутку. Передбачає
мінімізацію амортизаційних відрахувань в бухгалтерському обліку
(що
скорочує витрати, поліпшує фінансові
показники
підприємства). До недоліків відносяться недостатню об'єктивність
майнового стану підприємства, відсутність можливості своєчасного
відтворення основних засобів за рахунок амортизаційних
відрахувань, тому що їх величина буде недостатня. Він
характеризується застосуванням всіх можливостей зниження
величини амортизації: збільшення строків корисного використання
основних засобів, використання понижуючих коефіцієнтів.
Досягнення максимальної величини прибутку в рамках
амортизаційної політики доцільно лише у випадку обов‘язкового
використання прибутку на заміну основних засобів.
 Досягнення мінімальної величини прибутку і найбільшої
амортизації. Даний підхід направлений на збільшення
амортизаційних відрахувань і зменшення прибутку, що має місце в
цілях збереження фізичного капіталу підприємства. При такому
підході погіршуються поточні економічні показники діяльності
підприємства, однак, він дозволяє залишити кошти в обігу
підприємства, що при належних рішеннях керівництва є
позитивним явищем.
Найчастіше застосовується модель досягнення максимальної
величини чистого прибутку плюс амортизація. Проте, ця модель
відображає тільки зацікавленість підприємства при кваліфікованій
політиці як засновників, так і керівництва. Але це не відображає
об‘єктивної картини малих та середніх підприємств, адже часто
виникають протиріччя інтересів засновників і керівництва
підприємства. Засновники прагнуть отримати прибуток і дивіденди,
а керівництво – більше коштів в обігу. Тому найбільш
раціональним було б обрання моделі досягнення мінімальної
величини прибутку і найбільшої амортизації.
Недосконалість амортизаційної політики, її недостатня
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обґрунтованість та ефективність зумовлює проведення таких
заходів:
 відновлення амортизаційного фонду, який повинен мати
певне цільове призначення;
 встановлення державного контролю за цільовим
використанням амортизаційних коштів підприємств з метою
обмеження їх спрямування на поповнення оборотних коштів і
поточне невиробниче споживання;
 обрання ефективного методу нарахування амортизації та
цілей при визначенні прибутку.
Отже , амортизаційні відрахування – одне з головних джерел
здійснення реальних інвестицій. За допомогою амортизації
регулюється швидкість обороту основних засобів, стає
інтенсивнішим процес її відтворення, регулюється технічна та
виробнича політика на підприємстві.
При виконанні заходів, спрямованих на оптимізацію
амортизаційних механізмів, що функціонують на підприємстві,
необхідно враховувати конкретні умови здійснення господарської
діяльності, що формуються під впливом факторів мікро- та
макроекономічного середовища, і спиратися на аналіз діючих норм.
Найчастіше між нормами законодавства, що регулюють сферу
оподаткування та бухгалтерського обліку, існують відмінності.
Ми вважаємо, що основними ознаками ефективної
амортизаційної політики, сформованої на підприємстві, є:
1) перевищення в динаміці річної суми амортизаційних
відрахувань та вартості введених основних засобів над вартістю
виведених з експлуатації зношених основних засобів, що свідчить
про можливість фінансувати за рахунок амортизаційного фонду
витрати на відтворення основних засобів;
2) за умови наявності темпів приросту засобів праці
відбувається зменшення середнього віку будівель та обладнання,
зростає частка амортизаційних відрахувань у собівартості
продукції, але за рахунок зростання обсягів виробництва
збільшується фондовіддача та вивільнюються з обороту кошти, які
перевищують втрати прибутку.
3) розмір балансової вартості активів та сума амортизаційних
відрахувань на підприємстві забезпечують реалізацію ефекту
«податкового щита» амортизації.
Можна сказати, що аналіз амортизаційної політики в Україні
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свідчить про недосконалість економічного механізму амортизації,
що не сприяє налагодженню нормального процесу відтворення
основних засобів підприємств [6].
Тому для забезпечення ефективної діяльності підприємства та
обрання правильної амортизаційної політики підприємства має
тісно взаємодіяти з державою, щоб у майбутньому досягти
поставлених цілей.
Літературра:
1. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення: монографія / за
редакцією д-ра екон. наук, проф. С.С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф.
А.О. Єпіфанова;– Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 162 с.
2. Влияние метода амортизации ОС на результаты деятельности
предприятия. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://revolution.allbest.ru
3. Ковальова Е.В., Крапівницька С.М. Амортизаційна політика
підприємств і її вплив на інвестиційні процеси в економіці. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» №92
від 27.04.2000 р.
5. Податковий кодекс України, зі змінами та доповненнями від 07 жовтня
2014 року №1690-VII. – Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств . – С. 145.
6. Бабяк Н.Д. Амортизаційна політика та її вплив на фінансовоекономічну діяльність підприємств. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://disser.com.ua/content/27640.html

УДК 657
Гнатюк Т.В., студентка ОКР «Спеціаліст», 2 р.н.
Навчально-науковий центр післядипломної освіти
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК СКЛАДОВА
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
© Гнатюк Т.В.
Розглянуто теоретичні аспекти бухгалтерського обліку кредитних
операцій у банках України. Виявлено основні проблеми обліку кредитних операцій
та запропоновано рекомендації з удосконалення діючої на сьогодні в Україні
процедури відображення бухгалтерського обліку даних.
Ключові слова: кредит, кредитні операції, пролонгований кредит,
кредитний портфель, методика.

35

The theoretical aspects of accounting credit operations of commercial banks in
Ukraine have been considered. The basic problems of credit transactions have been
revealed and recommendations have been given to improve the procedure of accounting
data now in force in Ukraine.
Keywords: credit, credit transactions, prolonged credit, credit portfolio
methodology.
Рассмотрены теоретические аспекты бухгалтерского учета кредитных
операций в банках Украины. Выявлены основные проблемы учета кредитных
операций и предложены рекомендации по совершенствованию действующей на
сегодня в Украине процедуры отображения бухгалтерского учета данных.
Ключевые слова: кредит, кредитные операции, пролонгированный кредит,
кредитный портфель, методика.

За останні роки, завдяки значному розвитку банківської
сфери і збільшенню попиту на банківські послуги, облік кредитних
операцій відіграє значну роль у наданні кредитних послуг, що
значно впливає на економіку України. Кредитні операції є
прибутковим видом банківської діяльності, які
зумовлюються низкою проблем, пов'язаних з недосконалістю
і нестабільністю законодавчої бази, збільшенням проблемної
заборгованості і високим рівнем ризику.
Актуальність проблеми полягає в тому, що облік кредитних
операцій є найважливішою частиною структури ринкової
економіки і тому сьогодні в Україні, через наявну банківську кризу
і недовіру до безпечності банку, вирішення цієї проблеми є дуже
актуальним.
Теоретичні основи механізму обліку кредитних операцій
комерційного банку є в працях таких зарубіжних вчених, як:
В. Беті, П. Блан, Ж. Фігуру, Р. Дале, Дж. Маккензі, Дж. Хітчінс та
ін. Проблемами організації та методології бухгалтерського обліку в
українських банках, у тому числі і відносно обліку кредитних
операцій, займались такі вітчизняні вчені та фахівці, як:
Андросова О.Ф., Герасимович А.М., Кіндрацька Л.М.,
Кириленко В.Б., Ричаківська В.І.
Метою даної роботи є дослідження методології обліку
кредитних операцій банку та визначення особливостей
відображення в обліку кредитного портфеля.
Завданням дослідження є визначення сутності кредитних
операцій, виявлення основних проблем обліку наданих кредитів та
шляхів їх удосконалення.
Об'єктом дослідження є облікові процедури з відображення
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кредитних операцій банків України.
Предметом дослідження є технологія відображення
кредитних операцій банку та її вдосконалення.
Економічний зміст кредитування досліджується як складний і
багатогранний процес із його принципами, умовами та методами.
Кредитні відносини між банком і позичальником будуються на
засадах партнерства. Це означає, що всі питання, пов'язані з
процесом кредитування, сторони вирішують на договірній основі,
укладаючи кредитний договір [6].
У загальному плані під кредитною операцією розуміють вид
активних банківських операцій, пов'язаних із розміщенням
залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове
користування або прийняттям зобов'язань про надання коштів у
тимчасове користування на певних умовах, а також надання
гарантій, поручительств, акредитивів, акцептів, авалів, розміщення
депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового
лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі
операцій репо, будь яке продовження строку погашення боргу, яке
надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення
заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та
інших зборів з такої суми (відстрочення платежу) [3].
Здійснення кредитних операцій супроводжується виконанням
таких облікових операцій:
- реєстрація і відкриття особового кредитного рахунку
позичальнику;
- операції з видачі кредиту;
- операції з обліку документів, які супроводжують кредитну
операцію;
- операції з погашення кредиту;
- операції з нарахування та використання резерву на покриття
кредитних ризиків;
- операції зі списання з балансу безнадійних кредитів і
балансовий облік боргів за цими кредитами;
- зберігання і ведення картотек документів;
- відображення кредитних операцій у балансі банку,
складання звітності за кредитними операціями [1].
Основною проблемою банківської системи сьогодні
залишається недостатня ліквідність, яка, у свою чергу, є наслідком
розходжень між термінами повернення пасивів (депозити фізичних
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та юридичних осіб) та термінами отримання платежів навіть за
строковими кредитами (прострочені і сумнівні до повернення
недоцільно враховувати, оскільки вони в момент виникнення вже
впливають на стан ліквідності) [5].
Можна зазначити, що питома вага пролонгованих кредитів
(строк повернення за яким перенесено на прохання позичальника
на пізнішу дату) зростає, а в бухгалтерському обліку такий стан
активів не відображається, оскільки операції з продовження строку
дії (пролонгації) кредитних договорів обліковується за такими ж
рахунками з короткострокової або довгострокової заборгованості
відповідно до Плану рахунків банків України залежно від строку,
що визначається від дати пролонгації договору до дати їх
погашення. Тобто в обліку пролонговані кредити відображаються
як строкові, тим самим збільшений потенційний ризик
неповернення кредитів, прихованих від користувачів, які бажають
проаналізувати звітність банку й отримати інформацію про його
кредитний ризик [2].
Не менш заслуговує на увагу відображення у
бухгалтерському обліку кредитів за термінами надання, які в
бухгалтерському
обліку
відображаються
на
рахунках
короткотермінових (до одного року) і довготермінових (більше
одного року) кредитів. Це свідчить про недосконалість механізмів
обліку кредитних операцій, оскільки будь-яка фізична особа не
може на основі фінансової звітності банку правильно
проаналізувати його ліквідність.
Ураховуючи сьогоднішню ситуацію щодо стану ліквідності
значної кількості банків в Україні, суспільство для відновлення
довіри до банківських установ буде вимагати набагато більшого
обсягу інформації про їх діяльність. Цього можна досягти завдяки
розробленню рекомендацій з удосконалення методики обліку
кредитних операцій як банків, так і інших суб'єктів господарювання
на основі проаналізованого у статті матеріалу, а саме:
- необхідно запровадити методику обліку відстроченої
(пролонгованої) заборгованості за кредитними операціями,
передбачивши в Плані рахунків банків України рахунки для обліку
пролонгованої заборгованості залежно від терміну її виникнення;
- розширити облік кредитних операцій за термінами надання,
отримання шляхом передбачення в Плані рахунків банків України
рахунків для обліку короткотермінової (до 1 року),
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середньотермінової (від 1 до 3 років) та довготермінової
заборгованості (більше 3 років).
Таким чином, на підставі дослідження можна зробити
висновок, що кредитні операції є невід'ємною ланкою банківської
діяльності, а тому налагодження дій у цій сфері (підвищення довіри
до банківських структур, зниження ставок за кредитом) буде
сприяти відновленню усієї банківської системи України. Тому для
успішного кредитування, підвищення дохідності кредитних
операцій банки мають здійснювати зрозумілу та гнучку систему
управління власним кредитним портфелем.
Рішення щодо зазначених питань буде сприяти не тільки
вдосконаленню бухгалтерського обліку, але й підвищенню
ефективності управління кредитним портфелем банку, що є
необхідною умовою його діяльності. Перспективою подальших
досліджень у даному напрямі є розробка заходів щодо підвищення
ефективності управління кредитним портфелем.
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Питання оцінки трансакційних витрат вивчали у своїх
дослідженнях такі вітчизняні та зарубіжні вчені як С.І. Архієреєв,
І.С. Коропецький, А. Алчіан, Г. Демсец, Г.А. Макухін,
О.П. Власенко, Ю. Карпов, Дж. Уоліс, Д. Норт, О.В. Шепеленко,
Е. де Сото та ін.
Теорія трансакційних витрат є складовою частиною нового
напряму в сучасному інституціоналізмі. Її розробка пов'язана з
іменами таких економістів як О.Вільямсона і Р .Коуза.
Завдяки статті Р. Коуза «Природа фірми» (1937 p.) було
усвідомленозначення
для
роботи
економічної
системи
трансакційних витрат. Він показав, що при кожній операції
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необхідно
проводити
переговори,
здійснювати
нагляд,
встановлювати взаємозв'язки, усувати розбіжності.
Базовою одиницею аналізу в теорії трансакційних витрат є
акт економічної взаємодії, угода, трансакція. Поняття трансакції
розуміється досить широко й використовується для позначення
обміну як товарами, так і юридичними зобов‘язаннями, угод як
короткострокового, так і довгострокового характеру, що
потребують як детального документального оформлення, так і
простого взаєморозуміння сторін. Витрати якими супроводжується
така взаємодія, отримали назву трансакційних витрат.
Трансакційні витрати – це витрати, що не пов‘язані
безпосередньо з виробництвом, тому їх називають також
невиробничими витратами.
Трансакційні витрати – це витрати фірми на пошук партнерів,
на збирання інформації щодо них, на розробку і підписання
контрактів, на контроль за їх виконанням тощо. [1, с.85]
Важливою
передумовою
кількісної
ідентифікації
трансакційних витрат служить їх класифікація. Якщо серед етапів
укладання угоди виділити пошук партнерів, узгодження інтересів,
оформлення угоди, контроль за її виконанням, то класифікація
може бути подана так, як показано у таблиці 1.
Таблиця 1
Класифікація трансакційних витрат
Види трансакційних
витрат
Витрати пошуку
інформації, які
виникають до
укладання угоди
Витрати ведення
переговорів
Витрати вимірювання
Витрати укладання
контракту
Витрати моніторингу та
запобігання
опортунізму, які
виникають після
укладання угоди

Зміст
Витрати на пошук інформації про потенційного партнера, про ситуацію на ринку,
а також втрати, пов'язані з неповнотою й
недосконалістю інформації, що купувалася
Витрати на ведення переговорів про умови
обміну, про вибір форми угоди
Витрати, необхідні для вимірювання якості
товарів і послуг, з приводу яких
здійснюється угода
Витрати на юридичне або нелегальне
оформлення угоди
Витрати на контроль за дотриманням умов
угоди та запобігання ухиленню від цих умов
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Продовження табл 1

Витрати специфікації і
захисту прав власності

Витрати захисту від
третіх осіб

Витрати на діяльність судів, арбітражу;
витрати часу і ресурсів, необхідних для
відновлення прав, порушених у ході
виконання контракту, а також втрати від
поганої специфікації прав власності й
ненадійного захист, втрати від поганої
специфікації прав власності й ненадійного
захисту
Витрати на захист від претензій третіх осіб
(держави, організованої злочинності тощо)

Трансакційні витрати були визначені Р.Коузом як «витрати
користування ринковим механізмом». Згодом це поняття
розширило своє значення. Воно стало позначати будь-які види
витрат, що супроводжують взаємодію економічних агентів
незалежно від того, де вона відбувається, — на ринку або усередині
організацій, оскільки ділова співпраця в рамках ієрархічних
структур (таких як фірми) також може привести до втрат.
Зростання інтересу до трансакційних витрат обумовлено їх
високим рівнем як в країнах з розвиненою економікою, так і з
економікою, що розвивається. За оцінками західних експертів,
питома вага трансакційних витрат в сукупних витратах фірми
складає при їх функціонуванні на традиційних ринках від 1,5 до
5%, а при виході на нові ринки збуту — збільшується до 10-15%.
Значна частка трансакційних витрат в розвинених країнах
викликана
зростанням
кількості
потенційних
суб'єктів
господарських зв'язків, а отже, і числа здійснюваних ними
трансакцій. У той же час, в країнах з перехідною економікою
високий рівень трансакційних витрат обумовлений також і тим, що
в них до цих пір ще не відпрацьований механізм взаємодії між
державними органами і суб'єктами підприємництва.
Проблема кількісної оцінки трансакційних витрат зводиться
до визначення їх відносного значення в масштабах національної
економіки, а також їх динаміки. З найбільш відомою спробою
їхнього вимірювання пов'язана робота Дж.Уолліса і Д.Норта
«Вимірювання трансакційного сектора в американській економіці в
1870-1970 pp.».
Відносно визначення оптимальної величини трансакційних
витрат існують різні точки зору. Так, наприклад, на думку окремих
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фахівців, до трансакційних витрат непридатний критерій
мінімізації, і позитивною вважається тенденція до їх збільшення.
Інші фахівці вважають, що величина трансакційних витрат повинна
бути мінімальна. Це дозволить знизити собівартість виробленої
продукції
або
послуг,
а
отже,
підвищити
їх
конкурентоспроможність на ринку. Проте існує точка зору, що при
визначенні оптимального обсягу трансакційних витрат повинен
використовуватися диференційований підхід. Їх планове
збільшення може відбуватися тільки на етапах збору інформації,
пошуку і вибору контрагентів, уточнення умов договору і його
укладення, а також лише в масштабах, обмежених бюджетом
фірми, що надалі дозволить звести до мінімуму трансакційні
витрати на подальших етапах, а також удосконалити структуру
загальних витрат із здійснення господарського зв'язку. Саме такий
розподіл трансакційних витрат приведе, зрештою, до скорочення
сукупних витрат на виготовлення і реалізацію продукції і
сприятиме підвищенню її конкурентоспроможності на ринку.
Зіставимо дві економічні моделі — англосакську (Північна
Європа і США) і азіатську (Японія, Південна Корея та ін. країни),
які майже одночасно добилися успіху. Технології і там, і там єдині
(вони інтернаціональні), інститути ж абсолютно різні, хоч і дають
однаковий ефект: високий рівень довіри в економіці в рамках
великих корпорацій, в рамках відносин між фірмами, що мають
важливе значення для економіки.
Американські фірми не можуть обманути свого контрагента,
це не далекоглядно, бо існує вичерпна статистика у всіх фірмах, і
ця інформація легко доступна, рівень інформаційної насиченості
дуже високий. А у японців жорстка корпоративна етика. Японець
не може обманути, бо цим він дискредитує свою фірму.
Бачимо, що абсолютно різні культури приходять до дуже
високого рівня довіри в економіці, що забезпечує велику кількість
операцій з мінімальним оформленням. Зрозуміло, що будь-яке
розгорнене оформлення операції пов'язане з необхідністю оцінити
ризики, з наймом адвокатів, які захищатимуть права власності в
суді вимагає значних витрат. Той, хто від цього позбавлений, може
знизити собівартість на 20-30%.
Головне завдання інститутів полягає у створенні таких зон
довіри, діючи в яких, людина може заощадити на трансакційних
витратах і використати заощаджені кошти для інвестицій у
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виробництво.
Дослідження проблеми трансакційних витрат є дуже
актуальним також і для українського бізнесу. Отримання
інформації про майбутнього контрагента частіше за все пов'язано з
дачею хабара, і достовірність цієї інформації залишається
сумнівною. В Україні відсутній законодавчо створений механізм
вільного доступу до ділової інформації про репутацію та діяльність
фірм. Також дуже слабкий механізм захисту прав власності з боку
держави. Все це викликано недосконалістю законодавчої бази
України. Найбільші витрати в українському бізнесі пов'язані з
опортуністичною поведінкою ділових партнерів. Сьогодні в нашій
державі існує таке поняття, як «одноденні фірми», які існують на
папері протягом декількох днів і зникають відразу після отримання
значної суми передплати від фірми-партнера згідно з укладеним
контрактом. Виявити таку фірму дуже важко, а в більшості
випадків навіть неможливо. А згодом захистити свої права у суді
практично неможливо через відсутність інформації про фірму, її
реальних господарів, а вся інформація у паперах фіктивна. Існує
також проблема обліку трансакційних витрат. Як можна
обліковувати витрати пов'язані з дачею хабара для отримання
потрібної інформації, або належного захисту своїх інтересів у суді?
Проблема трансакційних витрат на сучасному етапі розвитку
України залишається дуже актуальним багатоаспектним питанням і
вимагає всебічного дослідження.
Методи мінімізації трансакційних витрат наведені в табл. 2
[2, с.90-91]:
Таблиця 2
Методи мінімізації трансакційних витрат
Метод мінімізації
витрат

Державна
політика

Характеристика методу
Держава використовує всі свої потужності й
повноваження для збору, обробки й представлення на
практиці найціннішої економічної інформації,
забезпечуючи при цьому доступність до неї інших
суб‘єктів економіки, що, звісно ж, знижує рівень
економічної невизначеності та, як наслідок, – рівень
трансакційних витрат
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Продовження табл 1

Вертикальна
інтеграція
(побудова
корпорацій)

Дозволяє запобігти протиріччю між ефективним
інвестиціями й ефективною послідовною адаптацією.
Послідовність адаптивних змін стає приводом для
сумісних дій, а не для опортуністичного захоплення
переваг; ризики можуть бути зменшені; механізми
внутрішнього управління згладжують перехід між
послідовними етапами

Розвиток
інформаційних
технологій,
Інтернету

Розвиток принципіально нових видів електронних
комунікацій призводять до стрімкого скорочення
трансакційних витрат і, як наслідок, – до
трансформації існуючих політичних і економічних
інститутів

Нейролінгвістичне
програмування

Займається неоінституціональними методами
мінімізації трансакційних витрат, тобто коли
мінімізуються витрати без створення будь-яких
соціальних інститутів; мова йде про альтернативний
підхід до мінімізації трансакційних витрат

Розподіл
контролю
всередині
організації

Дослідження факторів розвитку організації як спосіб
мінімізації трансакційних витрат

Трансакційний
аналіз

Застосування методики «інституціонального» аналізу
балансу.
Ідея інституціонального аналізу балансу полягає в
переносі акценту на трансакційну складову фінансової
інформації

Застосування
процесуальної
моделі управління

Рішення в області автоматизації дозволяють скоротити
час на підготовку управлінського рішення й знизити
питомі затрати на трансакцію

Моделювання
регулятивних
структур

Створення регулюючих інститутів, для можливості
відслідковувати поведінку й діяльність великих
організацій.
Коли трансакційні витрати приймаються до уваги,
структури й процеси впливатимуть на результати
регулювання
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Як зазначають російські вчені В.Б. Акулов та М.Н. Рудаков
[3], питома вага трансакційних витрат особливо висока в
суспільстві, де права власності слабо окреслені (специфіковані),
оскільки недостатньо розвинений правовий бік ринкових відносин
створює сприятливі умови для обману, викривлення інформації про
споживчі властивості товарів і їх реальну цінність. Такі умови
характерні для країн, що здійснюють перехід до ринкової
економіки.
Проте, на думку авторів, проблема вимірювання і мінімізації
трансакційних витрат є актуальною не лише в перехідному, а й в
розвиненому
суспільстві,
що
пов‘язано
з
подальшим
удосконаленням юридичних норм.
У своїх працях Шепеленко О.В. відмічає, що в Україні
надзвичайно високим є рівень так званих непродуктивних витрат,
тобто витрат, які вимушені нести економічні агенти для подолання
різних штучно створених бар‘єрів – економічних, адміністративних
та ін. [4, с.159].
Відповідно до методологіі, запропонованої Е. де Сото,
непродуктивні трансакційні витрати підприємницької діяльності
можна оцінити як суму наступних складових:
 офіційні тарифи на проходження бюрократичних процедур;
 альтернативна вартість часу, необхідного для виконання
регулярних процедур;
 пряма вартість хабарів на успішне проходження
бюрократичних процедур і забезпечення преференційних умов;
 податкові витрати (податковий тягар, витрати податкового
адміністрування);
 витрати з неформального забезпечення захисту і виконання
контрактів (витрати на охорону, підкуп посадових осіб та ін.);
 альтернативнавартістьвитрат
часу
на
пошукдостовірноїінформації
про
контрагентів,
перевіркуїхнадійності, іншіінформаційнівитрати;
 витрати на моніторингвиконанняконтрактів[5].
Деякі з наведенихвитрат, якіможнавіднести до офіційних, і
здійсненняякихможе бути підтвердженевідповідними документами,
можнаоцінити та відобразити в бухгалтерськомуобліку. З
наведеногопереліку до таких витрат належать: офіційнівитрати на
проходженнябюрократичних
процедур,
податковівитрати,
частинавитрат
на
моніторингвиконанняконтрактів.
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Таківитратиобліковуються на рахунках:
 92 ―Адміністративнівитрати‖;
 93 ―Витрати на збут‖;
 94 ―Іншіопераційнівитрати‖
Оформлюються такі витратипідтверджуючими документами
– рахунками, квитанціями про сплату, виписками банку, касовими
ордерами,
податковиминакладними,
довідками
та
розрахункамибухгалтерії.
Отже, проблема трансакційнихвитрат є дуже актуальною для
українськогобізнесу. Щодо особливості трансакційних витрат у
підприємницькому секторі України, аналізу і структури, динаміки й
оцінки їх рівня єдиної методології механізмів формування
трансакційних витрат у наш час не існує.
Дослідження трансакційного сектору показують, що в
Україні надзвичайно високий рівень невиробничих витрат, а також
витрат, пов'язаних з опортуністичноюповедінкоюділовихпартнерів.
Серед методів мінімізації трансакційних витрат можна
виділити наступні: державна політика, вертикальна інтеграція,
розвиток інформаційних технологій, розподіл контролю всередині
організації, трансакційний аналіз та ін.
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В Україні вже не один рік тривають дискусії щодо шляхів
реформування спрощеної системи оподаткування малого
підприємництва, адже малий бізнес є невід‘ємним елементом
сучасної ринкової системи господарювання, без якого неможливий
подальший соціально-економічний розвиток.
Метою даного дослідження є визначення проблем
застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
суб‘єктами малого підприємництва та напрямів подальшого її
реформування.
Значну увагу даному напрямку наукових досліджень
приділено у роботах таких авторів, як Молдован О.О.,
Сташенко І.Б., Моряк Т., Буняк В., Крисоватий А.І. та інші.
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Аналізуючи напрацювання вищезгаданих українських вчених, слід
відзначити, що багато проблем спрощеної системи оподаткування
ще не знайшли однозначного вирішення, тому вони потребують
подальшого дослідження.
За останні роки в Україні на найвищому рівнях дійшли
розуміння особливої соціально-економічної ролі малого бізнесу,
який в кризових умовах створює нові робочі місця без будь-якого
фінансування з боку держави, залучає до легальної економічної
сфери ті кошти, що зараз перебувають поза банківською сферою.
До того ж, малий бізнес має вирішальне значення й для формування
конкурентного середовища та створення середнього класу.
Задля стимулювання і підтримки малого підприємництва
було прийнято
03.07.1998 р. ЗУ «Про спрощену систему
оподаткування,
обліку
та
звітності
суб‘єктів
малого
підприємництва», а з 01.01.2011 і Податковий кодекс України в
частині справляння єдиного податку із всіма зміна і поправками до
нього.
Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб‘єктів
малого підприємництва, яка передбачає сплату єдиного податку, є
сьогодні найпоширенішою з альтернатив систем оподаткування.
З січня 2015 року суб'єктами господарювання, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,
поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група - фізичні особи-підприємці, які не
використовують працю найманих осіб і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють
господарську діяльність з надання послуг, які використовують
працю найманих осіб кількість яких, одночасно не перевищує 10
осіб і обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
3) третя група - фізичні особи-підприємці, які не
використовують працю найманих осіб, кількість яких не обмежена
та юридичні особи - суб‘єкти господарювання будь-якої
організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року
обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;
4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у
яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
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До основних позитивних аспектів спрощеної системи можна
віднеси наступне:
- спрощене ведення поточного бухгалтерського обліку
доходів і витрат, адже бухгалтерський облік у повній формі є вкрай
витратним та недоцільним;
- одна форма звітності – розрахунок сплати єдиного податку
суб‘єктом малого підприємництва;
- суми єдиного податку повністю сплачуються до місцевого
бюджету, що зумовлює зацікавленість місцевих органів влади в
розвитку малого бізнесу;
- надається право вибору сплати ПДВ.
До негативних аспектів вітчизняної спрощеної системи
оподаткування відносять:
- необгрунтоване обмеження обсягів виручки;
- суми єдиного податку фізичної особи-платника податку
сплачуються авансом за звітний період (квартал). При цьому не
враховують, чи буде фактично отримано дохід від здійснення такої
діяльності за звітний період;
- для осіб-підприємців обмежено види діяльності, якими їм
можна займатись.
Питання реформування спрощеної системи оподаткування
необхідно розглядати як мінімум з двох сторін. По-перше,
реформування існуючої системи спрощеного оподаткування
повинне забезпечити виведення з тіні тих, не чесних, платників
податків, які використовували спрощену систему оподаткування як
інструмент
мінімізації
податкових
платежів.
По-друге,
реформування спрощеної системи оподаткування не повинне
призвести до масового скорочення суб‘єктів господарювання, які
працюють на даній системі, і як результат зменшення надходжень
до бюджету.
Реформування спрощеної системи оподаткування, в контексті
реформування всієї податкової системи, повинна відбуватись
цілеспрямовано, системно, відкрито, виважено та поступово у часі.
Метою реформування спрощеної системи оподаткування в Україні,
повинно стати досягнення найбільш оптимального співвідношення
двох вищезгаданих сторін.
В процесі реформування спрощеної системи оподаткування,
задля забезпечення ефективного функціонування даної системи, та
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збереження балансу між владними і підприємницькими інтересами
варто врахувати наступні аспекти:
– підвищити граничний обсяг виручки від реалізації, з
забезпеченням диференційованого підходу. Тобто суб‘єкти
господарювання, які працюють в соціально значимих напрямках
обсяг реалізації буде меншим, відповідно і сума єдиного податку
для них повинна бути меншою, а для суб‘єктів підприємницької
діяльності які займаються торгівлею граничний обсяг виручки
повинен бути більшим відповідно і сума єдиного податку повинна
бути більшою;
– посилити відповідальність суб‘єктів господарювання, які
використовують найманих працівників. Вирішення даної проблеми
можливе лише шляхом запровадження комплексної системи
санкцій до злісних порушників трудового законодавства, з такою
крайньою мірою покарання як скасування реєстрації даного
суб‘єкта господарювання на спрощеній системі оподаткування і
переведення його на загальну систему оподаткування.
Наступною пропозицією є внесення змін до статті 293
―Ставки єдиного податку‖ Податкового кодексу України, для
вирішення проблеми, яка полягає в наступному: після реєстрації
суб‘єкта малого підприємництва(далі с.п.д.), виникає значний
податковий тиск у зв‘язку із сплатою єдиного податку(особливо
для с.п.д. 2-4 груп). Для вирішення даної проблеми пропонуємо
ввести поступову сплату даного податку, а саме сплату податку по
роках, тобто в 1 рік – 20% від суми сплати єдиного податку за
основною ставкою, 2 рік – 40%, 3 рік – 60%, 4 рік – 80 %, 5 рік і
далі – 100%. Це можливість зменшення податкового тиску, також
це дасть час для розвитку суб‘єкта підприємницької діяльності.
Для запобігання зловживань даною пільгою, пропонуємо
також ввести обмеження щодо створення та ліквідації підприємств,
які оподатковуються єдиним податком. Таким обмеженням є
заборона створення малого підприємства фізичним особам на
протязі 5 років з моменту ліквідації попереднього, що дасть змогу
зменшити зловживання даною пільгою і можливість від сплати
податків в повному обсязі.
Звичайно є ще низка невирішених проблем, при вирішенні
яких основну увагу варто приділити соціальній спрямованості та
фіскальній справедливості такої системи.
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Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що даний режими
оподаткування є значно ефективнішими у порівнянні із загальною
системою, дає можливість зменшити податкове навантаження,
витрати коштів і часу на ведення обліку.
В загальному, можна зробити висновок, що останні зміни,
внесені до спрощеної системи оподаткування призведуть до її
лібералізації, а, відповідно, і до збільшення кількості її платників.
Дана система повинна задовольняти вимоги як держави щодо
стабільності надходжень до бюджету від сплати єдиного податку,
так і самих платників через систему відсоткових ставок на
спрощеній основі, які, на їх думку, є достатньо високими для малих
підприємств.
Становище вітчизняного малого підприємництва є складним
та потребує втручання з боку держави задля вирішення низки
існуючих проблем. Перш за все, це нестабільність в сфері
оподаткування.
Посилення вимог до спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності із одночасним погіршенням комплексу умов для
єдиноплатників стали головними причинами несприйняття
нововведень та відобразилась на кількості суб‘єктів малого
підприємництва.
Спрощена система оподаткування є провідною частиною
державної податкової політики підтримки розвитку малого
підприємництва в Україні, а, отже, повинна супроводжуватися
новими програмами та способами ведення бізнесу, як це
практикується у передових зарубіжних країнах.
Доцільно також наголосити, що зміна податкового
законодавства та впровадження європейських стандартів у
податкову систему України має здійснюватися послідовно та
виважено, оскільки намагання побудувати систему оподаткування,
наближену до європейського зразка, потребує часу. Прискорювати
цей процес ризиковано, так як це може мати серйозні негативні
наслідки. Саме тому реформування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності має здійснюватися з
урахуванням особливостей соціально-економічної та суспільнополітичної ситуації в Україні.
Тому запропонована в даній публікації тема є дискусійною і
перспективною для подальших досліджень, оскільки внесення
відповідних коректив в чинну законодавчу базу дасть змогу
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державі зробити базу оподаткування більш
унеможливить ухилення від сплати податків.
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Діяльність будь-якого суб‘єкта господарювання, його
фінансова-економічна стійкість та розвиток залежать від такого
важливого ресурсу як інформація. Інформація, як невід‘ємний
ресурс функціонування підприємства піддається управлінню та
оцінці. Характерною рисою є те, що продуктивність інформації
неможливо підрахувати прямо, а її ефективність закладена в інших
ресурсах, для яких розроблено власні методи оцінки.
Доведено, що позитивний фінансовий результат діяльності
суб‘єкта господарювання є результатом чітко організованої
системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління, що
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включає
відповідні
процеси
з
формування,
обробки,
контролю,передачі та зберігання інформації.
Питання інформаційно-аналітичного забезпечення системи
управління не є новим. Дослідженням документального
забезпечення бухгалтерського обліку, інформаційних процесів,
методології
бухгалтерського
обліку
в
інформаційнокомунікаційному середовищі та оцінки ефективності впровадження
інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку
займалося багато науковців. Серед них: С.Д. Бушуєв,
С.О. Левицька, О.О. Осадча, В.М. Пархоменко, В.І. Фролов та інші
відомі вітчизняні та зарубіжні вчені. В дослідженнях науковців
розкриті різні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення
бізнесу та організації й обслуговування усіх документаційних
процесів. Однак, дане питання ще потребує детального
дослідження.
Мета статті полягає в дослідженні найкращої із форм
документального
забезпечення
обслуговування
облікової
інформації, задля покращення роботи працівників підприємства та
інших зацікавлених користувачів.
Відмінною рисою бухгалтерського обліку від інших систем
забезпечення в тому, що в його основі лежить документ – від
первинних документів до форм фінансової звітності.
У бухгалтерській практиці розрізняють документи в
паперовій та електронних формах. Тому питання щодо належної
організації
та
обслуговування
облікової
інформації
із
використаннях новітніх технологій у ХХІ столітті є актуальним [1].
Інформація системи бухгалтерського обліку дозволяє
вирішити найбільший спектр різних завдань, які стосуються
управління та розвитку бізнесу. Серед них :
- контроль за кількістю, станом і рухом фінансовогосподарських засобів;
- управління фінансовою безпекою підприємства;
- відповідне документальне забезпечення процесів на
підприємстві;
- перебіг поточних та прогнозування показників на майбутнє;
- організація роботи бухгалтерської служби та інших
підрозділів на підприємстві.
Загальний
вигляд
системи
бухгалтерського
обліку
зображений на рисинку 1.
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Рис. 1. Система бухгалтерського обліку в загальному вигляді*
*Розроблено автором на основі джерела [2]

Отже, первинний документ «запускає» обліковий процес та є
підставою для обробки інформації з метою її презентації
зацікавленим групам користувачів. Тому обслуговуванню підлягає
не просто інформація, а дані, які містяться в документі, отже, й
самий документ. Таким чином, на підприємстві повинно бути
належним чином налаштована схема документообігу.
Сьогодні, багато підприємств різного типу використовують
новітні інформаційно-комунікаційні технології, які обслуговують
обробку, передачу та зберігання інформації. На практиці це
дозволило значно скоротити витрати часу «ручної праці», а отже
частку рутинної роботу працівників, що цим займалися.
Традиційним способом інформаційного забезпечення мікрота макрорівнів економіки, який застосовують для полегшення
інформаційної діяльності та максимізації її сукупного позитивного
результату виступає електронний документ.
Для електронного документу визначальним реквізитом є
електронний підпис, який дозволяє ідентифікувати його укладача.
Існує поняття «електронний підпис» та «електронний цифровий
підпис», перший призначений для ідентифікації особи, а другий –
це дані, отримані як результат криптографічного перетворення [3].
Бухгалтери-практики розглядають електронний документ як
більш складний феномен порівняно з паперовим документом.
Адже, паперовий документ являє собою одночасно річ (предмет) та
інформацію, а електронний документ розкривається що найменше у
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чотирьох аспектах:
- інформація;
- форма подання інформації;
- власне документ;
- електронне повідомлення.
Упродовж операційного циклу діяльності підприємства
накопичується значна кількість різної інформації: показників,
даних, відомостей, які мають бути належним чином
систематизовані для забезпечення зручності, продуктивної та
точної роботи з ними. Саме це спонукало для створення сховищ
даних [4].
База даних – це систематизоване та організоване сховище
даних, що відображає ту чи іншу інформацію. Обслуговування баз
даних здійснюється за допомогою спеціальних програм, що
дозволяють проводити різну роботи з даними: вводити їх в базу,
здійснювати редагування, пошук та забезпечувати зберігання.
З року в рік система управління затребує все більшу кількість
інформації, що вимагає відповідної їх організації. Доступними
стали системи великих обсягів даних, що формуються для різних
потреб.
Сьогодні, широкого застосування набули системи Big Data.
Вони дозволяють ефективно використовувати великі обсяги даних
для підвищення аналітичності інформації через її детальну
сегментацію [5].
Зберігання інформації та документів є одним із
найвідповідальніших етапів в циклі інформаційної діяльності. В
Україні існує сувора регламентація з боку законодавства стосовно
зберігання документів. Питання цінності документів регулюється
Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи». Відповідно до Закону, підприємству надані роз‘яснення
з питань визначення термінів зберігання документів.
Традиційний паперовий архів документів виглядає
масштабно. Для вирішення цієї проблеми знову сприяли
інформаційні технології. Відповідно до Закону України «Про
електронні документи та електронний документообіг», електронні
документи також мають зберігатися в архівах і для них не відмінені
загальні вимоги до зберігання документів [6].
Таким чином, детальне дослідження та розробка конкретних
рекомендацій поки є неможливою, оскільки недостатньою є
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кількість публікацій з цього питання. Законодавство також
намагається
різними способами урегулювати дане питання
нормативно-правовими актами, проте, якщо добре розібратися, то
зрозуміла недостатня урегульованість питань, особливо якщо мова
йде про електронні документи.
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Вчасний та об‘єктивний аналіз прибутку сприяє підвищенню
ефективності діяльності підприємств, його інвестиційній привабливості та діловій активності, більш раціональному й ефективному
використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
усуненню зайвих, економічно невиправданих витрат. Достовірна
інформація про отримані результати фінансового аналізу необхідна
для прийняття ефективних управлінських рішень, що, в свою чергу,
призведе до досягнення значної економічної ефективності
виробництва та рентабельності продукції. Правильно обраний
підхід до аналізу прибутку потрібен для його планування й
прогнозування у майбутньому періоді.
Дослідження літературних джерел показало відсутність
єдності підходів щодо аналізу прибутку підприємств у вітчизняній
практиці.
Метод аналізу прибутку – це прийом, підхід, спосіб вивчення
фінансових результатів в їх динаміці і статиці. Методика аналізу
прибутку – це алгоритм, послідовність виконання методів.
Інструменти аналізу дозволяють встановити й оцінити загальний
фінансовий стан підприємства шляхом визначення системи
послідовності проведення розрахунків фінансових результатів.
Основним інформаційним джерелом для аналізу формування,
структури, динаміки та використання і розподілу прибутку є форма
№2 «Звіт про фінансові результати».
Основними цілями аналізу прибутку є наступні:
– перевірка обґрунтованості й напруженості планового
прибутку;
– загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка;
– визначення відхилення фактичного прибутку від
передбаченого планом (розрахунком, прогнозом), вивчення
динаміки зміни прибутку за кілька звітних періодів;
– вивчення впливу на зміну суми прибутку чинників, які
водночас є складовими частинами прибутку;
– визначення суми резервів зростання прибутку і розробка
рекомендацій щодо використання їх у виробництві;
58

– вивчення основних напрямків розподілу прибутку.
У залежності від методів, що використовуються, І.А. Бланк
[1] пропонує такі основні системи проведення аналізу прибутку на
підприємстві:
– горизонтальний аналіз;
– вертикальний аналіз;
– порівняльний аналіз;
– аналіз коефіцієнтів;
– інтегральний аналіз.
Горизонтальний (трендовий) аналіз базується на вивченні
динаміки окремих показників в часі. В процесі використання даної
системи аналізу розраховуються темпи росту окремих видів
прибутку, визначаються загальні тенденції його зміни. Найбільше
поширення отримали наступні види горизонтального аналізу:
– дослідження динаміки показників прибутковості (доходів,
витрат) звітного періоду у співставленні з показниками
попереднього періоду;
– дослідження динаміки показників прибутковості звітного
періоду у співставленні з показниками аналогічного періоду
минулого року;
– дослідження динаміки показників формування, розподілу і
використання прибутку за ряд попередніх періодів.
Результати такого дослідження дозволяють побудувати
відповідні факторні моделі, які потім використовуються у процесі
планування окремих показників прибутковості.
Вертикальний
(структурний)
аналіз
базується
на
структурному розкладі показників формування прибутку, розподілу
і використання. В процесі застосування даної системи аналізу
розраховуються частки окремих складових прибутковості.
Застосовуються наступні види вертикального аналізу:
– структурний аналіз прибутку, сформованого за окремими
видами діяльності. В ході здійснення даного аналізу прибутку
розраховуються частки або співвідношення сум прибуткуза
операційною або іншими видами діяльності підприємства;
– структурний аналіз формування прибутку по окремих
видах продукції;
– структурний аналіз розподілення та використання
отриманого прибутку ‒ здійснюється у розрізі напрямків
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розподілення прибутку та, відповідно, до кожного з напрямків
розглядаються форми його конкретного використання.
Порівняльний аналіз базується на співставленні окремих груп
аналогічних показників прибутковості між собою. В процесі
використання цієї системи аналізу розраховуються розміри
абсолютних і відносних відхилень показників, що порівнюються.
На практиці управління прибутком найбільше поширення отримали
наступні види порівняльного аналізу:
– порівняння
показників
рівня
прибутку
даного
підприємства з середньогалузевими даними. Такий аналіз
проводиться підприємством з метою оцінки своєї конкурентної
позиції та виявлення резервів подальшого підвищення ефективності
виробничої діяльності;
– порівняння показників прибутковості даного підприємства
і підприємств-конкурентів. Метою здійснення такого аналізу є
визначення конкурентної позиції підприємства в рамках
конкретного регіонального ринку відповідної продукції і розробка
заходів щодо її підвищення;
– порівняння показників прибутковості окремих центрів
відповідальності – структурних підрозділів підприємства. Даний
аналіз здійснюється в розрізі різних типів центрів відповідальності;
– порівняння звітних і планових показників прибутковості.
Такий аналіз використовується для контролю процесу поточного
формування та використання прибутку й внесення необхідних
корективів у напрямки господарської діяльності підприємства.
Аналіз коефіцієнтів базується на розрахунку співвідношень
різноманітних абсолютних показників між собою. У процесі
використання даної системи аналізу визначаються різні відносні
показники, що характеризують окремі аспекти формування,
розподілу та використання прибутку підприємства. У цій системі
аналізу
найчастіше
використовуються
наступні
системи
аналітичних коефіцієнтів:
– коефіцієнти рентабельності. Основною метою розрахунку
використання такої системи коефіцієнтів є визначення
ефективності формування прибутку підприємства. Рівень
ефективності оцінюється за всіма видами прибутку –
маржинального, валового (балансового), чистого за конкретними
видами діяльності підприємства;
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– коефіцієнти ефективності розподілу прибутку. Основною
метою розрахунку і використання даної системи коефіцієнтів
являється визначення рівня оптимального розподілу та
використання отриманого підприємством прибутку.
Інтегральний аналіз прибутку дозволяє отримати найбільш
загальну характеристику умов його формування. Серед систем
інтегрального аналізу прибутку, які на практиці управління
прибутком набули найбільшого поширення, І.А. Бланк [2] називає
систему Дюпон. Ця система фінансового аналізу, розроблена
фірмою «Дюпон» (США), передбачає розкладення показника
«Коефіцієнт рентабельності активів» на ряд окремих, пов‘язаних в
одну систему, фінансових коефіцієнтів. Оскільки існує багато
показників ефективності, аналітиками було обрано один найбільш
значимий – рентабельність власного капіталу, що представлений як
добуток коефіцієнта чистої рентабельності реалізації продукції та
коефіцієнта обертання використовуваних активів.
Система SWOT-аналізу досліджує сильні та слабкі сторони
формування прибутку підприємства, а також позитивний чи
негативний вплив окремих зовнішніх факторів на умови її
генерування у наступному періоді. Назва складається із початкових
букв термінів, що характеризують об‘єкти даного аналізу:
S – Strengths (сильні сторони підприємства);
W – Weaknesses (слабкі сторони підприємства);
O – Opportunities (можливості розвитку підприємства);
T – Treat (загрози розвитку підприємства).
Для вдосконалення аналізу прибутку Т.В.Ліснича[3]
запропонувала використати таку технологію фінансового аналізу
дохідності підприємства, яка наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Методика аналізу фінансових результатів підприємства
Етапи

Інструментарій

Отримані результати

1

2

3

Аналіз основних
показників
ефективності
фінансової сфери

Коефіцієнтний метод,
порівняльний метод,
методи горизонтального
та вертикального
порівняльного аналізу

Стан фінансової діяльності
та фінансові можливості
підприємства
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Продовження табл. 1
Аналіз основних
показників
виробничої сфери

Ступінь придатності
основних виробничих
засобів, рівень
використання основних засобів та матеріалів у
дохідності підприємства

Аналіз основних
показників розвитку
підприємства

Стан виробництва та
фінансових результатів;
визначення перспектив для
розвитку та закріплення
позицій на ринку
Зміна за період величини
витрат на виробництво, які
входять у собівартість
продукції
Величина змін, які
відбулися за аналізований
період, та визначення
наслідків

Аналіз собівартості
за елементами
операційних витрат

Методи вертикального
та горизонтального
порівняльного аналізу

Аналіз структури
бухгалтерського
балансу

Методи вертикального
та горизонтального
порівняльного аналізу

Аналіз фінансового
стану підприємства

Коефіцієнтний метод,
горизонтальний
порівняльний аналіз

Рівень фінансових
результатів, які
зумовлюють можливості
підприємства

Аналіз витрат від
браку

Метод відносних
різниць

Рівень понесених витрат
від браку на виробництві

Оцінка ефективності та
раціональності
використання вкладених
коштів
Побудова економіко-математичних моделей
Побудова лінійної
Виявлення
багатофакторної
закономірностей, зв‘язків
регресійної
Методи кореляційного
та залежності між чистим
економікота регресійного аналізу
прибутком івпливаючими
математичної
на нього факторами
моделі
Аналіз
рентабельності
продукції

Метод базисних
підстановок

Формування висновків про загальний стан підприємства, виділення
найвагоміших показників впливу на прибутки та доцільність прийняття
відповідних управлінських рішень
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Отже, ця методика включає чотири етапи та відповідні
підетапи. Вона заснована на застосуванні коефіцієнтного,
порівняльного методу, методів горизонтального та вертикального
порівняльного аналізу, методу відносних різниць, методу базисних
підстановок, а також методів кореляційного й регресійного аналізу.
У ній відображаються одразу інструменти, які використовуються на
кожному етапі (підетапі) аналізу, і результати, які будуть отримані
після цього. Ця технологія аналізу дозволяє підприємству отримати
результати, за якими керівництво підприємства зможе зробити
висновки для прийняття ефективних управлінських рішень щодо
прибутку.
Окрім традиційних математико-статистичних методів
дослідження прибутку П.М. Яріш і Ю.В. Касьянова у своїй
науковій роботі [4] виділяють економічні методи, методи економічної кібернетики й оптимального програмування, методи
дослідження операцій і теорії прийняття рішень. Для глибокої
оцінки прибуткута точнішого обґрунтування рекомендацій для
покращення роботи підприємства також використовується CVРаналіз і концепція фінансового важеля. Однак автори вважають, що
не всі з перерахованих методів можуть знайти застосування в
аналізі прибутку, оскільки слід спиратися передусім на основні
фінансові інструменти.
Досить актуальна та цікава інформація щодо методичних
підходів аналізу прибутку запропонована В.П. Чмутовою. Наукова
новизна дослідження в її праці базується на використанні нової
методики розрахунку рентабельності. Вона пропонує формувати
фінансові показники діяльності підприємства на основі розрахунку
рівня рентабельності за чистим грошовим потоком:
– чистий грошовий потік / обсяг продажів;
– чистий грошовий потік / сукупний капітал;
– чистий грошовий потік / інвестиційний капітал;
– чистий грошовий потік / власний капітал [5].
За даною методикою вважається доцільним використовувати
величину чистого грошового потоку для розрахунку показників
рентабельності, оскільки величина чистого прибутку, яка вказана в
звітності, не відображає реальної суми коштів, якими може
розпоряджатися підприємство, через визнання доходів і витрат
незалежно від того, отримані чи сплачені відповідні грошові суми.
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З.М. Мочаліна і О.В. Поспєлов [6]побудували свій алгоритм
проведення аналізу прибутку, в основі якого лежить структурнодинамічний аналіз у поєднанні з факторним аналізом, оцінкою
коефіцієнтів, аналізом показників рентабельності й інтегральним
аналізом на кінцевому етапі (рис. 1).

Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів
Факторний аналіз валового прибутку
Структурно-динамічний аналіз операційних витрат
Структурно-динамічний аналіз доходів
Оцінка коефіцієнтів зростання доходів, витрат, активів,
зобов‘язань, власного капіталу в динаміці
Аналіз показників рентабельності
Рис. 1 – Алгоритм проведення аналізу прибутку
Автори, поданого на рис. 1, алгоритму проведення аналізу
прибутку, акцентували увагу на тому, що аналіз слід проводити,
дотримуючись логіки руху від загального до приватного, а далі ‒ до
визначення впливу приватного на загальне. Інакше кажучи,
спочатку аналізуються узагальнюючі показники фінансових
результатів за видами їх діяльності (операційна, фінансова,
інвестиційна) в їх динаміці, потім вивчається їх структура,
визначається зміна в аналізованому періоді щодо базисного періоду
або до бізнес-плану; виявляються фактори, дія яких призвела до
змін.
Згідно з дослідженням А.С. Лазарєвої [7], в економічному
аналізі прибутку слід будувати і використовувати економікоматематичні моделі за допомогою кореляційно-регресійного
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методу. Значна перевага даного методу полягає у наочності
відображення динаміки і змін показників, які аналізуються. Крім
того є можливість визначити прогнозовані величини у майбутньому
періоді. Проте слід зазначити, що не всі явища і процеси можна
формалізувати для включення у математичну модель. Також варто
зауважити, що жодна модель не дає абсолютно точної
характеристики досліджуваних економічних процесів.
Таким чином, розглянувши і проаналізувавши методики
аналізу
прибутку
підприємств,
запропоновані
різними
економістами, можна стверджувати, що не існує єдиних
методичних підходів щодо аналізу прибутку.
Складність та різноманітність методик залежить від рівня
управління: чим нижчий за ієрархією рівень управління, тим більш
спрощені проблеми та методики аналізу, і навпаки, чим вищий
рівень управління, тим складніші виникають проблеми, які,
відповідно, потребують застосування найбільш досконалої
методики аналізу прибутку підприємств.
Правильно обрана методика аналізу прибутку є основою для
отримання достовірних показників, а отже, ефективного
використання фінансових ресурсів підприємства, дотримання
розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального
співвідношення власних та залучених коштів, фінансової стійкості з
метою ефективного функціонування підприємства.
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В сучасних умовах економічного розвитку суб‘єктів
господарювання питання дебіторської заборгованості вважається
одним із ключових при здійсненні господарської діяльності. Кожен
суб‘єкт господарювання, незалежно від форми власності, особливу
увагу звертає на дебіторську заборгованість. Недоліки у сфері
обліку розрахунків з дебіторами як на теоретичному, так і на
практичному рівні призводять до того, що у підприємств не
вистачає власних оборотних коштів для здійснення діяльності.
Організація
обліку
дебіторської
заборгованості
на
підприємстві будь-якої форми власності має важливе значення,
оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та
достовірності даних із розрахункових операцій за борговими
правами (з дебіторами).
Обліку дебіторської заборгованості значну увагу приділили
такі вчені: Загородній А.Г., Білик М.Д., Голов С.Ф.,
Дубровська Є.В. та інші. Питання щодо управління дебіторською
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заборгованість висвітлені у багатьох працях провідних вітчизняних
і зарубіжних авторів, серед яких варто виділити Стоун Д., Хітчинг
К., Хорн Д. В., Едвардс Б., Бланка О.І., Лігоненко Л.О.,
Мазаракі А.А., Новикову Н.М., Ситник Г.В. та інші. Проте ця
проблема потребує подальшого висвітлення.
Гнатенко Є.П. зауважує, щ обудь-яке підприємство
здійснюючи господарськi операції не обходиться без виникнення
заборгованості, як дебіторської, так і кредиторської. Дебiторська
заборгованiсть є природною складовою бухгалтерського балансу
підприємства та характеризує фінансовий стан підприємства у
звітному періоді. З точки зору економіки, дебіторська
заборгованість є складовою частиною оборотних активів
підприємства.
Зазвичай,
бiльша
частина
дебiторської
заборгованостi формується саме як борги покупцiв. Кредитна
полiтика, що, за суттю, є внутрiшнiм iнiцiатором виникнення
дебiторської заборгованостi, повинна бути зваженою й вiдповiдати
економiчним iнтересам пiдприємства, адже її наслiдки
безпосередньо впливають на лiквiднiсть балансу [1].
Відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»,
дебітори − це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих
подій заборгували підприємству певні суми коштів, їх еквівалентів
або інших активів. Відповідно дебіторську заборгованість визначає
даний стандарт як суму заборгованості дебіторів підприємству на
певну дату [2].
Губачова О.М. запропоновала наступні визначення видів
дебіторської заборгованості [3]:
- торговельна (операційна) дебіторська заборгованість
виникає в процесі звичайної операційної діяльності компанії за
умови продажу товарів чи надання послуг в кредит. Такий кредит
називають комерційним кредитом
- особлива (неопераційна) дебіторська заборгованість
виникає від операцій, не пов'язаних з операційною діяльністю
підприємства. До неї відносяться позики та аванси, видані
працівникам або філіям компанії, депозити для покриття
потенційних збитків, депозити, як гарантія платежу, дивіденди і
відсотки до отримання тощо. Вона відображається в обліку під
відповідними назвами і не включається до торговельної
дебіторської заборгованості.
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Береза С.Л. [4] вважає, що при ведені бухгалтерського обліку
принципово важливо знати, для яких видів дебіторської
заборгованості слід нараховувати резерв сумнівних боргів.
Методи визначення величини резерву:
1) застосування
абсолютної
суми
сумнівної
заборгованості. За цим методом величина резерву визначається на
підставі аналізу платоспроможності кожного окремого дебітора;
2) застосування коефіцієнта сумнівності. За цим методом
величина резерву розраховується множенням суми залишку
дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт
сумнівності.
Також Кузнецова С.А. [5] стверджує, що є різні недоліки
існуючої системи обліку дебіторської заборгованості:
- для прийняття зацікавленими особами адекватних та
вчасних рішень щодо існуючої політики управління в процесі
антикризового регулювання фінансово-господарського стану
істотне значення мають актуальність і якість інформації про стан
розрахунків з дебіторами, що формується на базі даних
бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів господарювання;
- невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової
дебіторської заборгованості, оцінки поточної дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги;
- застосовувати у наших умовах традиційні за кордоном
методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно
через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної
інформації щодо розрахунків з дебіторами.
Основним законодавчим актом, який прямо регулює облік
дебіторської заборгованості є П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість», до якого необхідно внести певні зміни, в яких
чітко були б розмежовані поняття довгострокової та
короткострокової дебіторської заборгованостей. Їх облік нині
ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку, що не
відзначено у вищезазначеному стандарті. Разом із тим слід вказати,
що поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а
довгострокова – необоротним, і вони обліковуються на різних
рахунках. Решта законодавчих актів розглядають дебіторську
заборгованість як об‘єкт податкового обліку, її відображення в
звітності підприємств та вказують конкретні рекомендації в певних
питаннях [2].
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Необхідною умовою нормальної діяльності будь-якого
підприємства є становлення господарських відносин між ним та
покупцями, постачальниками тощо.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", національні стандарти
бухгалтерського обліку не повинні суперечити міжнародним. Але
на відміну від українських П(С)БО, МСФЗ не передбачають
єдиного стандарту, що регулює порядок обліку і відображення у
звітності дебіторської заборгованості [2]. Питання щодо обліку
дебіторської
заборгованості
регулюються
декількома
міжнародними стандартами, серед яких: МСФЗ 1 "Подання
фінансових звітів", МСФЗ 32 "Фінансові інструменти: розкриття та
подання", МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".
В організації обліку між національними та міжнародними
стандартами існують певні відмінності, наведені в табл.1
Таблиця 1
Відмінності між П(С)БО та МСФЗ
1.

Визначення дебіторської заборгованості:

П(С)БО 10:
дебіторська заборгованість – сума
заборгованості дебіторів підприємству
на певну дату

МСФЗ 32:
дебіторська заборгованість визначається
як
фінансовий актив.
Визначення
дебіторської заборгованості не надається

2. Визнання дебіторської заборгованості:
П(С)БО 10:
МСФЗ 39:
визнається активом, якщо існує підприємству слід визнавати дебіторську
ймовірність отримання підприємством заборгованість у балансі, коли воно стає
майбутніх економічних вигод і може стороною контрактних зобов'язань і
бути достовірно визначена її сума внаслідок цього має юридичне право
одночасно з визнанням доходу від отримувати грошові або інші цінності
реалізації продукції, товарів, робіт і
послуг
3. Оцінка дебіторської заборгованості:
МСФЗ 39:
під час первісного визнання фінансового
П(С)БО 10:
активу слід оцінювати їх за собівартістю,
при зарахуванні на баланс дебіторська яка
є
справедливою
вартістю
заборгованість за продукцію, товари, компенсації, наданої або отриманої за
роботи,
послуги
оцінюється
за них.
Після
первісного
визнання
первісною вартістю, а на дату балансу дебіторську заборгованість визнають за
– за чистою реалізаційною вартістю
амортизованою
собівартістю
із
застосуванням методу визначення за
ефективною ставкою відсотка
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Продовження табл. 1
4. Види дебіторської заборгованості:
П(С)БО 10:
МСФЗ 39:
дебіторська заборгованість поділяється дебіторська заборгованість поділяється
на поточну та довгострокову
на
ініційовану
підприємством
та
неініційовану
5. Визначення сумнівної дебіторської заборгованості:
МСФЗ 39:
визнання
сумнівної
дебіторської
П(С)БО 10:
заборгованості відбувається в наступних
безнадійна дебіторська заборгованість випадках: значні фінансові труднощі
– поточна дебіторська заборгованість, емітента; фактичний розрив контракту,
щодо якої існує впевненість про її наприклад, невиконання умов угоди або
неповернення боржником або за якою прострочена заборгованість щодо сплати
минув строк позовної давності. відсотка або основної суми; надання
Сумнівний борг – поточна дебіторська позикодавцем боржникові пільгової
заборгованість, щодо якої існує позики, яку позикодавець не розглядав
невпевненість її погашення боржником би за інших умов; висока імовірність
банкрутства або іншої фінансової
реорганізації підприємства тощо
6. Розрахунок величини резерву сумнівних боргів:
П(С)БО 10:
величина резерву сумнівних боргів
визначається,
виходячи
з
платоспроможності окремих дебіторів, МСФЗ 39:
за
питомою
вагою
безнадійної в міжнародних стандартах методи
заборгованості в чистому доході від розрахунку величини резерву сумнівних
реалізації продукції, товарів, робіт, боргів не передбачаються
послуг на умовах наступної оплати або
на основі класифікації дебіторської
заборгованості
7. Відображення дебіторської заборгованості у звітності:
МСФЗ 39:
міжнародні
стандарти
прямо
не
П(С)БО 10:
вимагають відображення дебіторської
за чистою реалізаційною вартістю
заборгованості в балансі за винятком
резерву сумнівної заборгованості
8. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у Примітках до фінансової
звітності:
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Продовження табл. 1
П(С)БО 10:
- перелік
дебіторів
і
суми
довгострокової
дебіторської
заборгованості
- перелік
дебіторів
і
суми
дебіторської
заборгованості
пов'язаних сторін, з
виділенням
внутрішньогрупового
сальдо
дебіторської заборгованості
- склад і суми статті балансу "Інша
дебіторська заборгованість"
- метод визначення величини резерв
сумнівних боргів
- сума
поточної
дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
послуги
- залишок резерву сумнівних боргів
за
кожною
статтею
поточної
дебіторської
заборгованості, його
утворення та використання в звітному
періоді

За МСФЗ 1 аналіз
заборгованості:
- покупців
- інших членів групи
- пов'язаних сторін
- авансових платежів
- інші суми

дебіторської

Порівнявши П(С)БО і МСФЗ можемо зробити наступні
загальні висновки:
1) в системі МСФЗ визнання, класифікація та оцінка
дебіторської заборгованості прямо не визначені;
2) в МСФЗ 1 та МСФЗ 32 представлені лише загальні
рекомендації
по
розкриттю інформації
про
дебіторську
заборгованість у фінансових звітах;
3) в міжнародних стандартах дебіторська заборгованість
визнається як фінансовий актив, що є контрактним правом
отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого
підприємства.
Отже, можемо зробити висновок, що облік дебіторської
заборгованості в Україні регулюється чітко визначеним
нормативом – П(С)БО 10, положення якого в певній мірі
відрізняються від запропонованих у міжнародних стандартах. Ці
відмінності викликані, в першу чергу, національними та
економічними особливостями, що склалися в Україні.
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Система бухгалтерського обліку та економічного контролю за
витратами в сучасних підприємствах не може повноцінно існувати
без належного їхнього нормативно-правового забезпечення. Таке
забезпечення формувалось протягом двох останніх десятиріч і воно
перебуває в процесі постійних змін, які супроводжуються
політичними, економічними, інтеграційними, соціальними та
іншими чинниками. Облік логістичних витрат не є винятком.
72

Нормативна база обліку логістичних витрат одне з ключових
питань майже всіх зацікавлених в логістиці. Дослідженням даної
теми займалося ряд вітчизняних вчених. До них належать:
Крикавський Є.В., Гаджинський А.М, Кальченко А.Г.,
Пономарьова Ю.В. та інші. Проте скільки досліджень не
проводилося б до суті поняття дійти важко, оскільки
посередницьких нормативних документів багато, а одного, який би
відповідав саме за облік логістичних витрат наразі немає.
Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю – це
сукупність нормативно-правових актів найвищих гілок влади у
державі
(законодавчої,
виконавчої
та
представницької),
Міністерства фінансів України, інших міністерств та відомств, і,
власне, кожного підприємства зокрема, які забезпечують
повноцінне
функціонування
та
динамічний
розвиток
бухгалтерського обліку, фінансової звітності й економічного
контролю в нашій державі.
У забезпеченні нормального функціонування економічної
системи важлива роль належить державі. В сучасних умовах будьяка держава здійснює регулювання національної економіки з
різним ступенем державного втручання. Перехід України на
ринкові форми господарювання зумовив гостру потребу у
створенні сприятливої правової бази для розвитку національного
підприємництва. На сучасному етапі українські підприємства не
використовують всі можливості логістичного управління. Причин
цьому багато: не вистачає спеціалістів, коштів, немає чітко
сформованої законодавчої бази. Проблеми полягає в тому, що на
даний момент українські підприємства в своїй логістичній
діяльності майже не мають теоретичного та практичного
підкріплення. Відсутні чіткі теоретичні розробки, законодавчі акти,
інструкції,
достатня
інформація,
кошти
і,
особливо,
висококваліфіковані кадри. Крім того, здійснення будь-якої
діяльності передбачає оцінку її ефективності з метою вироблення
відповідних управлінських впливів.
Закони регулюють найбільш важливі суспільні відносини і
мають найбільшої юридичну чинність. Виокремити один якийсь
головний правовий регулятор неможливо. Правове регулювання
логістичної діяльності підприємства здійснюється:
 Водним кодексом;
 Повітряним кодексом;
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 Цивільним кодексом;
 Цивільно-процесуальним кодексом;
 Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
 КЗпП України;
 Кодексом адміністративного судочинства;
 Законом
України
«Про
транспортно-експедиційну
діяльність»;
 Земельним кодексом;
 Митним кодексом;
 Господарським кодексом;
 Лісовим кодексом;
 Господарсько-процесуальним кодекс;
 Законом України «Про транспорт»;
 Законом України «Про транзит вантажів»;
 Законом України «Про господарські товариства»;
 Законом України «Про перевезення небезпечних
вантажів»;
 Законом України «Про захист прав споживачів»;
 Законом України «Про звернення громадян»;
 Законом України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»;
 Конституцією України;
 Податковим кодексом України.
Пропонуємо ознайомитись зі змістом деяких з них:
1) Законом
України
«Про
зовнішньоекономічну
діяльність»[6] регулюються всі види ЗЕД в Україні, включаючи
зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво,
спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки,
економічні
зв'язки
в
галузі
будівництва,
транспорту,
експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших
банківських операцій, надання різноманітних послуг;
2) Закон
України
«Про
транспортно-експедиційну
діяльність» [7]визначає правові та організаційні засади
транспортно-експедиторської діяльності в Україні і спрямований на
створення умов для її розвитку та вдосконалення
3) Закон України «Про транспорт» визначає правові,
економічні,
організаційні та соціальні основи діяльності
транспорту;
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4) Закон України «Про захист прав споживачів» регулює
відносини між споживачами товарів, з одного боку, і виробниками
та продавцями, з другого – встановлює права споживачів та
визначає механізм реалізації державного захисту їх прав;
5) Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів
регулює правові, організаційні, соціальні та економічні засади
діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів
морським, річковим, автомобільним та авіаційним транспортом.
Проаналізувавши вищесказане, необхідно зазначити, що
логістична діяльність в Україні має свою нормативно правову базу,
але проблемою залишається, те що для користувачів перелік даних
нормативних актів є завеликим і не зручним в користуванні, що
потребує від виконавчих органів перегляду існуючого
законодавства і по можливості створення єдиного нормативного
акту.
Якщо говорити про нормативно-правове забезпечення обліку
логістичних витрат, то потрібно сказати, що в жодному документі
не згадується про те як правильно обліковувати дані витрати в
бухгалтерському обліку. Проте провівши дослідження ми
встановили, що облік логістичних витрат на підприємстві доцільно
вести і керуватись такими нормативними документами як:
 НП(С)БО 1,
 ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»,
 Податковий кодекс України,
 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань, і господарських операцій підприємств і організацій,
 Інструкція
про
застосування
Плану
рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань, і
господарських операцій підприємств і організацій;
 Інструкція про застосування форм товарно-транспортних
накладних;
 П(С)БО 16 «Витрати».
Детальніше з поданими нормативними актами можна
ознайомимось нижче:
1) П(С)БО 16 «Витрати» регулює норми та правила ведення
обліку витрат на підприємстві;[2]
2) НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та
вимоги до визнання і розкриття її елементів, зміст і форму балансу
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та Звіту про фінансові результати та загальні вимоги до розкриття
їх статей;[1]
3) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» визначає правові засади регулювання,
організації, ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні;
4) Інструкція
про
застосування
Плану
рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань, і
господарських операцій підприємств і організацій встановлює
призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку
для узагальнення методом подвійного запису інформації про
наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово
господарської діяльності підприємств,
організацій та інших
юридичних осіб незалежно від форм власності, організаційноправових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий
баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів
юридичних осіб;[4]
5) Податковий кодекс України регулює відносини, що
виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає
вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні,
та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх
права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів,
повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення
податкового контролю, а також відповідальність за порушення
податкового законодавства;[3]
6) Інструкція про застосування форм товарно-транспортних
накладних встановлює єдиний порядок застосування форм товарнотранспортних накладних для оформлення перевезення продукції
автомобільним транспортом[5].
Проаналізувавши, нормативно-правові акти щодо обліку
логістичних витрат і логістичної діяльності в цілому потрібно
сказати, що держава здійснює пильний нагляд за дотриманням
законодавства, про що свідчить вищезгаданий перелік нормативних
актів. Проте на нашу думку, даного нормативного забезпечення для
організації обліку логістичних витрат не вистачає. Адже в жодному
документі нема згадки про те,як правильно відображати логістичні
витрати в обліку, які рахунки застосовувати, які первинні
документи оформляти та які показники формувати у фінансовій
звітності.
76

Для ефективної роботи підприємства, а також для
правильного обліку логістичних витрат ми пропонуємо кожному
підприємству самостійно на основі даних нормативних документах
створити Положення про організацію обліку логістичних витрат, де
зазначити найголовніші пункти такі як: відповідальних осіб, план
документообороту, бухгалтерські рахунки, основні проводки,
створити власну управлінську форму звітності та ін.
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В статье исследованы эволюция и становление понятия дебиторской
задолженности, ее развитие до наших дней.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, оборотные активы,
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Виникнення та розвиток бухгалтерського обліку є
складовою частиною історії людського суспільства. Бухгалтерський
облік в історичному аспекті – це пошук доцільних відповідей на
облікові питання. Для того, щоб зрозуміти і збагнути всю сутність
бухгалтерії, необхідно вивчити її історію. Тільки глибокі знання
поступового розвитку обліку навчають заслужено цінувати його
переваги та значення для господарського життя. За допомогою
історії є можливість проникнути в економічне життя минулих
століть. Господарські явища, правові відносини, рух цінностей, які
належать підприємству, відображають за допомогою слів та цифр –
бухгалтерських записів. Бухгалтерія, таким чином, є дзеркалом, яке
відображає частину явищ культурного розвитку народів світу.
Вивченням поняття дебіторської заборгованості займалося
багато вчених, серед яких Лука Пачолі, С.В.Петлюра, Сукова Г.С.,
Л.Борхардт, Деграндж Е. і Дзаппа Дж, П. Гарньє, Р.П.Коффі та
інші. Велика кількість науковців досліджували поняття історії
розвитку і виникнення дебіторської заборгованості.
Дослідити еволюційний розвиток та становлення поняття
дебіторської заборгованості з різних точок зору.
Значення історії обліку важливе для розуміння його
сучасного стану і оцінки можливих напрямків розвитку. Історична
еволюція бухгалтерського обліку розглядається для полегшення
розуміння теперішнього і передбачення майбутнього [1, с. 7].
Розвиток кожної науки, її успіхи і невдачі залежать від того,
які вчені її розвивають. В науці про бухгалтерський облік були
люди які по силі розуму можуть посісти почесне місце серед таких
вчених як Гелен, Декарт, Ньютон, Ломоносов, одним із них був
італійський чернець Лука Пачолі (1445-1515) який трактував
бухгалтерський облік як прикладну математичну дисципліну.
Своє відображення в обліку не відразу знайшли всі складові
оборотних активів. На думку Сукова Г.С. існує чотири етапи
розвитку обліку оборотних активів (рис. 1):
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Рис. 1. Етапи обліку оборотних активів [3, с. 216]
Стародавній Рим дав світовий термін „дебітор‖, який виник і
був введений римлянами в IV ст. до н.е. В стародавні часи
прорахунком
дебіторської
заборгованості
був
рахунок
контокоренту, на якому фіксувалась не тільки дебіторська
заборгованість, але і кредиторська. Про такий рахунок найдавніші
згадки зустрічаються в іудейських записах, зокрема, у Біблії.
Винаходом Стародавньої Греції були монети, які стали
універсальним еквівалентом в обміні і вартісним вимірником в
обліку. Поява грошей позитивно вплинула на розвиток обліку.
Спочатку вони виступали як самостійний об‘єкт обліку, пізніше –
як кошти в розрахунках, а кінцевим етапом було те, що вони
почали відігравати функцію міри вартості. Цікавим є те, що в
Стародавній Греції земля займає значне місце у сільському та
кредитному господарствах. При цьому необхідно відмітити, що в
кредитному та торговельно-купецькому господарствах вона
розглядається як товар.
Деграндж Е. і Дзаппа Дж. у VIII ст. н.е. почали розглядати
дебіторську заборгованість як один із показників, що характеризує
фінансовий стан підприємств, – показник кредитоспроможності,
платоспроможності й виконання зобов‘язань перед державою та
іншими підприємствами, що є досить суттєвим. З цього моменту
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виникає сучасне трактування поняття „дебіторська заборгованість‖.
За часів еллінізму більшість записів Зенона містили рахунки:
центральний грошовий (каса) та „аналітичні‖ матеріальні рахунки
запасів (хліб, вино та інше). [3, 217].
До XIII ст. в Західній Європі склалась цікава система обліку
касових операцій. В першу чергу необхідно відмітити досвід курії.
Як свідчить касова книга скарбника папи римського Миколи III
(1277-1280), в першій половині книги містився облік надходжень, а
в другій – витрат. Книги, які належать до понтифікату Мартіна V та
Юлія II (1417 та 1513), дають уявлення про чітку побудову
грошового обліку. Кожний прибутковий запис містив такі
реквізити: дата, сума прописом та цифрами, від кого отримано
гроші, підстава платежу.
В камеральній бухгалтерії, яка переважала з XII ст. до
середини XVIII ст., на відміну від патримоніального (майнового
обліку за подвійним записом), в центрі уваги бухгалтерів
знаходився облік доходів та витрат саме грошових коштів, а не
матеріальних цінностей. Відсутність грошової оцінки матеріальних
цінностей в патримоніальному обліку робило неможливим
визначення їх сучасної вартості і не дозволяло нараховувати
амортизацію.
Облік в монастирських орденах Колапсом кваліфікувався як
камеральний, в якому каса, доходи і витрати, а також дебіторська та
кредиторська заборгованість були об‘єктами обліку. Необхідно
відмітити, що по дебету відображались суми дебіторської
заборгованості, а по кредиту – їх вклади. На той час облік майна не
носив систематичного характеру [3, с.61]. Розглядаючи
класифікацію рахунків, видно, що досить тривалий час багато
науковців та практиків облік дебіторської та кредиторської
заборгованості на рахунках поєднували. Класифікація рахунків Де
Ла Порта передбачала три групи рахунків, до третьої належали
рахунки кореспондентів (рахунки Розрахунків, які показували
дебіторську та кредиторську заборгованість). Баррем передбачав
дві групи рахунків, серед яких виділялись приватні рахунки –
кореспондентів – дебіторів та кредиторів. За Барремом дебіторська
та кредиторська заборгованість виникають в тому випадку, коли
обмін не завершений або коли його не було. Але Коррон А. поділяв
всі приватні рахунки на свої (дебіторів) та його – їх (кредитори) [4,
с.218].
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Рахунки оборотних активів виділяються у одного з
бухгалтерів XIX ст., який надав чисто економічну інтерпретацію
теорії обліку, Р.П. Коффі (1833). У Коффі кожному виду
матеріальних цінностей відповідає певний рахунок. Всі рахунки
поділяються на дві групи: з обліку реальних та раціональних
(фіктивних) цінностей. Перша група поділяється на рахунки
особові (дебіторів та кредиторів) – борги розглядаються як різновид
реальних цінностей та рахунки матеріальних цінностей. Останні
розбивались на рахунки основних та оборотних засобів. Друга
група включала рахунок Капіталу та всі результативні рахунки [4,
с.219].
Поділ активів на основні та оборотні прийшов в практику
бухгалтерського обліку через судову сферу наприкінці XIX ст. або
початку XX ст. Вперше зазначені терміни з‘явилися, поза сумнівом,
у судових звітах Англії. Пізніше у декількох судових справах також
торкались методів оцінки фіксованих (необоротних) і оборотних
активів.
Слід зауважити, що розуміння даного поняття у різних
авторів різне. Так І.І.Поклад (1967р.) до оборотних активів відносив
сировину, матеріали, паливо, незавершене виробництво, готову
продукцію, грошові кошти, товари, дебіторську заборгованість;
Б.І.Гаврилов під оборотними активами розумів предмети праці, а
Н.Є. Чембер відносив до оборотних активів матеріали, паливо,
запасні частини, МШП, грошові кошти, кошти в розрахунках
(дебіторську заборгованість) [3, с. 220].
Виходячи з наведеного можна зробити висновок про те, що на
різних етапах розвитку облікової практики та теорії не однакове
значення приділялось складовим оборотних активів. Саме поняття
„дебіторська заборгованість‖ виникло значно пізніше після поняття
оборотних активів. Неможливо уявити будь-яку сферу діяльності
підприємства без здійснення розрахунків, тому його виникнення
зумовлювалося появою боргу ще у далекі часи і використовується
як невід ємна частина розрахунків між господарськими суб‘єктами і
по сьогодні.
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досвіду роботи працівників.
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The article studies advantages and disadvantages of the existing measurement
methods for investments in human assets. For using in accounting purposes was
proposed historical cost method of measurement which takes into consideration
experience of employees.
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В статье исследованы преимущества и недостатки существующих
методов оценки инвестиций в человеческий капитал. Для целей бухгалтерского
учета предложено применение исторического метода оценки человеческого
капитала с учетом опыта работы сотрудников.
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции в человеческий
капитал, методы оценки.

Зміни які відбулись в суспільстві протягом останніх
десятиліть призвели до виявлення нового фактору, який поряд з
матеріальними та фінансовими ресурсами формує значну частину
вартості підприємства. В сучасних умовах господарювання, саме
людський фактор стає ключовим та розглядається як носій
капіталу. Інвестиції в людський капітал стають однією з основних
умов
успіху
та
провідним
чинником
підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Підприємство досягає
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конкурентних переваг завдяки наявності необхідних знань, досвіду,
навичок і здібностей у працівників.
Проте, значення персоналу підприємства досить складно
оцінити, через велику кількість елементів, які необхідно виміряти
та особливості людської природи та волі, які є невіддільними від їх
носія. Наявність економічно обґрунтованого методу оцінки
інвестицій в людський капітал дозволить власникам підприємств,
менеджерам, інвесторам та бухгалтерам здійснювати більш
ефективне управління, що підтверджує актуальність теми
дослідження.
Питанням методології оцінки інвестицій в людський капітал
присвячені праці Андраде П., Давидюк Т., Зеллер Т., Мелена М.,
А. Сотомайор, Станко Б., Тимошенко К., Харчева І. та ін..
Метою роботи є аналіз методів оцінки інвестицій в людський
капітал з ціллю визначення можливості застосування їх для ведення
обліку.
У зв‘язку з розвитком новітніх технологій світова економіка
дедалі більше зміщується від індустріальної економіки до
економіки, основою якої є інформаційні системи. В результаті
цього цінність людського капіталу для підприємств стала як ніколи
значною.
Неможливість виміру інвестицій в людський капітал та
відображення їх в обліку в повній мірі стає суттєвою перешкодою
для чіткого оцінювання фінансового стану підприємства його
керівниками, інвесторами та кредиторами.
Т. Давидюк зазначає, що інтелектуальні й ділові якості
персоналу, їх кваліфікація та здібності до праці у складі
нематеріальних активів не відображаються, оскільки вони не
задовольняють критеріям визнання активами підприємства
(неможливість ідентифікувати, наявність контролю за очікуваними
економічними вигодами, складність в достовірній оцінці
тощо) [1, с. 15].
З огляду на те, що інвестування коштів в персонал
підприємства неможливо визначити як придбання нематеріального
активу, то згідно із стандартами бухгалтерського обліку
неідентифіковані інтелектуальні активи відображаються у складі
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Зокрема,
у П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» зазначено, що витати на
підготовку і перепідготовку кадрів не визнаються нематеріальним
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активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного
періоду, в якому вони були здійснені [2].
В міжнародних стандартах обліку та фінансової звітності,
також, відсутні положення щодо відображення людського капіталу
у складі активів підприємства, проте у М(С)ФЗ 38 «Нематеріальні
активи» визначено, що суб'єкт господарювання може визначити
зростаючу кваліфікацію працівників, що спричинить майбутні
економічні вигоди від навчання. І, хоча, суб'єкт господарювання не
має достатнього контролю над очікуваними майбутніми
економічними вигодами, щоб вважати ці об'єкти такими, що
відповідають визначенню нематеріального активу, їх можна
визначити нематеріальним активом, у випадку, коли їх
використання та отримання очікуваних майбутніх економічних
вигід захищені юридичними правами та якщо вони при цьому
відповідають іншим складникам визначення активу [3]. Проте, у
всіх інших випадках вкладення коштів в навчання, охорону
здоров‘я, мотивацію працівників міжнародні стандарти відносять
до складу витрат.
Неможливість відображення в обліку інвестицій в людський
капітал не в складі витрат, а у складі інвестицій призводить до
значних відмінностей між балансовою та ринковою вартістю
підприємств. Зважаючи на те, що однією з основних причин
складності відображення в обліку людського капіталу є відсутність
універсального методу ідентифікації та виміру даної категорії,
першочерговим постає завдання аналізу можливих методів оцінки.
Тимошекно К підкреслює, що людський капітал як складна
економічна категорія має як кількість так і якісні характеристики. В
рамках сучасної теорії людського капіталу оцінюється не тільки
обсяг вкладень в людський капітал, а й обсяг акумульованого
особистістю людського капіталу. Вона зазначає, що при цьому
підраховують вартість загального обсягу людського капіталу як для
однієї особистості, так і для всієї країни [4, с.193].
Т Давидюк розкриває зміст та вимоги до системи показників
оцінки людського капіталу. На її думку, показники повинні:
розглядатись, як інформаційна база для системи управління
підприємством; відображати завдання підприємства, виражені в
економічних показниках (прибуток, витрати, обсяг виробництва,
додаткова вартість та ін..); ув‘язуватись з показниками
бухгалтерського обліку, перш за все, з витратами; формуватись з
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врахуванням
розмірів
та
масштабів
діяльності
підприємства [5, с.76].
Методи оцінки людського капіталу можна поділити на дві
основні групи: вартісні та витратні підходи. Основні методи оцінки
людського капіталу підприємства наведені у таблиці 1.
Проведений аналіз показав, що існує велика кількість
різноманітних підходів до оцінки інвестицій в людський капітал
підприємства. Проте, на даний час не розроблено універсальної
методики, яка б забезпечувала можливість здійснення повної,
достовірної та економічно доцільної оцінки людського капіталу.
Таблиця 1
Методи оцінки людського капіталу

Метод альтернативної вартості

Метод відновлюваної
вартості

Метод історичної вартості

Назва
1

Сутність
2
Витратні підходи
Оскільки людський ресурс розглядається як
актив, будь-які витрати, пов'язані з
придбанням і накопиченням людського
ресурсу, розглядаються в якості інвестицій.
Здійснюється
розрахунок
загальних
економічних витрат на персонал, включаючи
витрати на оплату праці, податки, охорону і
поліпшення умов праці, витрати на навчання
та підвищення кваліфікації. Капіталізована
сума амортизується протягом очікуваного
строку корисного використання людського
капіталу.
Полягає в розрахунку фінансових наслідків
від заміни працівника новим співробітником.
Сюди
включають
відбір,
прийняття,
компенсації і підготовку кадрів, а також
доходи, недоотримані протягом періоду
заміни. Вартість заміни, як правило, буде
значно вище, ніж історична (первісна)
вартість.
Цінність людських ресурсів встановлюється
на конкурсній основі в рамках підприємства.
Цінність яку представляє собою працівник
визначають на підставі того, яку заробітну
плату
кожен
структурний
підрозділ
підприємства буде готовий запропонувати.
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Переваги
3

Недоліки
4

Простота
оцінки.
Подібність
до
оцінки
інших
основних
засобів.

Дана модель
враховує
тільки витрати
на придбання і
не бере до
уваги того, що
з
часом
цінність
працівника
може зростати.

Розраховується на
основі
теперішніх
значень
вартості
людських
ресурсів на
ринку праці.

Є
досить
субєктивнимос
кільки
не
завжди можна
знайти
рівнозначну
заміну

Індивідульний підхід
до цінності
кожного
співробітника

Неможли-вість
оцінки
працівників,
які не мають
альтернативного
використання.

Моделі Р.Германсона

Модель Морзе

Стохастична модель
Е. Фламхольца

Метод Б. Лева та
А. Шварца

Продовження табл. 1
Вартісні підходи
Основою оцінки є поточна вартість
майбутніх
доходів
працівника.
Всіх
співробітників поділяють на певні групи в
залежності від їх віку і навичок. Для різних
груп
виходячи
із
заробітної
плати
співробітників визначається середній річний
дохід
і
розраховується
загальний
дисконтований дохід, який кожна група буде
отримувати до виходу на пенсію.
Модель є продовженням моделі Лева і
Шварца
з
врахуванням
можливості
переміщення на підприємстві, зміни посади
та припущення, що працівник може
залишити підприємство до виходу на пенсію.
Цінність індивіда для підприємства може
бути визначена на основі розрахунку
сукупного значення корисності, яку він, як
очікується, буде приносити організації
протягом очікуваного періоду роботи на
підприємстві.
Цінність людських ресурсів еквівалентна
поточній вартості чистих вигод, які отримує
підприємство в результаті роботи своїх
працівників. Поточна вартість чистих вигод
розраховується як різниця між валовою
вартістю майбутніх вигод, які підприємство
отримає від роботи працівників і майбутніх
виплат працівникам.
Р. Германсон розробив дві методики
вимірювання людських ресурсів: 1) метод
непридбаного гудвілу; 2) метод приведеної
поточної вартості. Відповідно до першої
моделі надприбутки є показником наявності
людських ресурсів. Значення людського
капіталу розраховується шляхом капіталізації
прибутку понад норму. Метод приведеної
поточної
вартості
дозволяє
отримати
скориговану оцінку людських ресурсів на
основі
розрахунку
середньозваженого
значення за п'ять років і наведеної поточної
вартості очікуваних виплат заробітної плати
в наступні п'ять років.

Врахування
всього
періоду
роботи
та
вартості
в
часі.

Суб‘єктивність
при визначенні
майбутньої
зарплати,
очікуваного
періоду роботи
і ставки дисконтування

Врахування
ймовірності
зростання
цінності
працівника,
його
кар‘єрного
росту.

Складність та
суб‘єктивізм
при визначенні
очікуваної
корисності
працівників,
складність
розрахунків.

Вичзначення чистої
корисності
працівників

Модель
не
пристосована
до
змін
в
чисельності
працівників, не
врахування
додаткових
витрат
1)
визнання
людських
ресурсів
на
суму заробітку
понад норми,
ресурсна база,
яка необхідна
для виконання
звичайних
операцій
повністю
ігнорується;
2)суб‘єктивізм

1) простота
розрахунку,
так як дані
можуть бути
отримані з
автоматизов
аних
облікових
програм
2)
оцінка
відносної
ефективності підприємства

Джерело: сформовано автором на основі [6, 7, 8, 9, 10, 11].
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Зважаючи на переваги та недоліки кожного з наведених
методів, важливо відмітити, що для практичного застосування на
вітчизняних підприємствах доцільнішим буде використання
витратних методів оцінки. Причиною цього є той факт, що витратні
підходи, зокрема метод історичної вартості є простим в
застосуванні, повною мірою вивченим. Показники необхідні для
його застосування можливо визначити з даних бухгалтерського
обліку.
Харчева І. зазначає, що даний метод передбачає капіталізацію
всіх інвестицій в працівників підприємства. Будь-які витрати,
пов'язані з придбанням і накопиченням людського ресурсу, через
те, що людський ресурс розглядається як актив, будуть
розглядатися як інвестиції. Вона стверджує, що інвестиції можуть
бути класифіковані наступним чином:
- витрати на придбання персоналу;
- витрати на підвищення кваліфікації персоналу та його
розвиток;
- соціальні витрати;
- інші витрати.
При цьому до вартості придбання включають витрати на
набір і відбір персоналу. Витрати на підвищення кваліфікації
персоналу та його розвиток будуть включати витрати, необхідні
для забезпечення очікуваного рівня кваліфікації.
До соціальні витрат входять витрати на створення
сприятливого середовища для персоналу. До інших витрат можна
віднести витрати на безпеку, чистоту, систему вентиляції
та ін. [8 , с. 37].
Оскільки недоліком даного методу є те, що він не враховує
можливості професійного росту працівників, метод потребує
доопрацювання. З практичної точки зору суму витрат на заробітну
плату, охорону здоров‘я, витрати на підвищення кваліфікації
необхідно скоригувати на фактор досвіду працівника. Чим довший
період часу співробітник працює на підприємстві, його практичні
навики зростають, він може приймати більш ефективні рішення на
основі минулого досвіду. Подальше дослідження даного питання
пов‘язане з розробкою коефіцієнта, який би враховував фактор
досвіду.
Отже, існуюча на сьогоднішній день система обліку витрат на
трудові ресурси підприємства не забезпечує користувачів
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достатньою інформацією про інвестиції в людський капітал, що
спричиняє значні відмінності між балансовою та ринковою
вартістю підприємств. Оскільки наявні методи оцінки людського
капіталу не дозволяють в повному обсязі надати грошову оцінку
його вартості запропоновано вдосконалити метод історичної
вартості людського капіталу шляхом врахування досвіду
працівника.
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Наведено порядок здійснення оцінки ризиків професійної діяльності.
Описано процес управління ризиком як один із обов’язків облікового персоналу на
кооперативних підприємствах.
Ключові слова: ризик, управління ризиком, ступінь ризику, кооперативне
підприємство.
There are described procedures for risk profession. The process of risk
management reflected as one of the duties of account staff on cooperative enterprises.
Keywords: risk, risk management, risk measure, cooperative enterprise.
Приведен порядок осуществления оценки рисков профессиональной
деятельности. Описан процесс управления риском как один из обязанностей
учетного персонала на кооперативных предприятиях.
Ключевые слова: риск, управление риском, степень риска, кооперативное
предприятие.

Дослідження професійних ризиків пов‘язано в першу чергу зі
становленням страхових механізмів обов‘язкового соціального
страхування від нещасних випадків та професійних захворювань та
формуванням пенсіонних систем. Так, згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України № 59 від 20.12.2011―Про затвердження
Порядку ведення обліку показників для визначення класу
професійного
ризику
виробництва‖
використовується
автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про
страхувальників – роботодавців і добровільно застрахованих осіб,
що аналізує результати діяльності підприємства щодо кількості
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травм та професійних захворювань, на основі яких розраховується
виплати підприємства у фонд. Проте з метою економії на сьогодні
підприємства приховують фактичні дані травматизму та
захворюваності. З іншого боку, дослідження ризиків технологічних
операцій
та
процесів
конкретних
виробництв
може
виявити „больові‖ точки та попередити виникнення аналогічних
ситуацій, тим самим знижуючи показники травматизму та
захворюваності [1].
До останнього часу як показники ризику розглядалися та
аналізувалися здебільшого лише коефіцієнти частоти і важкості
виробничого травматизму (професійної захворюваності). На
сьогодні ще не проведено оцінювання та не співставлено показники
ризику для професій кооперативних підприємств, не складено
класифікатор професій за критеріями ризику травмування і
захворюваності. Це зумовлено багатоаспектністю цієї проблеми,
практично
повним
ігноруванням
більшістю
об‘єктів
господарювання вимог до охорони праці майже в усіх галузях
економіки та управлінській діяльності.
У повсякденну діяльність фахівців увійшли такі поняття, як
ризик, аналіз ризику, допустимий ризик, оцінка ризику.
Ризик – це усвідомлена кількісна оцінка ймовірності
виникнення події з певними небажаними наслідками.
Аналіз ризику – це систематичне використання інформації
про ризик, порівняння його з прийнятним ризиком, обґрунтування
раціональних заходів захисту.
Допустимий ризик – це ризик, який у конкретній ситуації
вважається допустимим до рівня, прийнятого у суспільстві,
виходячи з економічних і соціальних чинників.
Прийнятний ризик – це ризик, який не перевищує на
території об'єкта підвищеної небезпеки або за її межами гранично
допустимого рівня [2].
Оцінка ступеня ризику – це кількісна оцінка впливу будь-якої
небезпеки.
Оцінка ступеня ризику (R) визначається математичною
формулою як відношення кількості небезпек (n) до максимальної
можливої частоти їх виникнення за конкретний період часу (N)
R=
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На підставі аналізу ризику та його кількісної оцінки
здійснюється управління ризиком.
Управління ризиком – це процес прийняття рішень і
здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально
можливого ризику. Мета управління ризиком – завчасне
передбачення (прогнозування) ризику, виявлення чинників, що
впливають на ситуацію, вживання відповідних заходів щодо
їхнього відповідного впливу.
Управління ризиком – це інтерактивний процес з чітко
визначеними етапами:
• Виявлення та ідентифікація небезпек (ситуацій), які можуть
призвести до небажаних результатів.
• Аналіз і оцінка ризику небезпек (визначається ймовірність
та рівень ризику).
• Моніторинг і прогнозування розвитку небезпек.
• Оцінка можливих наслідків небезпек.
• Розробка заходів і засобів щодо мінімізації наслідків
небезпеки.
Ідентифікація небезпек – це кількісна та якісна оцінка
небезпеки за можливими передбачуваними наслідками.
Моніторинг
і
прогнозування
небезпек полягає
у
спостереженні, контролі та передбаченні небезпечних процесів і
явищ природи, технічної та соціальної сфер, які є джерелом
небезпек; динаміки їх розвитку з метою зменшення негативного
впливу [3].
Існують довгострокові і короткострокові прогнози.
Довгострокові прогнози – це далекоглядне передбачення наслідків,
наприклад, у сейсмонебезпечних районах, у районах, де можливі
сельові потоки або зсуви, затоплення; окреслення кордонів
ураження у разі техногенних аварій. Короткострокові прогнози
орієнтовно визначають час виникнення можливої небезпечної
ситуації.
Загалом усі ці етапи можна охарактеризувати як процес
розробки й обґрунтування оптимальних програм діяльності
покликаних ефективно реалізувати рішення у сфері забезпечення
безпеки (рис. 1) [4].
Реалізація цього завдання передбачає застосування
математичних
методів
і
моделей
оптимізації
безпеки
життєдіяльності, які дозволяють чітко уявити прогноз моделі різних
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небезпечних подій і на основі цього приймати оптимальні (розумні)
рішення. Управління ризиком широко використовується в багатьох
сферах науково-виробничої діяльності (техніка, економіка,
екологія, психологія, соціологія), проте на підприємствах
споживчої кооперації це завдання виконує обліковий персонал.
Етапи моделі управління ризиком

Виявлення
чинників
джерел ризику
небезпек, їх
ідентифікація

Прогнозування
розвитку
ймовірних
небезпек і їх
негативних
наслідків

На основі результатів
отриманої інформації про

ступінь ризику небезпек
розроблення заходів щодо
захисту (зменшення) їх
негативного впливу

Рис. 1. Етапи моделі управління ризиком на кооперативних
підприємствах
Отже, наведено порядок розрахунку оцінки ступеня ризику,
розглянуті етапи та модель управління ризиком на кооперативних
підприємствах. Встановлено, що функції обрахунку та управління
ризиком здійснює обліковий персонал, а також розробляє заходи
щодо збереження життя і здоров‘я працівників.
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Обсяг реалізованої продукції є одним із основних показників діяльності
підприємства, оскільки саме від нього залежить величина отриманого прибутку
та подальша перспектива розвитку та процвітання підприємства. Так, для того
щоб величина прибутку від реалізації була завжди високою, необхідно проводити
його факторний аналіз для визначення факторів, які впливають на її зміну в
кращу, чи гіршу сторону (збільшення чи зменшення). Таким чином, в своїй статті,
ми хочемо представити методику факторного аналізу прибутку від реалізації
продукції та фактори, які впливають на його величину.
Ключові слова: аналіз, реалізація готової продукції, ціна, кількість (обсяг),
доходи, витрати, прибуток, фактори впливу.
The volume of sales is one of the key indicators of the company, as it depends on
him the value of profits and prospects for further development and prosperity of the
enterprise. Therefore, to the profit from the sale was always high, it is necessary to
factor analysis to determine the factors that affect its change for the better or worse
(increase or decrease). Thus, in this article we want to present the methodology of factor
analysis profits from sales and factors that affect its value.
Keywords: analysis, implementation of the finished product, price, quantity
(volume), revenues, expenses, profit, influence factors.
Объем реализованной продукции является одним из основных показателей
деятельности предприятия, так как именно от него зависит величина полученной
прибыли и дальнейшая перспектива развития и процветания предприятия. Так,
для того чтобы величина прибыли от реализации была всегда высокой,
необходимо проводить его факторный анализ для определения факторов,
влияющих на ее изменение в лучшую или худшую сторону (увеличение или
уменьшение). Таким образом, в своей статье, мы хотим представить методику
факторного анализа прибыли от реализации продукции и факторы, влияющие на
его величину.
Ключевые слова: анализ, реализация готовой продукции, цена, количество
(объем), доходы, расходы, прибыль, факторы влияния.

Для ефективної роботи та впевненості
правильних управлінських рішень кожному
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в прийнятті
підприємству

необхідно проводити розрахунки основних показників його
діяльності за допомогою економічного аналізу. Одним із таких
показників є прибуток.
Прибуток - це грошовий вираз чистого доходу підприємства,
отриманого від усіх видів його діяльності й зумовлений різницею
між його сукупним доходом і сукупними витратами.
Прибуток відіграє основну роль в діяльності будь-якого
підприємства, оскільки є кінцевою метою його діяльності. Кожне
підприємство спрямовує чималі зусилля для зростання величини
прибутку, шляхом збільшення доходів та зменшення витрат.
Основну частину прибутку підприємства одержують від
реалізації готової продукції, яка виступає головним елементом
підприємницької діяльності. На динаміку прибутку від реалізації
продукції впливають декілька факторів, які і призводять до його
зменшення або збільшення. Тому слід проводити періодичний
факторний аналіз прибутку від реалізації, задля виявлення
позитивного чи негативного їх впливу.
Так, різні вчені виділяють різні фактори впливу на величину
прибутку від реалізації готової продукції. Зокрема Іщенко Н.А.
зазначає, що прибуток від реалізації продукції залежить від таких
факторів: обсягу реалізації продукції, її структури, собівартості і
рівня середньореалізаційних цін [3].
Осадча О.О. наголошує, що зміна прибутку відбувається за
рахунок зміни кількості (обсягу) реалізованої продукції, її
структури, відпускних цін, питомих змінних витрат і постійних
витрат підприємства [4].
Окрім вищезазначених науковців є і ряд інших, які
пропонують наступні методики та моделі факторного аналізу
прибутку підприємства [2].
Андрійчук В.Г. відокремлює три найважливіші фактори, що
впливають на масу прибутку підприємства або його окремої галузі:
обсяг реалізації, рівень повної собівартості і середня ціна реалізації.
Цал-Цалко Ю.С. зупиняється на чотирьох факторній
індексній моделі, пов'язаній з даними обліку та фінансової звітності
і яка дає можливість визначити причини зміни прибутку в динаміці
залежно від впливу цін, витрат, обсягів і структури реалізації.
Мец В.О. пропонує здійснювати факторний аналіз прибутку
за такими складовими:

аналіз валового прибутку підприємства;
94


аналіз прибутку від виробництва продукції;

аналіз загального прибутку підприємства;

аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг;

аналіз інших фінансових результатів діяльності
підприємства
Митрофанова Г.В., Кравченко Г.О. та Барабаш Н.С.
розглядають чотирьох факторну мультиплікативну модель аналізу
прибутку підприємства. Для побудови цієї моделі застосовуються
чинники другого ряду, до яких належать: капітал; оборотність
активів; мультиплікатор капіталу; чиста рентабельність фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Гордополов В. та Гордополова Н. пропонують факторну
модель, яка дасть можливість оцінити вплив зміни середніх
залишків оборотних активів, оборотності оборотних активів, чистої
рентабельності фінансово-господарської діяльності, фондовіддачі,
фондозабезпеченості та продуктивності праці працівників на зміну
прибутку підприємства.
Так, на нашу думку прибуток від реалізації продукції
залежить від трьох основних факторів, а саме: обсяг реалізації, ціна
одиниці продукції та собівартість одиниці.
Загальне відхилення прибутку від реалізації продукції
розраховується шляхом віднімання планового (минулого) прибутку
від фактичного (звітного). Дане відхилення розраховується
наступним чином:
(1)
де, – зміна прибутку від реалізації;

– прибуток від реалізації фактичний;
– прибуток від реалізації плановий.
Коли ми розрахуємо загальне відхилення, то отримаємо
позитивний чи негативний результат від зміни величини того чи
іншого фактора.
Так, як нам всім відомо прибуток від реалізації
розраховується шляхом віднімання доходу від реалізації продукції
та собівартості даної продукції. Оскільки дохід розраховується
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множенням обсягу реалізованої продукції на ціну одиниці
продукції, а ціна складається із собівартості та націнки, то формула
розрахунку прибутку від реалізації матиме наступний вигляд:

(2)
де,

– обсяг реалізованої продукції;

– ціна одиниці продукції;

– собівартість одиниці продукції.
Виходячи із даної формули розрахуємо вплив кожного із

факторів на прибуток від реалізації продукції (
).
Як нам відомо, при проведені факторного аналізу необхідно
розраховувати спочатку вплив кількісних, а потім якісних факторів.
Так, обсяг реалізованої продукції є кількісним показником, тому
спочатку ми будемо розраховувати його вплив на зміну величини
прибутку. Зміна прибутку, за рахунок зміни обсягу реалізації,
розраховується наступним чином:

(3)
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де,
реалізації;

– зміна прибутку за рахунок зміни обсягу
– фактичний (звітний) обсяг реалізованої продукції;

– планова (минула) ціна одиниці продукції;

– планова (минула) собівартість одиниці
продукції.
Ціна та собівартість є якісними показниками, тому спочатку
розрахуємо зміну прибутку за рахунок зміни ціни, а потім за
рахунок зміни собівартості.
Ціна одиниці продукції – це грошове вираження вартості
товару, яке залежить від збалансування попиту та пропозиції на
ринку та складається із собівартості одиниці продукції і бажаної
націнки. Так, зміна прибутку за рахунок зміни ціни одиниці
продукції розраховується за формулою:

(4)
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де,

– зміна прибутку за рахунок зміни ціни;

– фактична ціна одиниці продукції.
Собівартість одиниці продукції – це сукупність прямих та
непрямих витрат, які необхідні для виробництва одиниці продукції.
Вплив зміни собівартості одиниці продукції на прибуток
розрахуємо за формулою:

(5)

де,
собівартості;

– зміна прибутку за рахунок зміни

– фактична собівартість одиниці продукції.
Так, для проведення факторного аналізу прибутку від
реалізації продукції необхідно використовувати вищезазначені
формули та послідовний порядок розрахунку.
Також, Сіменко В.І. та Косова Т.Д. виділяють ряд факторів,
які безпосередньо впливають на обсяг реалізації продукції, а отже
відповідно і прибуток [1, с.227].
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Таблиця 1
Фактори, які впливають на обсяг реалізації продукції
№
з/
п
1

Група факторів

Фактори

2

3
Стратегія маркетингу та її вплив на діяльність
підрозділів підприємства
Місткість ринків збуту
Стратегія та методи основних конкурентів
Цінова політика
Методи розповсюдження товарів
Рекламна діяльність
Рівень виконання плану виробництва товарної
продукції
Якість продукції
Асортиментно-структурні зрушення у випуску
продукції
Ритмічність виробництва
Організаційно-технічний рівень навантажувальнорозвантажувальних та складських робіт
Величина портфеля замовлень
Стан і комплексність залишків готової продукції на
складі
Забезпеченість тарою та упаковками
Наявність договорів на поставку і дотримання умов
цих договорів за відвантаження продукції покупцям
Відповідність кількості та видів транспортних
засобів потребам підприємства
Ритмічність подання транспортних засобів
Придатність
транспортних
засобів
для
завантаження відповідних видів продукції
Дотримання термінів перевезень та інших
договірних умов
Вибір форм розрахунків з покупцями
Своєчасність та якість оформлення платіжних
документів, а також здійснення контролю за їх
оплатою
Вивчення платоспроможності покупців і можливих
форм співпраці з ними
Своєчасність та якість оформлення санкцій за
порушення зобов‘язань із сплати боргів покупцями
та установами
Термін документообороту, якість опрацювання
документів в установах банків
Зняття виробів із виробництва

1.

Пов‘язані з
маркетинговою
діяльністю

2.

Виробничі фактори

3.

Пов‘язані зі збутом
та складуванням

4.

Пов‘язані з
транспортуванням
продукції

5.

Пов‘язані з
роботою
фінансового та
інших підрозділів
підприємства

6.

Інші фактори
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Продовження табл. 1
Рішення арбітражних судів, щодо позовів
Зміна митних правил, загального законодавства
тощо

Отже, аналізуючи вищенаведені дані ми вважаємо, що
основними факторами впливу на прибуток від реалізації продукції є
обсяг реалізації, ціна одиниці продукції та собівартість одиниці.
Також, на нашу думку, для ефективного та достовірного
факторного аналізу прибутку від реалізації слід використовувати
вищезазначені формули у вказаній послідовності.
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Ефективнiсть дiяльностi пiдприємства багато в чому
залежить вiд того, наскiльки швидко i правильно воно орiєнтується
у ринкових вiдносинах. Аналiз фінансових результатів набуває при
цьому особливої важливостi i необхiдностi, адже умовою
життєдiяльностi пiдприємства та основою його ефективного
розвитку на конкурентному ринку є стабiльнiсть.
За умови встановлення й розвитку ринкових відносин
великого значення набуває якісний аналіз фінансових результатів
підприємств. Вчасний та об'єктивний аналіз фінансових результатів
сприяє підвищенню ефективної діяльності підприємств, його
інвестиційній привабливості та діловій активності, найбільш
раціональному та ефективному використанню матеріальних і
фінансових ресурсів, усуненню зайвих, економічно невиправданих
витрат.
Достовірна інформація про отримані результати фінансового
аналізу необхідна для прийняття ефективних управлінських рішень,
що в свою чергу призведе до досягнення значної економічної
ефективності виробництва. Правильно обраний підхід до аналізу
фінансових результатів потрібен для їх планування й
прогнозування в майбутньому періоді.
Окрім того, величина фінансового результату визначає
можливість подальшого розвитку і створює запаси фінансової
стійкості, що дає змогу підприємству оперативно реагувати на
зміни у ринковій кон'юнктурі, саме тому є актуальним
відпрацьовування методичних питань аналізу фінансових
результатів.
Метою статті є огляд та порівняльна характеристика
існуючих методичних підходів щодо проведення аналізу
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фінансових результатів діяльності підприємств.
Методологічні та прикладні аспекти аналізу фінансових
результатів діяльності суб'єктів господарювання достатньо широко
висвітлені в нормативних документах також в навчальнометодичній літературі. Дослідження літературних джерел показали
відсутність єдності підходів відносно аналізу фінансових
результатів діяльності підприємств у вітчизняній практиці.
Дослідженню проблеми фінансових результатів в умовах
ринкової економіки значну увагу приділяють провідні вчені, які
зосередили свою увагу, зокрема на понятті «фінансові результати»
це - Чмутова В. П., Мочаліна З. М., Поспєлов О.В., Яріш П.М.,
Касьянова Ю.В., Лазарєва А.С. та ін.
Досить актуальна та цікава інформація стосовно методичних
підходів аналізу фінансових результатів присутня у роботі
Чмутової В. П., наукова новизна дослідження в її роботі базується
на використанні нової методики розрахунку рентабельності [3].
Окрім традиційних математико-статистичних методів
дослідження фінансових результатів Яріш П.М. і Касьянова Ю.В. у
своїй науковій роботі виділяють економічні методи, методи
дослідження операцій і теорії прийняття рішень, методи
економічної кібернетики й оптимального програмування. Для
глибшої оцінки фінансових результатів і точнішого обґрунтування
рекомендацій щодо покращення роботи підприємства також
використовується CVP-аналіз і концепція фінансового важеля [4].
Мочаліна З. М. і Поспєлов О. В. побудували свій алгоритм
проведення аналізу фінансових результатів, в основі якого лежить
структурно-динамічний аналіз у поєднанні з факторним аналізом,
аналізом показників рентабельності, оцінкою коефіцієнтів та
інтегральним аналізом на кінцевому етапі. Вони акцентували увагу
на тому, що аналіз фінансових результатів необхідно проводити,
дотримуючись логіку руху від загального до приватного, а далі вже
до визначення впливу приватного на загальне. Інакше кажучи,
спочатку аналізуються узагальнюючі показники фінансових
результатів за видами їх діяльності (операційна, фінансова,
інвестиційна) в їх динаміці, потім вивчається їх структура,
визначається зміна в аналізованому періоді щодо базисного періоду
або до бізнес-плану змін [2].
Згідно з дослідженням Лазарєвої А.С., в економічному аналізі
фінансових результатів слід будувати і використовувати економіко102

математичні моделі за допомогою кореляційно-регресійного методу
[1].
Проте, слід відзначити, що розглянувши і проаналізувавши
методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємств,
що запропоновані різними авторами, можна стверджувати, те що не
існує єдиних методичних підходів щодо аналізу фінансових
результатів.
Таким чином одні методики аналізу фінансових результатів
обмежуються визначенням лише показників рентабельності, інші
додатково передбачають розрахунок показників фінансової
стійкості і платоспроможності. Деякі вчені підходять до процесу
оцінки прибутку з позиції комплексного обчислення широкого
спектру показників, які охоплюють максимально можливу кількість
факторів, що
пов‘язані із формуванням, розподілом та
використанням прибутку на підприємстві.
Варто зазначити, що в економічній літературі існує багато
визначень «фінансового результату». Їх систематизація дає
підстави стверджувати про те, що у найбільш загальному вигляді
під фінансовими результатами на нашу думку варто розуміти
різницю між сумами доходів та витрат або приріст власного
капіталу підприємства створеного в процесі підприємницької
діяльності за звітний період, за винятком зміни капіталу за рахунок
внесків.
Загалом, фінансові результати як комплексна система
взаємозалежних показників, що формуються поетапно, у вигляді
різниці між доходами та витратами і визначаються практично всім
різноманіттям факторів, які впливають на всі аспекти діяльності
суб‘єкта господарювання.
У фінансових результатах знаходять пряме відображення всі
сторони діяльності підприємства: рівень його технології та
організації виробництва, ефективність системи управління,
контролю за рівнем витрат та рівнем реалізаційних цін, особливості
господарського механізму та державне регулювання розвитку
певної галузі з огляду на її значення для розвитку економіки країни.
Досить важливим є той факт, що рівень ефективності
господарської діяльності будь-якого підприємства характеризують
фінансові результати, одержані внаслідок цієї діяльності, якими
можуть бути як прибутки, так і збитки.
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Таким чином, в якості найбільш поширеного та
універсального показника фінансових результатів виступає
прибуток, який як економічний показник, що дозволяє поєднувати
економічні інтереси підприємства, як суб'єкта господарювання,
робітників і власника підприємства.
З метою підвищення ефективності управління прибутковістю
підприємству необхідно систематично здійснювати аналіз
формування, розподілу і використання прибутку. Результати
аналізу фінансових результатів мають важливе значення не тільки
для підприємства, а і для зовнішніх користувачів: фінансових
органів, комерційних банків, податкових органів, акціонерів,
власників, менеджерів та інших.
Основним інформаційним джерелом для аналізу формування,
динаміки та структури показників фінансових результатів за
видами діяльності є форма № 2 «Звіт про фінансові результати».
З'ясування значущості та пріоритетності певного фактора та
можливості його використання, роблять обгрунтованішими
управлінські рішення. Впливаючи на ті з них, які найбільше
пов'язані з параметрами, якими керують і можна формувати
фінансові результати, відповідно до цілей організації.
Процес формування фінансових результатів спрямований на
те, щоб досягнути потрібного їх розміру, реалізувати всі резерви, за
рахунок фінансової, операційної та інвестиційної діяльності.
Через виняткову важливість фінансового результату в
економічних відносинах економісти сьогодення вивчають
економічну природу прибутку та збитку підприємства, адже велика
кількість існуючих теорій не дає єдиного підходу щодо визначення
сутності, форм і внутрішньої структури фінансового результату.
Використання даних періодичної бухгалтерської звітності у
сукупності з множинністю параметрів аналізу фінансових
результатів не дають значущого ефекту в оперативному ухваленні
рішень у складній реальній ситуації. Тому проведення аналізу
фінансових результатів потребує попереднього вибору, обмеженого
набору основних, найбільш значущих та не суперечних один
одному параметрів, що дадуть можливість своєчасного виявлення
певних резервів зростання ефективності діяльності суб'єкта
господарювання.
Отже, в економічній літературі не має єдиного підходу до
визначення кінцевого фінансового результату діяльності
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підприємств, тому вивчення основних засад фінансового результату
є предметом дослідження багатьох авторів.
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Рассмотрены вопросы недостаточности учетной обеспечения для
проведения качественного оперативного контроля за управлением денежными
потоками на предприятиях общественного питания. Предложено внедрять
внутренние регистры контроля движения денежных средств, функциональным
назначением которых является систематизация, обоснование и проверка данных
по формированию и использованию источников денежных потоков.
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Сучасні
тенденції
розвитку
бізнесу
зумовлюють
удосконалення
та
часткове
реформування
процесів
господарювання. Зокрема, це досить помітно в обліково –
аналітичних, управлінських і контрольних системах підприємств.
В
умовах
нестабільної
економічної
ситуації
та
недобросовісної конкуренції зростає роль і значення оперативного
та якісного контролю за надходженням, витрачанням і цільовим
використанням грошових коштів, і, як наслідок, створення умов для
забезпечення постійної збалансованості й синхронізації грошових
потоків. Сьогодні підприємства використовують досить ефективні
методи і засоби проведення контролю. Одним із сучасних
інструментів управління є контролінг, який спрямований на збір та
обробку цільової інформації, яка допомагає у плануванні діяльності
підприємств і досягнення ним відповідних поставлених цілей.
Управлінці використовують контролінг, "як засіб активного
попередження кризи на підприємстві, що є передумовою
виникнення банкрутства".[2, 178]
Досить доцільним і вагомим є застосування контролінгу в
управлінні грошовими потоками, "як в неперервному процесі руху
коштів у часі", оскільки від їх формування і використання,
залежить здатність підприємства конкурувати у своїй галузевій
групі і забезпечити збереження реальної вартості вільних грошових
коштів. [3, 496]
Важливість
і
значущість
контролю
в
діяльності
господарюючих одиниць відома і підтверджена. Його
застосуванням, дослідженням і удосконаленням займалися ще в
Стародавньому Єгипті. В процесі реформування, методи і категорії
контролю змінювалися та знаходили відображення в різних
обліково – аналітичних системах, бухгалтерських регістрах,
аудиторських документах. Сьогодні контроль вирізнився як
самостійна економічна наукова течія, що забезпечує стабільне і
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надійне виконання його функцій. На це звертав увагу ще в кінці
ХІХст. італійський вчений Масса. Він писав: "Для того, щоб бути
дієвим, контроль повинен здійснювати такий орган, який, з одного
боку, мав би дані про кожен факт господарського життя, кожен акт
і документ, а з іншого – володів би достатньою незалежністю, щоб
діяти вільно". [4, 155] Дослідженню процесу контролю грошових
потоків присвячено ряд наукових праць вітчизняних і зарубіжних
вчених, зокрема: Л.А. Бернстайн, І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, Джон М. Вахович, М.Я. Дем‘яненко, І.І. Пилипенко,
Г.В. Савицька, Джеймс К. Ван Хорн та інші. Сучасні науковці
зосереджуються на виявленні систематичних недоліків у процесі
здійснення
контролю,
застосуванні
нових
оптимальних
інструментів для зниження ризиків викривлення інформації про
фінансовий стан підприємства.
Практика показує, що процедура здійснення контролю, в
тому числі і при проведенні аудиту, базується на законодавчих та
нормативних актах, а також отриманих у практичній діяльності
результатах. Але, підприємства різних галузевих груп
зустрічаються із проблемою специфічних інцидентів та недоліків,
які не врегульовані або не достатньо вивчені. Це стало
передумовою виокремлення і систематизації нових форм
контролінгу, зокрема, на підприємствах громадського харчування у
сфері управління грошовими потоками. І.А. Бланк під контролінгом
грошових потоків розуміє ―контролюючу систему, яка забезпечує
концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних
напрямках їх розвитку, своєчасне виявлення відхилення фактично
досягнутих результатів їх формування від запланованих і
прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечать їх
нормалізацію―. [2, 179]
Контроль за управлінням грошовими потоками у їдальнях,
ресторанах та інших закладах ускладнюється несистематичним
надходженням готівки, а також практикою її нецільового
використання. Оскільки на підприємствах громадського харчування
реалізація відбувається за готівкові кошти, то керівництву важливо
знати і контролювати його повноту і своєчасність. Облікова
система не забезпечує повною мірою керівників необхідною
інформацією, тому засобами контролю на сьогодні для них є лише
первинні касові документи, які не дають потрібної інформації про
рух готівки на підприємствах. Доцільним і обґрунтованим є
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застосування фінансовими службами додаткових внутрішніх
облікових регістрів, які мають накопичувальний характер і
призначені
для здійснення оперативного контролю
за
надходженням та витрачанням грошових коштів, виявлення
недоліків фінансової ситуації, а також є базою для прийняття
управлінських
рішень
щодо
забезпечення
стабільної
платоспроможності підприємства.
Функціональне призначення регістрів дає можливість
застосовувати гнучкі довільні їх форми, що вдосконалює
оперативне та правдиве тлумачення здійснених господарських
операцій, а також наочно зображує графік руху потоку готівки на
підприємстві. Структура внутрішнього документу, дає можливість
відслідковувати
невикористані
операційні,
фінансові
та
інвестиційні ресурси, направляє на пошук шляхів їх реалізації у
майбутніх операційних циклах та виявляє нові інструменти для
характеристики
ризикованості
та
дохідності
напрямків
використання грошових потоків. Аналіз даних регістрів дає
можливість намітити заходи щодо усунення причин відхилень між
надходження та витрачання коштів, виявляти факти порушень і
зловживань, та міру їх впливу на кінцевий результат операційного
дня.
Накопичувальний характер внутрішніх облікових документів
дозволяє відслідковувати недоліки у роботі облікових і виробничих
служб, розробляти заходи щодо їх усунення, а обліковці, в свою
чергу можуть використовувати регістр як основу складання Звіту
про рух грошових коштів, "що є передумовою заключення вигідних
для підприємства договорів і являє собою важливий аналітичний
процес" [5, 333]. Для невеликих підприємств додатковий регістр є
одночасно і обліковим і контролюючим інструментом, оскільки
відслідковує джерела надходження і напрямки витрачання потоків
готівки, а також забезпечує їх розподіл по рахунках
бухгалтерського обліку.
На нашу думку, додатковий регістр контролю руху грошових
коштів має раціональне практичне застосування для управління
грошовими потоками у сфері громадського харчування. ЇЇ функцією
є систематизувати дані бухгалтерського обліку, в результаті чого
дає можливість проведення оперативного контролю і одержання
повної та правдивої інформації про рух коштів на підприємстві, що
знижує ризик прийняття неефективних управлінських рішень
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керівництвом. Але питання щодо формування джерел і напрямків
використання грошових потоків потребує додатково законодавчого
врегулювання, а також формулювання низки галузевих нормативно
– правових документів з поліпшення облікової бази як основи для
проведення якісного оперативного контролю.
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The article defines the term "implementation" and "sales" causes the substitution
of the concept of "sales" term "implementation", the differentiation between these
concepts; The tasks of accounting implementation process.
Keywords: sales, implementation.
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В статье определено значение терминов «реализация» и «сбыт», причины
подмены понятия «сбыт» термином «реализация», проведено разграничение
между упомянутыми понятиями; уточнены задачи бухгалтерского учета
процесса реализации.
Ключевые слова: реализация, сбыт.

Сьогодні
поняття
«реалізація»
та
«збут»
часто
використовуються як синоніми, що в майбутньому призводить до
помилок у визначенні методів впливу на збільшення показників
реалізованої продукції. Складність розмежування згаданих понять
викликана неврахуванням одночасного використання широкого та
вузького трактування поняття (процес та окрема дія), розгляду
окремих аспектів під кутом різних спеціальностей та особливостей
економіки.
Розмежування понять «реалізація» та «збут» відображені в
працях провідних вчених бухгалтерського обліку, економіки,
господарського права, маркетингу. Розглянуто відображення в
обліку, проблеми визначення та співставлення доходів і витрат від
реалізації або збуту продукції тощо.
Визначення відмінності між категоріями збут та реалізація
дозволить розмежувати понесені витрати та достовірно розрахувати
отриманий прибуток.
В ринкових умовах господарювання плановий обсяг
виробництва зазвичай розраховується на основі очікуваних обсягів
реалізації, тому для підприємства важливими є структура та обсяг
витрат, пов‘язаних з процесом реалізації. Ототожнення понять
«реалізація» та «збут» зумовлює помилкове визначення резервів
скорочення витрат, виключає можливість прийняття ефективних
управлінських рішень.
Питаннями визначення суті вищеназваних понять, а також
виявлення різниці між ними займались велика кількість
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Азириліян А.Н. Багрій
П.І., Балабаниць А.В., Біленький О.Ю., Борисов А.Б., Вознюк Г.Л.,
Гавришко Н.В., Дорогунцов С.І., Єфімов А.Н., Загородній А.Г.,
Кудрицький А.В., Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Устинко О.А.,
Фоміна О.В., Фоминский И.П., Шимко О.В., Юрій С.І. та інші.
В літературі відмінність між реалізацією та збутом досі
залишається недостатньо визначеною. Це призводить до
плутанини, хибного відображення інформації на рахунках
бухгалтерського обліку. Тому розглянемо більш детально
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трактування термінів «реалізація» та «збут» в науковій літературі.
Процес реалізації продукції є заключним і найважливішим
економічним
показником, що характеризує господарськофінансову діяльність,
оскільки
по
завершенні процесу
визначаються результати господарювання та ефективність
виробництва. Саме завдяки реалізації продукції у підприємства
створюється
можливість
відновити
цикл
виробництва,
використовуючи дохід від реалізації для придбання нових
виробничих запасів (предметів праці), для оплати праці
працівників, розрахунків з постачальниками, бюджетом по
податках і інших платежах, органами соціального і пенсійного
страхування, банками по кредитах і ін.
Багато сучасних економістів мають свої погляди щодо
визначення поняття реалізації.
Так, на думку Мостової Т.В., реалізація продукції окремого
підприємства - це, перш за все, відчуження активів, що належать
підприємству, шляхом їх продажу з метою відтворення
використаних засобів підприємства та отримання прибутку для
задоволення різноманітних потреб підприємства та його власників
[1].
Процес реалізації, на думку Огійчук М.Ф., завжди
передбачає відчуження активів, що належать підприємству,
шляхом їх продажу з метою відтворення використаних засобів
підприємства та отримання прибутку для задоволення
різноманітних потреб підприємства та його власників [2].
Сук П.Л. відмічає, що реалізація являє собою сукупність
операцій з продажу готової продукції, виконаних робіт і
наданих послуг, де відбувається передача готової продукції
споживачам, одержання оплати від них, виявлення результату
діяльності [3].
Зміни в правових відносинах при продажу продукції,
виникнення нових форм взаємовідносин між продавцем і покупцем
та створення нових видів реалізації через відсутність наявних
грошових коштів для розрахунків, а також накопичення даних
відповідно до потреб податкової звітності спричинили ускладнення
обліку реалізації. Все це призводить до удосконалення завдань і
вимог щодо обліку реалізації. Якщо раніше всіх цікавило, що було
продано, за якою ціною і який результат при цьому одержано, то в
сучасних умовах виникають додаткові вимоги до інформації, а
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саме: умови продажу продукції; дата випуску; дата платежу, тощо.
До облікових завдань процесу реалізації готової продукції,
робіт і послуг відносять забезпечення інформації про обсяг і
структуру реалізованої підприємством продукції (робіт і послуг),
облік і контроль виконання договірних зобов‘язань щодо поставки
товарної продукції, облік нарахування та сплати належних до
обсягу реалізації податків та зборів, а також визначення доходу
реалізації та фінансових результатів як у цілому за підприємством,
так і за окремими видами продукції, робіт і послуг.
Ефективне управління процесом реалізації, поряд з
управлінням процесом виробництва, відіграє важливу роль в
досягненні мети збільшення прибутку і підвищення рентабельності
роботи підприємства.
Таким чином, реалізація готової продукції є основним
показником обсягу господарської діяльності підприємства.
Важливість застосування на підприємстві оперативного ведення
обліку реалізації готової продукції є головним завданням
організації бухгалтерського обліку.
Так як і процес реалізації, процес збуту є складним та
багатогранним як в організаційному, так і в економіко-правовому
аспектах. При цьому слід відзначити, що збут можна
розглядати на різних рівнях, а саме: на рівні підприємства, галузі,
регіону, економіки країни в цілому.
Різниця розуміння функцій збуту в умовах ринкової і
планової економіки зумовлює необхідність детального аналізу і
оцінки термінології даного поняття. В економічній літературі
існують різні підходи до визначення поняття «збут».
Так, Азириліян А.Н. виділяє декілька значень поняття «збут».
Це і реалізація готової продукції, і функція підприємства по
продажу його продукції, що включає логістику, взаємозв‘язки із
зовнішньою збутовою мережею і налагодження відносин з
покупцями.
Борисов А.Б. трактує збут як продаж, реалізацію
підприємством чи організацією виготовленої продукції, товарів з
метою отримання грошової виручки, забезпечення надходження
грошових коштів.
Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І.
визначають збут як комплекс післявиробничих операцій, які
здійснюють юридичні та фізичні особи з моменту виготовлення
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продукції до її продажу покупцеві. До таких операцій належать
доробка, сортування, фасування, пакування, транспортування,
складування, зберігання, доставка до оптових та роздрібних
покупців, продаж [4]. При цьому основними функціями збуту є:
1) продовження процесу безпосереднього виробництва
(доробка і підготовка до продажу).
2) остаточне визначення вартості ціни товарів з урахуванням
співвідношення попиту і пропозиції;
3) посилення конкурентоспроможності товару завдяки
рекламі, наданню комплексу після продажних послуг тощо;
4) дослідження ринку, активний вплив на виробництво на
основі вивчення потреб покупців.
Питання, пов‘язані зі збутом продукції піднімались також у
працях Гавришко Н.В., Гудзенко Н.М., Козаченко А.Ю.,
Шевчука О.А. та інших вітчизняних авторів.
Так, Гавришко Н.В. під збутом розуміє процес фізичного
переміщення продукції від виробника до споживача. На думку
авторки, до елементів збутової діяльності можна також віднести
складування продукції та зберігання товарно-матеріальних
запасів, пакування продукції, транспортування та управління
збутовою діяльністю [5].
Гудзенко Н.М. вважає, що збут – це завершальна стадія
кругообороту капіталу; підсистема господарської діяльності, що
включає процес переміщення продукції від виробника до
споживача (реалізацію), спрямований на задоволення потреб
останнього;
управління
рухом
товарів
з
визначенням
фінансового результату, який формується при створенні нової
вартості в процесі виробництва [6].
Шевчук О.А. сприймає збут як процес, що розпочинається
з моменту появи усної чи письмової угоди щодо купівліпродажу продукції і триває до того моменту, коли покупець
повністю розрахується за неї та отримає її у власність [7].
Узагальнюючи вище викладений матеріал, можна дійти
висновку, що процес реалізації включає в себе збут (процес
фізичного переміщення продукції від виробника до споживача).
Однак дана відповідь не буде вичерпною. Поширеним також є
підхід ототожнення збуту та реалізації.
З позиції бухгалтерського обліку можна вважати, що
«реалізація» є процесом відчуження активу, що триває у часі.
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Категорію «реалізація» можна застосовувати щодо діяльності
різних підприємств, а категорією «збут» доцільно визначати
діяльність підприємств-виробників, що пов‘язана з фізичним
переміщенням товарів від місця їхнього виготовлення до місць
використання, оскільки це поняття є значно вужчим за попереднє.
Враховуючи вказані відмінності у трактуванні понять «збут»
та «реалізація», розглянемо виникнення витрат у процесі реалізації
продукції на рахунках бухгалтерського обліку:
1) витрати на забезпечення умов реалізації (витрати на
утримання торгового місця, веб-сайту, витрати на рекламу,
зберігання, фасування тощо) – відображаються на рахунку 93
«Витрати на збут», опосередковано включаються до собівартості
продажу продукції;
2) витрати на здійснення акту реалізації (договірний процес,
проведення розрахунків, курсові різниці тощо) – враховуються при
розрахунку
фінансового
результату реалізації
продукції,
відображаються на рахунку 90 «Собівартість реалізації»;
3) витрати на транспортування продукції (доставка продукції
до покупця, страхування продукції тощо) – відображаються на
рахунку 93 «Витрати на збут»;
4)
витрати
на
післяпродажне
обслуговування
відображаються на рахунку 93 «Витрати на збут», включаються до
витрат звітного періоду. Відображення витрат на рахунках
бухгалтерського обліку за наведеними етапами процесу реалізації
дозволить отримати інформацію та розмежувати джерела
виникнення витрат, визначити можливі резерви, розрахувати
ефективність їх понесення тощо.
Розглянувши детально тлумачення понять «реалізація» та
«збут» в працях науковців різних спеціальностей, можна
узагальнити дані поняття наступним чином:
– Реалізація – 1) здійснення, виконання чого-небудь; 2)
передача продукції між підприємствами з наступною оплатою в
умовах планової економіки.
– Збут – фізичне переміщення продукції підприємства
зовнішнім контрагентам.
Ототожнення термінів «збут» та «реалізація» зумовлено
відсутністю досліджень, що акцентують на їх відмінності,
недостатнім нормативним регулюванням, трактуванням одного
поняття через інше тощо.
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Головним завданням відображення процесу реалізації на
рахунках бухгалтерського обліку є надання інформації про понесені
витрати та отримані доходи від реалізації продукції на кожному з
його етапів з метою прийняття управлінських рішень.
Також доцільно витрати, пов‘язані з процесом реалізації,
розглядати за етапами.
Отже, не зважаючи на подібність процесів і понять, існують
значні відмінності між досліджуваними поняттями.
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This article explores the status, characteristics and trends of the baking industry
of Ukraine at the present stage of economic development, identified the major problems
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В статье исследовано состояние, особенности и тенденции развития
хлебопекарной отрасли Украины на современном этапе развития экономики,
выявлены основные проблемы развития хлебопечения.
Ключевые
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производство,
сырье,
себестоимость,
хлеб,
хлебобулочные изделия, хлебопекарная отрасль, хлебопечение.

Хлібопекарська галузь – одна з провідних галузей харчової
промисловості України, призначення якої – безперебійне
забезпечення виробництва хліба, хлібобулочних та інших
борошняних виробів у обсягах, які відповідають нормам державної
продовольчої безпеки.
Хлібопекарська
галузь
характеризується
великими
масштабами виробництва і виготовляє соціально значущу
продукцію та відіграє провідну роль у харчовій промисловості
України. Частка хлібопродуктів у раціоні населення України
складає 15%, що підтверджує їх статус як основного продукту
харчування [3].
Хлібопечення є самодостатньою галуззю, яка базується на
використанні сільськогосподарської сировини, а, отже відноситься
до агропромислового комплексу України, як переробна та харчова
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галузь. Вона є однією з основних у забезпеченні населення країни
продуктами харчування та відіграє вирішальну роль в забезпеченні
продовольчої безпеки країни.
Організація господарського процесу на підприємствах
хлібопекарської галузі є схожою: хлібопекарське виробництво є
масовим потоковим виробництвом з неперервним режимом
технологічного процесу; обсяги хліба і хлібобулочних виробів
можуть бути реалізовані у межах фізіологічних норм споживання
людини; хлібопекарську продукцію виробляють лише для місцевих
(регіональних) ринків, що зумовлено коротким терміном зберігання
та необхідністю реалізувати протягом доби. Хліб і хлібобулочні
вироби не можна зберігати на складах, транспортування є
обмеженим через зниження споживчих властивостей, а обсяг
нереалізованої продукції повинен становити не більше, ніж 0,07%
загального обсягу виробництва.
Сьогодні на ринку хліба та хлібобулочних виробів присутня
продукція великих промислових підприємств (стаціонарних
хлібокомбінатів
та
хлібозаводів),
підприємств
середньої
потужності, малих підприємств, пекарень та цехів.
Специфіка хлібопекарського ринку України полягає в тому,
що він на 98% представлений продукцією вітчизняного
виробництва. Хлібопекарська галузь є висококонкурентною:
сьогодні вона налічує близько 400 великих хлібозаводів, близько
500 невеликих підприємств та понад 1000 міні-пекарень [4].
Найбільшими виробниками хлібу та хлібобулочних виробів в
Україні є 6-7 компаній, що контролюють майже половину ринку,
кожна з яких концентрує виробничі потужності у певному регіоні.
При цьому, найбільші хлібозаводи займають, зазвичай, не більше
ніж 3% ринку, що пов‘язано з нетривалим терміном реалізації
продукції, внаслідок чого виробники можуть продавати
хлібобулочні вироби тільки у своєму регіоні – географічне
розширення реалізації збільшує транспортні витрати, а отже, і
собівартість продукції, а також знижує якість продукції, що робить
її менш конкурентноспроможною, порівняно з місцевою.
До характерних особливостей хлібопекарської галузі
відносять: наявність підприємств різної виробничої потужності;
використання різного технологічного обладнання; організацію
щоденної роботи підприємств із застосуванням одно- двох- або
трьохзмінного робочого дня; необхідність щоденного і
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безперервного забезпечення населення продукцією, що має
переважно короткий термін зберігання; безперервна робота
підприємств протягом сезонів року; широкий асортимент
продукції; наявність спеціалізованих підприємств із випуску
фірмових видів хліба; безперебійне забезпечення борошном та
іншими матеріалами, що гарантує запланований графік
виробничого процесу; використання специфічної сировини –
борошна, яке має ряд якісних ознак, що впливають на вихід готової
продукції та її якість; необхідність чіткого узгодження роботи
хлібопекарських підприємств із підприємствами роздрібної торгівлі
й транспортними організаціями, забезпечення торгової мережі
продукцією у визначені години та у широкому асортименті;
гнучкість зміни обсягів виробництва й асортименту продукції в
залежності від замовлень роздрібних торгових підприємств.
Варто відмітити, що протягом останніх років стан
хлібопекарської
галузі
характеризується
спадом
обсягів
виробництва хліба та хлібобулочних виробів, що пов‘язано зі
скороченням споживання, демографічною ситуацією в країні та
збільшенням обсягів випікання хліба невеликими пекарнями,
супер- та гіпермаркетами, а також домашніми господарствами (ці
обсяги не обліковуються офіційними статистичними даними).
До 1990 року в Україні щороку випікалося близько 7 млн.
тонн хліба та хлібобулочних виробів. В подальші роки виробництво
зазначеної продукції зменшилося більше, ніж у 4 рази [6]. Щорічно,
в середньому на 25 тис. т, скорочується вироблення одного з
найбільш поживних продуктів в раціоні українців, і темпи
зниження прискорюються з кожним роком.
Однією з причин щорічного зниження обсягів виробництва
хлібопекарських виробів є зростання собівартості виробництва
даного продукту. У складі собівартості виробництва хліба та
хлібобулочних виробів половину витрат формує борошно, крім
цього значними є витрати на оплату праці (30%), витрати на газ для
випікання (10%), а також інші витрати – олія, дріжджі, сіль, бензин
тощо.
Асортимент хлібобулочних виробів, які виробляються
українськими підприємствами, налічує понад 1000 найменувань.
Він збільшується щороку в межах конкурентної боротьби за
споживача, при цьому використовуються сучасні технології із
застосуванням різних смакових добавок, наповнювачів тощо.
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Найбільшу питому вагу у вітчизняному хлібопеченні займають
пшеничний (близько 50%) та житній (близько 30%) хліби. Булочні
вироби формують близько 15% ринку хлібопродуктів, решту 5% в
асортиментному ряді складають здобні хлібобулочні та бубличні
вироби, грінки, сухарі, пиріжки, пончики, пряники, печиво тощо.
Проте, в Україні немає єдиного механізму формування ціни
на хліб, тому в різних регіонах ціна може значно відрізнятися. На
сьогодні кількість «соціального» хлібу, який випікається з борошна
низьких сортів, та виробництво якого регулюється державою,
складає близько половини від загального обсягу випуску. В умовах
кризи та падіння платоспроможності населення попит на «елітні»
сорти зменшується, що уповільнить розвиток цього напряму
виробництва.
Так, за даними Державної служби статистики, ціни
виробників за період з 2006 р. по 2012 р. по основним видам
хлібопекарської продукції зросли більш ніж в 2,5 рази. Так,
зокрема, середні ціни виробників хліба житнього в 2012 р. склали
4,5 тис. грн. за т (в 2006 р. – 1,5 тис. грн. за т), середня ціна
виробників пшеничного хліба за 6 років зросла в 2,3 рази і склала в
2012 р. 3,9 тис. грн. за т, а хліба житньо-пшеничного та пшеничножитнього склала 3,9 тис. грн. за т, що в 2,8 разів більше, ніж в 2006
р. [2].
Практично половина всього хліба, виробленого в Україні, –
пшеничний, частка житнього – близько третини. Булочна продукція
займає приблизно 1/6 ринку. Іншим видам продукції (хлібців та ін.)
залишається 4-5%. При цьому, за рахунок появи нових видів
виробів попит на традиційні марки хліба щороку зменшується
приблизно на 5%. Хоча поки хліб масових сортів утримує
безумовне лідерство у структурі виробництва хлібозаводів – 6580% [5].
Протягом останніх років, у зв‘язку зі зниженням купівельної
спроможності населення, а також виникненням на ринку
виробників хліба підприємств інших форм власності, потужності
підприємств по виробництву хліба та хлібобулочних виробів
використовуються лише на 30-35%. (крім м. Києва та окремих
обласних хлібокомбінатів). Це говорить про те, що хлібопекарська
галузь забезпечена потужностями, які здатні щоденно виробляти
близько 400 г хлібобулочних виробів в розрахунку на одного
мешканця країни, і має можливість повністю забезпечити потреби
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населення в цій продукції [1].
Забезпеченість сировиною, якість сировини – основні умови
ефективного функціонування підприємств хлібопекарської галузі,
підвищення обсягів виробництва і якості виробленої продукції.
Зокрема, у 2014 р. в Україні, було зібрано досить високий врожай
зернових – 60 млн. т. Проте, частка важливих для хлібопекарської
галузі культур – пшениці і жита протягом останніх 5-10 років
залишається невисокою: біля 20 млн. т пшениці і 450-500 тис. т
жита. Потреби хлібопекарської галузі України складають
орієнтовно – 4-4,5 млн. тонн продовольчої пшениці 2-3 класу [3].
Дослідження показали, що сучасний стан розвитку
хлібопекарської галузі України характеризується скороченням
обсягів виробництва, погіршенням структури споживання хліба та
хлібобулочних виробів. Відповідно, підвищення економічної
ефективності діяльності підприємств хлібопекарської галузі
потребує: раціоналізації використання виробничих ресурсів;
створення гнучкої системи стратегічного планування, яка
забезпечить досягнення довгострокових цілей підприємства в
умовах нестабільного зовнішнього середовища бізнесу.
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В статье исследованы современные проблемы учета текущих
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Особливої актуальності та складності сьогодні набуває
проблема ведення обліку в сільському господарстві, що передусім
стосується адаптації міжнародних підходів і принципів обліку до
реалій вітчизняного господарювання.
Облік на сільськогосподарських підприємствах має певні
особливості, які, в першу чергу, пов'язані із технологією
вирощування біологічних активів, продукції рослинництва та
тваринництва, що є основою даної галузі народного господарства.
Проте, результати дослідження питань щодо впровадження П(С)БО
30 «Біологічні активи» на практиці засвідчують, що на
сьогоднішній день такий облік на підприємствах практично не
ведеться.
Дослідженням розвитку теорії і практики обліку в сільському
господарстві займаються вітчизняні та закордонні вчені:
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем‘яненко, Т. Джексон,
К. Друри,
В.М. Жук,
Г.Г. Кірейцев,
Б.В. Мельничук,
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В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, П.Т. Саблук, Я.В. Соколов,
Л.К. Сук, П.Л. Сук та інші. Аналіз їх публікацій дає підстави
стверджувати, що на даний час ще залишаються мало вивченими
питання ведення обліку витрат і виходу продукції сільського
господарства та її реалізації в умовах застосування.
Розкриття проблем обліку поточних біологічних активів та
шляхів їх вирішення.
Галузеві особливості сільського господарства суттєво
впливають на організацію і технологію виробництва, і відповідно,
на побудову бухгалтерського обліку та контролю. До таких
специфічних об'єктів обліку, яких немає жодна галузь народного
господарства відносяться поточні біологічні активи. Науковцями
детально не досліджено контроль біологічних активів, а лише
розглядається
контроль
діяльності
сільськогосподарських
підприємств. Адже, як показали результати дослідження основною
проблемою при проведенні контролю поточних біологічних активів
тваринництва є відсутність єдиної методики при його здійсненні.
Так, В. Д. Слободян зазначає, що біологічні активи, тобто рослини
та тварини є особливим видом активів, які за своєю економічною
характеристикою значно відрізняються від інших об'єктів
бухгалтерського обліку. Зокрема, вони характеризуються швидкою
та постійною зміною як кількісних і якісних так і вартісних
характеристик. Біологічні активи (рослини та тварини) змінюються
практично щохвилини і тому встановити їх сучасний стан щодо
обсягу та вартості дуже проблематично .
На сьогодні, при розгляді П(С)БО 30 «Біологічні активи»
можна виділити такі проблеми, як відсутність чітко визначених
об‘єктів обліку та відповідно рахунків, на яких вони обліковуються;
проблеми оцінки біологічних активів; відображення даних про
біологічні активи у фінансовій звітності, реєстрах аналітичного та
синтетичного обліку [1].
Для обліку оцінки біологічних активів необхідно
привести у відповідність основні положення законодавчих актів і
нормативних
документів,
що
стосуються
організації
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та усунути
розбіжності між ними. Такі відмінності спостерігаються при
запровадженні П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖, де вказується
застосування справедливої вартості при оцінці активів, а у Законі
України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
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Україні‖ визначено, що пріоритетною є оцінка біологічних активів,
виходячи з витрат на їх виробництво та придбання – принцип
історичної (фактичної) собівартості [2].
М. Скрипан вважає, що оцінка активів за ринковою вартістю
буде мати велике значення для інвестиційної привабливості
сільського господарства України.
Поряд з науковими позиціями на користь оцінки за
справедливою вартістю, більшість науковців розглядають дану
проблему з точки зору можливості її практичної реалізації [3].
Визначення справедливої вартості додаткових біологічних
активів та сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах
активного ринку.
Відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» активний
ринок – це ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що
продаються та купуються на цьому ринку є однорідними; у будьякий час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
Враховуючи відсутність у багатьох сільськогосподарських
підприємствах комп‘ютерної техніки, яка б дозволяла мати доступ
до Internet-мережі та отримувати інформацію про ціни, важко
назвати ринки в Україні активними. Тому врегулювання проблеми
забезпечення підприємств інформацією про ціни активного ринку
необхідно здійснити на державному рівні. Доцільно організувати
проведення моніторингу ринків біологічних активів і готової
продукції та централізовано, на регіональному рівні, на кожну
звітну дату доводити до сільськогосподарських підприємств
інформацію про ціни.
У зв‘язку з наявністю вищезазначених проблем, які
ускладнюють практичне застосування П(С)БО 30 «Біологічні
активи», ми вважаємо, що сільськогосподарським підприємствам
доцільно надати можливість вибору методики оцінки продукції
тваринництва – за плановою (фактичною) собівартістю, як було до
2007 року, або за справедливою вартістю.
Моссаковський В. [4] виділяє основні недоліки оцінки
біологічних активів за справедливою вартістю, а саме :
- ринкові ціни не стабільні, тому виникають проблеми щодо
обґрунтованості визначення результатів діяльності у динаміці;
- можуть бути обтяжливими вимоги оцінки за справедливою
вартістю, особливо при поданні проміжних звітів;
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- оцінку за собівартістю використовують давно і вона набула
поширення;
- ця оцінка дає більш об‘єктивні результати, її стабільно
застосовують при дослідженнях результатів протягом тривалого
часу, вона суперечить принципам МСБО щодо визнання доходу;
- відсутні активні ринки;
- між фактичною ціною реалізації та оцінкою біологічних
активів можуть існувати значні розбіжності;
- досить часто теперішня вартість очікуваних грошових
потоків потребує незалежної зовнішньої оцінки, що для
сільськогосподарських підприємств може бути обтяжливим;
- виникає низка моментів відносно обґрунтованості визнання
доходів щодо оцінки продукції при первісному визнанні, адже
продукція нереалізована і її якість невідома.
На думку Т. М. Сторожук, оцінка за ринковими цінами є
слизький шлях, бо вони можуть часто мінятись і навіть остаточний
баланс стає нестійким і умовним. Це пряме спотворення балансу,
оскільки при такій оцінці в баланс вводиться прибуток, що дійсно
не був одержаний, чи збитки, яких не потерпіли. Не менш
важливою проблемою є те що, в сільськогосподарських
підприємствах застосовуються спеціалізовані форми первинних
документів, більшість з яких не відповідає вимогам нового
стандарту. Потрібно розробити нові форми, які будуть забезпечити
керівника та бухгалтерію інформацією для прийняття ефективних
управлінських рішень [5].
Враховуючи все вище сказане, можна зробити такі висновки
щодо проблем обліку біологічних активів в сільському
господарстві: удосконалення державного регулювання у сфері
бухгалтерського обліку з метою методичного та організаційного
забезпечення застосування національних і міжнародних стандартів,
які б враховували особливості діяльності підприємств аграрного
сектору. Оцінка біологічних активів і сільськогосподарської
продукції за справедливою вартістю є не лише нормативною
вимогою, а й чинником інвестиційної привабливості підприємства.
Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм
первинних документів з обліку довгострокових та поточних
біологічних активів не в повній мірі відображають всі специфічні
особливості обліку, що випливають із нововведень в організацію
бухгалтерського обліку біологічних активів, а тому вони
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потребують подальшого вивчення їх з метою удосконалення та
застосування на аграрних підприємствах.
Для запровадження обліку сільськогосподарської діяльності
за П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ доцільно на підставі наукових
досліджень економічної сутності біологічних активів та їх
класифікації внести відповідні зміни до нормативних документів з
обліку і звітності.
Науково-обгрунтована класифікація біологічних активів
дозволить бухгалтерам підприємств правильно організувати їх
аналітичний облік та вести облік і звітність сільськогосподарської
діяльності за міжнародними підходами та принципами.
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Визначено, що в процесі вирощування біологічних активів тваринництва
відбуваються певні біологічні перетворення, які впливають на побудову облікової і
контрольної роботи. Вказано шляхи проведення внутрішнього їх контролю з
метою попередження зловживань, порушень, що допускаються при складанні
первинних документів і звітності з обліку поточних біологічних активів
тваринництва.
Ключові слова: внутрішній контроль, поточні біологічні активи
тваринництва, суб’єкти і об’єкти контролю, джерела інформації, зловживання,
інвентаризація.
Determined that in the process of growing biological assets Livestock are certain
biological changes that affect the construction of accounting and control work. The ways
of their internal controls to prevent abuses, violations permitted in the preparation of
primary documents and statements of account of current biological assets livestock.
Keywords: internal control, current biological assets Livestock, subject and
object control, information sources, abuses, inventory.
Определено, что в процессе выращивания биологических активов
животноводства происходят определенные биологические преобразования,
которые влияют на построение учетной и контрольной работы. Указаны пути
проведения внутреннего их контроля с целью предупреждения злоупотреблений,
нарушений, допускаемых при составлении первичных документов и отчетности
по учету текущих биологических активов животноводства.
Ключевые слова: внутренний контроль, текущие биологические активы
животноводства, субъекты и объекты контроля, источники информации,
злоупотребления, инвентаризация.

Контроль є обов‘язковим і важливим в діяльності кожного
підприємства. Основною метою суб‘єкта організації внутрішнього
контролю є своєчасне виявлення відхилень та здійснення
адекватних управлінських заходів для досягнення встановлених
цілей діяльності.
Питання контролю господарської діяльності підприємств
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висвітлені у працях вітчизняних вчених, а саме Ф.Ф. Бутинця,
Г.Г. Кірейцева, В.Б. Моссаковського, М.С. Пушкаря, П.Т. Саблука,
В.В. Сопка, Л.К. Сука та інших. Незважаючи на наявність значної
кількості наукових праць, пов‘язаних з контролем господарської
діяльності підприємств, залишаються невирішеними значне коло
проблемних питань. Зокрема, встановлено, що доробки вказаних
вище вчених в сфері організації та методики контролю діяльності
підприємства, зокрема, сфери сільського господарства є значними,
проте, реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в
Україні, в тому числі, в системі регулювання використання
біологічних активів підприємства, вимагають перегляду й існуючих
підходів до побудови системи їх внутрішнього контролю.
Розробка системи організації та методики внутрішнього
контролю операцій з поточними біологічними активами
тваринництва на сільськогосподарських підприємствах, а також
документального оформлення результатів контролю.
Галузеві особливості сільського господарства суттєво
впливають на організацію і технологію виробництва, та відповідно,
на побудову бухгалтерського обліку та контролю. До таких
специфічних об‘єктів обліку відносяться поточні біологічні активи
тваринництва. У процесі їх вирощування відбуваються біологічні
перетворення, збільшується поголів‘я тварин за рахунок одержання
приплоду, придбання худоби тощо. Тварини дають приріст, з часом
змінюють статево виробничі групи. Всі ці процеси мають підлягати
контролю.
Ряд теоретико - методичних питань щодо контролю поточних
біологічних активів тваринництва цього часу не набули належного
висвітлення і потребують більш докладного дослідження.
Основною проблемою залишається організація та методика
внутрішнього
контролю
поточних
біологічних
активів
тваринництва.
Столяр Л.Г. визначає внутрішній контроль як «сукупність
заходів, що застосовуються всередині підприємства, які
забезпечують запобігання та виявлення операцій з господарськими
засобами та джерелами і дій посадових осіб, що суперечать цілям
їхньої діяльності, або вимогам чинного законодавства» [1].
Сторожук Т.М. вказує, що «система внутрішнього контролю
на підприємстві є ефективною у випадку якщо вона ефективно
попереджує про виникнення недостовірної інформації, та виявляє
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недостовірність» [2].
Внутрішній контроль передбачає проведення заходів щодо
збереження майна підприємства від знищення, розкрадання, дає
змогу керівництву перевірити стан виконання завдань
працівниками сільськогосподарського підприємства.
На думку В.М. Яценко, «якщо оцінювати стан внутрішнього
контролю на сільськогосподарських підприємствах України, то він
незадовільний. Найчастіше мають місце такі порушення, як
зловживання службовим становищем, невиконання або неякісне
виконання службових обов‘язків, неправильна оцінка операцій із
заготівлі, виробництва чи реалізації з точки зору доцільності й
економічності» [3].
При проведенні
внутрішнього контролю поточних
біологічних активів тваринництва необхідно затвердити накази,
положення, інструкції, та забезпечити дотримання їх працівниками
підприємства. Організація внутрішнього контролю покладена на
керівника і головного бухгалтера підприємства. При цьому
можливим є ведення внутрішнього контролю спеціальним
підрозділом на підприємстві [2].
Керівник підприємства зобов‘язаний створити необхідні
умови для правильного ведення бухгалтерського обліку поточних
біологічних активів тваринництва, забезпечити неухильне
виконання всіма підрозділами, службами, працівниками,
дотримання внутрішнього розпорядку.
Основними
об‘єктами
внутрішнього
контролю
сільськогосподарського підприємства є:
організаційна
структура
сільськогосподарського
підприємства та система його комунікацій (робота економічних і
технічних служб підприємства);
- процес планування та нормування витрат підприємства та
інших показників його фінансово-господарської діяльності,
положення щодо стимулювання працівників;
- стан організації та ведення бухгалтерського обліку
сільськогосподарської діяльності;
- поточні біологічні активи тваринництва як елемент майна
підприємства, частина його ресурсного потенціалу;
- фінансова звітність сільськогосподарського підприємства (з
точки зору правильності її складання, повноти та достовірності);
- показники фінансової стійкості та платоспроможності
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підприємства, зокрема, забезпеченість його власними оборотними
коштами.
Суб‘єктом проведення внутрішнього контролю є структурний
підрозділ підприємства або штатний його працівник. Однак, в
сучасних умовах розвитку сільськогосподарських підприємств, на
нашу думку, введення окремої посади внутрішнього контролера, а
тим більше спеціалізованого контролюючого підрозділу,
неможливе у зв‘язку з тим, що:
- сільськогосподарські підприємства не згодні нести витрати
на утримання власного контролера, оскільки всі контрольні функції
в межах функціональних повноважень може виконувати керівник
підприємства або головний бухгалтер;
- відсутні розвинені методики внутрішнього контролю
фінансової звітності сільськогосподарських підприємств з
урахуванням їх галузевих особливостей.
Джерелами інформації внутрішнього контролю операцій з
поточними біологічними активами тваринництва встановлено такі:
Статут і засновницький договір; розпорядчі документи керівника
підприємства по руху поточних біологічних активів тваринництва,
Положення про облікову політику підприємства; первинні
документи і облікові регістри; Головна книга; фінансова звітність
підприємства: Звіт про фінансовий стан (ф. № 1), Звіт про сукупний
дохід (ф. № 2) в частині доходів і витрат від ліквідації, продажу
поточних біологічних активів тваринництва, первинного визнання
поточних біологічних активів тваринництва за справедливою
вартістю, Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Примітки до
річної фінансової звітності (ф. № 5); акти і довідки попередніх
ревізій, аудиторські висновки та інша документація, яка узагальнює
результати контролю.
Практика внутрішнього контролю поточних біологічних
активів тваринництва на підприємствах показує, що при
оформленні господарських операцій по закупівлі молодняку у
населення іноді допускаються зловживання, пов‘язані з припискою
ваги і поголів‘я худоби, складанням підроблених документів. Тому
при виявленні підроблених документів на закупівлю худоби у
населення необхідно отримати письмові пояснення посадових осіб
(завідувача фермою, зоотехніка ферми) і тих осіб, що продали
худобу, скласти про це акт і вимагати відшкодування заподіяного
господарству збитку.
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Окремо
перевіряють
правильність
визначення
і
оприбутковування приросту тварин. Нерідко бувають випадки
приписок приросту з метою збільшення заробітку працівників,
списання перевитрат кормів. Для встановлення вказаних фактів
необхідно відомості зважування тварин і розрахунки визначення
приросту звірити з розрахунками по нарахуванню оплати праці
працівникам тваринництва, Звітами про рух худоби і птиці на
фермі. Ефективним прийомом контролю є співставлення даних про
приріст тієї або іншої групи тварин за суміжні періоди, що дозволяє
виявити приписки приросту.
У ході контролю необхідно перевірити документи на забій
худоби в господарстві. Це дозволяє встановити причини забою,
відповідність фактичного виходу продуктів нормативам, повноту і
своєчасність
оприбутковування
м‘ясопродуктів,
а
також
правильність їх використання. Окремо перевіряють факти
вимушеного забою тварин. Для цього вивчають акти на вибуття
поголів‘я, діагноз хвороб, що стали результатом падежу.
Перевіряється правильність складання актів на вибуття тварин і
птиці (заповнення реквізитів, підписи, вказані види і кількість
отриманої продукції і її призначення, затвердження актів
керівником сільськогосподарського підприємства). Слід також
перевірити правильність відображення падежу тварин в
бухгалтерському обліку.
Щоб перевірити, як забезпечується збереження тварин,
встановити допустимі факти їх розкрадань, неповного
оприбутковування приплоду та інших зловживань, необхідно
проводити контрольну інвентаризацію тварин. Її поєднують з
оглядом стану тваринницьких ферм. До початку інвентаризації
завідувач фермою чи інша матеріально відповідальна особа
повинна зробити на підставі наявних документів записи у Книзі
обліку руху худоби і вивести залишок поголів‘я па день
інвентаризації.
Перерахунок тварин одночасно ведуть суб‘єкт проведення
контролю і матеріальна відповідальна особа. При розбіжності
даних застосовується повторний перерахунок. Роботу слід
організувати таким чином, щоб перераховане поголів‘я не могло
бути знову пред‘явлено до інвентаризації і враховано декілька
разів.
Результати контрольної інвентаризації тварин оформляються
130

актом, який підписується членами інвентаризаційної комісії і
матеріально відповідальною особою.
Для правильного здійснення внутрішнього контролю,
отримання достовірних даних найефективнішим методом контролю
за наявністю і рухом поточних біологічних активів тваринництва є
визначення їх фактичного стану, тобто проведення інвентаризації.
Для здійснення річної інвентаризації поточних біологічних
активів тваринництва підприємства необхідні дані бухгалтерського
обліку про їх залишки. Тому до початку проведення підприємством
інвентаризації в присутності комісії матеріально відповідальні
особи складають звіт про останні проведені операції, відображають
їх у складському обліку і разом з описом документів під розписку
здають до бухгалтерії. Також до початку інвентаризації
перевіряється стан ваговимірювального господарства – точність
ваги, гир й іншої апаратури. Дані про наявність поточних
біологічних активів тваринництва із зазначенням назви, відмітних
ознак, включаючи номенклатурний номер, одиниці виміру і
кількості фактично виявлених натуральних одиниць, записуються
до інвентаризаційного опису.
Мета проведення інвентаризації полягає у виявленні
фактичної наявності поточних біологічних активів тваринництва,
установленні їх надлишку або нестачі; перевірці дотримання умов
утримання тощо.
Інвентаризація молодняку тварин, худоби на відгодівлі,
кролів, звірів, піддослідних тварин та птиці проводиться щомісяця.
Інвентаризацію бджоло-сімей здійснюють не менше двох разів на
рік (весною – не пізніше 10 квітня – та восени, як правило, 1
жовтня), яйця птиці в інкубаторах – на 1 січня, незавершене
виробництво у рибництві – на дату облову вигульних ставків,
дорослих продуктивних тварин, робочу худобу – не рідше 1 разу на
квартал.
З урахуванням інформаційних запитів суб‘єктів внутрішнього
контролю, організацію і методику проведення внутрішнього
контролю операцій з поточними біологічними активами
тваринництва необхідно будувати з урахуванням галузевих
особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств. За
результатами дослідження обґрунтовано вплив галузевих
особливостей операцій з поточними біологічними активами
тваринництва на систему внутрішнього контролю, окреслено склад
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об‘єктів контролю, сформульовано завдання та визначено склад
інформаційного забезпечення процесу контролю.
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регулирование расчетов по налогу на добавленную стоимость. Определены
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Однією з головних умов розвитку економіки країни є
ефективна податкова політика, за допомогою якої здійснюється
перерозподіл валового внутрішнього продукту, що втілює загальну
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додану вартість всіх галузей економіки в країні. Реформування
податкової системи України, яке спрямоване на забезпечення
економічного зростання, породжує низку проблемних питань, серед
яких головним для вирішення є управління податковими
платежами. Податок на додану вартість (далі – ПДВ) на сьогодні
має найбільш виражену фіскальну функцію, що підкреслює
залежність ефективності податкової політики країни від
ефективності управління ПДВ на макрорівні.
Діюче методичне забезпечення бухгалтерського обліку та
контролю розрахунків за ПДВ не пристосоване до нових умов, що
виникли у зв‘язку з реформуванням вітчизняної податкової системи
та переходом від фіскального спрямування податкової політики до
виконання нею стимулюючої функції, тому необхідним є його
удосконалення.
Вагомий внесок у розвиток організації та методики
бухгалтерського обліку розрахунків за ПДВ здійснили вітчизняні
вчені й науковці О.В. Адамик [5], О.В. Артюх, В.В. Бабіч, Ф.Ф.
Бутинець, А.В. Дмитренко, А.М. Герасимович, І.Ю. Кравченко,
Ю.Ю. Мороз, Т.Ф. Плахтій, П.Я. Хомин та ін. Вивчення праць
вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії та методики
бухгалтерського обліку та контролю розрахунків за ПДВ дозволило
виявити низку проблемних питань, які не вирішені науковцями,
зокрема,
удосконалення
потребує
методика
облікового
відображення розрахунків за ПДВ та здійснення внутрішнього
контролю відповідно до умов Податкового кодексу України на
основі вивчення зарубіжного досвіду та вимог державної
податкової політики.
Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретичних
положень нормативно-правового забезпечення розрахунків за ПДВ.
Основою здійснення бухгалтерського та податкового обліку
на підприємствах різних типів і організаційно-правових форм
власності повинна бути нормативно-правова база.
Нормативна база представлена рядом основних законодавчих
актів та нормативно правових документів з обліку розрахунків за
податком на додану вартість, їх зміст та характеристика подана у
таблиці 1.
Українське законодавство про ПДВ характеризується надто
великою рухливістю та мінливістю. З часу прийняття першого
Закону України «Про податок на добавлену вартість» від 20.12.1991
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р. видано чимало законодавчих актів, до яких вносились зміни та
доповнення до цього Закону. На сьогодні цей закон втратив
чинність, замість нього діє Податковий кодекс України від
02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – Податковий кодекс) [1].
Відповідно до міжнародних норм справляння ПДВ та
необхідності створення єдиної бази даних про платників податку
останні проходять спеціальну реєстрацію у Державній податковій
адміністрації за місцем їх знаходження з метою отримання
Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та індивідуального
податкового номера платника ПДВ. Індивідуальний податковий
номер платника податку на додану вартість – юридичної особи є
12-значним, фізичної особи – суб‘єкта підприємницької діяльності
– 10-значним. Оригінал свідоцтва видається у єдиному примірнику
і зберігається на підприємстві як документ суворої звітності. Крім
цього, можна одержати і необхідну кількість копій для своїх філій,
торгівельних точок тощо. Це може бути звичайна ксерокопія, але
обов‘язково засвідчена у відповідній податковій адміністрації.
Необхідною умовою реєстрації в якості платника ПДВ є також
наявність у бухгалтера і директора особового ідентифікаційного
номера платника податку.
Таблиця 1
Законодавчі акти та нормативно-правові документи з обліку
розрахунків за податком на додану вартість
№
з.п.

Документ

1.

Цивільний кодекс України
від 16.01.2003 р. № 435-IV [1]

2.

Податковий кодекс України
від 02.12.2010 р. № 2755-VI
[2]

Зміст документа
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У кодексі встановлено правові
основи
здійснення
підприємництва в Україні
У кодексі встановлено вичерпний
перелік податків і зборів, що
справляються в Україні, та
порядок їх адміністрування,
платників податків та зборів, їх
права та обов‘язки, компетенцію
контролюючих
органів,
повноваження і обов‘язки їх
посадових осіб під час здійснення
податкового контролю, а також
відповідальність за порушення
податкового законодавства

Продовження табл. 1

3.

Інструкція «Про
застосування плану
рахунків бухгалтерського
обліку активів, зобов’язань
і господарських операцій
підприємств і організацій»
затв. наказом Мінфіна
України від 30.11.99 р. № 291
(зі змінами та доповненнями)

Наводиться
коротка
характеристика та призначення
синтетичних
рахунків
і
субрахунків, а також типова
схема реєстрації та групування
інформації про господарські
операції

4.

Порядок заповнення
податкової накладної, затв.
наказом Мінфіна України від
01.11.2011 р. № 1379

Документ визначає порядок
оформлення
податкової
накладної до встановлених вимог

5.

6.

7.

Порядок ведення реєстру
виданих та отриманих
податкових накладних, затв.
наказом Мінфіна України від
17.12.2012 р. № 1340
Порядок заповнення і
подання податкової
звітності з податку на
додану вартість, затв.
наказом Мінфіна України від
25.11.2011 р. № 1492
Положення про
документальне
забезпечення записів у
бухгалтерському обліку
затв. наказом Мінфіна
України від 24.05.1995 р.
№ 88 (зі змінами та
доповненнями)

Документ
визначає
вимоги
ведення реєстру виданих та
отриманих
податкових
накладних
Документ встановлює порядок
складання та подання податкової
декларації з податку на додану
вартість
Встановлює порядок створення,
прийняття і відображення у
бухгалтерському обліку, а також
зберігання
первинних
документів, облікових регістрів,
бухгалтерської
звітності
підприємства

Згідно нового Податкового кодексу України станом на
16.02.2011 р., платником податку на додану вартість є будь яка
особа, що:
 провадить господарську діяльність і реєструється за своїм
добровільним рішенням як платник податку;
 зареєстрована або підлягає обов‘язковій реєстрації як
платник податку;
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 ввозить товари на митну територію України в обсягах, які
підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність
за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон
України відповідно до Митного кодексу України, а також:
― особа, на яку покладається дотримання вимог митних
режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення
від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів,
встановлених митним законодавством;
― особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів
на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим
призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання, а також
будь які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для
них не призначено.
Ці норми не застосовуються до операцій з ввезення на митну
територію України фізичними особами (громадянами) чи
суб‘єктами підприємницької діяльності, які не є платниками
податку, культурних цінностей (за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701
10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00,
9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених 50 і більше років тому).
 веде облік результатів діяльності за договором про
спільну діяльність без утворення юридичної особи;
 особа-управитель майна, яка веде окремий податковий
облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій,
пов‘язаних з використанням майна, що отримане в управління за
договорами управління майном;
 проводить операції з постачання конфіскованого майна,
знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не
звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за
правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у
власність держави, незалежно від того, чи досягає вона загальної
суми операцій із постачання товарів/послуг (перевищує 300000
гривень (без урахування ПДВ), а також незалежно від того, який
режим оподаткування використовує така особа згідно із
законодавством;
 уповноважена вносити податок з об‘єктів оподаткування,
що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами
залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у
підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;
136

 особа – інвестор (оператор), який веде окремий
податковий облік, пов‘язаний з виконанням угоди про розподіл
продукції;
 є отримувачем послуг (особа, відповідальна за
нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання
послуг
нерезидентами,
у
тому
числі
їх
постійними
представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо
місце постачання послуг розташоване на митній території України),
має права, виконує обов‘язки та несе відповідальність, як платник
податку.
Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з:
 постачання товарів, місце постачання яких розташоване
на митній території України, у тому числі операції з передачі права
власності на об‘єкти застави позичальнику (кредитору), на товари,
що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі
об‘єкта
фінансового
лізингу
в
користування
лізингоотримувачу/орендарю;
 постачання послуг, місце постачання яких розташоване на
митній території України;
 ввезення товарів на митну територію України;
 вивезення товарів за межі митної території України;
 постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і
багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і
річковим та авіаційним транспортом.
База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг
визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не
нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних податків
та зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що
використовується виробниками – суб‘єктами господарювання для
виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і
вироблених з них препаратів, (крім лікарських засобів у вигляді
бальзамів та еліксирів), а також збору на обов‘язкове державне
пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого
зв‘язку).
Згідно п. 1.179. ст. 14 Податкового кодексу податкове
зобов’язання – загальна сума податку на додану вартість, одержана
(нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.
Податковий кредит – сума, на яку платник податку на
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додану вартість має право зменшити податкове зобов‘язання
звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V
Податкового кодексу.
Основним первинним документом для обліку як податкового
кредиту, так і податкових зобов‘язань з ПДВ, є податкова
накладна, порядок складання якої здійснюється у відповідності до
Порядку заповнення податкових накладних [4, с. 86].
Контроль за нарахуванням і внесенням податку на додану
вартість до бюджету здійснюють податкові органи, а за
справлянням і перерахуванням податку до бюджету під час
ввезення (пересилання) товарів на митну територію України –
митні органи.
Отже, основою здійснення бухгалтерського та податкового
обліку на підприємствах різних типів і організаційно-правових
форм власності повинна бути нормативно-правова база. Основним
нормативно-правовим документом є ПКУ розділ V «Податок на
додану вартість». В ПКУ визначено платників податку на додану
вартість, об‘єкти, базу та ставки оподаткування, перелік
неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій,
особливості оподаткування експортних та імпортних операцій,
поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та
внесення податку до бюджету.
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У статті розкрито економічний зміст та природу грошового потоку,
вказано напрямки класифікації грошових потоків.
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The article deals with economic content and nature of the cash flow, whichever
direction the classification of cash flows.
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В статье раскрыто экономическое содержание и природу денежного
потока, указано направления классификации денежных потоков.
Ключевые слова: денежные потоки, классификация денежных потоков,
управление денежными потоками, финансовое планирование, международные
стандарты учета и финансовой отчетности.

У сучасних умовах розвитку економіки України управління
грошовими потоками суб‘єктів господарювання є важливою
складовою фінансового планування. Питання ефективності
управління грошовими потоками підприємства є доволі
актуальним, оскільки величина цих потоків свідчить про
фінансовий стан самого підприємства, є основою для його
самофінансування та впливає на платоспроможність і ліквідність.
Серед вітчизняних науковців, які досліджували теорію та
практику обліку грошових потоків, варто відзначити таких, як:
Височан О. С., Савлук М. І., Єрешко Ю. О., Васильченко З.М.,
Лігоненко Л. О., Момот Т. В., Береза С. Л., Бутинець Ф. Ф., Голов
С. Ф., Калюга Є. В., Кужельний М. В., Сопко В. В., Шевчук В.О.,
Салтикова Г. А., Соловйова О. В., Сорокіна О. М., Садовська І. Б. та
інші. Праці цих науковців охоплюють широкий діапазон питань,
пов'язаних з ефективністю управління грошовими коштами та їх
139

еквівалентами; висвітлюють методику обліку, аналізу та контролю
грошових коштів. Однак ця проблематика потребує поглиблення та
вдосконалення вже набутих досліджень.
Метою даної статті є дослідження і уточнення теоретичних
аспектів визначення сутності грошових потоків і їх класифікації.
Поняття грошових коштів тісно пов‘язане з поняттям
грошових потоків. Деякі автори їх ототожнюють, що на нашу
думку є помилковим, адже грошові потоки відображають динаміку
руху грошових коштів за певний період та не дозволяють отримати
інформацію про наявність коштів на певну дату. Розглянемо
детальніше підходи авторів до трактування поняття грошових
потоків, які наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «грошовий потік»
№
з/п

Автор

1

Бланк І.А. [1]

2

Гроппеллі
А.,Е. Нікбахт
[2]

3

Кірейцев
Г.Г. [3]

4

Краменко
В.І. [4]

5

Краменко
Г.О. [5]

6

Маркіна І.А.
[6]

7

Мних Є.В.
[7]

Сутність грошових потоків
Грошовий потік – сукупність розподілених у часі
надходжень і виплат коштів, генерованих
господарською діяльністю підприємства
Грошовий потік – як міра ліквідності підприємства,
що складається з чистого доходу і безготівкових
витрат, таких, як амортизаційні відрахування
Грошовий потік – є одним із ключових моментів
оптимального співвідношення між ліквідністю та
прибутковістю
Грошовий потік – сукупність надходжень і вибуття
коштів за певний період часу, формованих у процесі
господарської діяльності
Грошовий потік – сукупність розподілених у часі
надходжень і виплат коштів, генерованих
господарською діяльністю підприємства
Грошовий потік – сукупність розподілених за часом
надходжень і виплат грошових коштів, які
утворюються в процесі господарської діяльності і
пов‘язані із забезпеченням його платоспроможності
Грошовий потік – сукупність розподілених у часі
надходжень і виплат коштів, які генеруються його
господарською діяльністю
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Продовження табл. 1
8

Павловської О.В.
Притуляк Н.М.,
Невмержицької
Н.Ю. [8]

9

Старостенко Г.Г.,
Мірко Н.В. [9]

Грошовий потік – надходження й витрати
грошових коштів у процесі здійснення
господарської діяльності підприємства
Грошовий потік – надходженні і витрати
грошових коштів в процесі здійснення
господарської діяльності підприємства

Отже, з наведених визначень можна зробити певне
узагальнення: в економічній літературі сформувалися два основні
підходи до визначення категорії грошовий потік:
– грошовий потік – це різниця між отриманими і
виплаченими підприємством коштами за певний визначений
період, тобто це сума надлишку або недостачі грошових коштів;
– грошовий потік – це безперервний рух коштів (обіг), тобто
їх надходження й виплати (притоки й відтоки) за певний
визначений період.
Перше визначення зводиться до того, що грошовий потік ―
це залишок грошових ресурсів на конкретний момент часу, який не
може ототожнюватися з потоком (обігом, рухом), оскільки потік
означає рух. При цьому обсяг грошових потоків може
характеризуватися такими показниками як обсяг коштів, які
надійшли, та обсяг витрачених коштів. На думку фахівця Д.В.
Пірога грошовий потік має визначатися як сукупність послідовно
розподілених у часі подій, пов‘язаних з відокремленим та логічно
завершеним фактом зміни власника грошових ресурсів через
виконання зобов‘язань між економічними агентами (суб‘єктами
господарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними
організаціями) [3]. Грошові потоки безпосередньо пов'язані з рухом
коштів на підприємстві, який відображає надходження у
розпорядження суб'єкта господарювання грошових ресурсів та їх
використання.
Зауважимо, що російський учений-економіст І. Балабанов
тлумачить грошовий потік, передбачаючи оборот грошей, який
протікає безпосередньо в часі. При цьому автор звертає увагу на те,
що система відношень, яка виникає при грошовому потоці, носить
фінансовий характер [11, с. 208].
В той же час, більшість науковців акцентують увагу на
проблемі дефіциту грошових коштів, як головній складовій
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стримування економічного розвитку економіки, але практично не
розглядає якісну сторону даної проблеми, яка виражається в
необхідності деталізації грошових потоків за окремими
складовими, видами і напрямками діяльності та ін.
На наш погляд, питання класифікації грошових потоків у
вітчизняній літературі представлені недостатньо. Наукові
дослідження Бочарова В.В., Бланка І.О., Голова С.Ф., Ковальова
В.В., Салій З.П., Сорокіної Є.М., Стоянової Є.С., Федотової М.А.,
Сайфуліна Р.С. та інших авторів, присвячені рішенням питань,
пов‘язаних з оптимальним управлінням грошовими потоками.
Грошовий потік включає у свій склад велику кількість
потоків, які обслуговують господарську діяльність підприємства. У
сучасній економічній літературі наводиться класифікація грошових
потоків за різними ознаками. М.Д. Білик класифікує грошові
потоки за визначеністю структури грошового потоку і джерел його
формування в розрізі видів діяльності [10, с. 221].
На думку Унковської Т.Б., для потреб аналізу
кредитоспроможності
доцільно
використовувати
розподіл
грошових потоків, який існує у міжнародній практиці: пріоритетні,
дискреційні та фінансові [11, с. 263].
Кузнєцова І.Д. розробила класифікацію грошових потоків за
12 ознаками [12, с. 24].
Цал-Цалко Ю.С. класифікує грошові потоки за 10 ознаками
[13, с. 275].
Заремба Є.М. пропонує 14 класифікаційних ознак, які є
найбільш доцільними для ефективного цілеспрямованого
управління грошовими потоками підприємства (таб. 2) [14, с. 90].
Таблиця 2
Класифікація грошових потоків
№
з/п

Класифікаційна
ознака

1

Масштаб
обслуговування
фінансовогосподарських
процесів

Найменування грошового потоку
1.1. Грошовий потік підприємства
1.2. Грошовий потік кожного структурного
підрозділу
1.3.Грошовий потік окремої господарської
операції
1.4. Грошовий потік за системою
1.5. Грошовий потік за сферою діяльності
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Продовження табл. 2

2

Вид фінансовогосподарської
діяльності

3

Напрямок руху

4

За ступенем
управління

5

Форма здійснення

6

Сфера обігу

7

Тривалість
формування

8

Достатність обсягу

9

Вид валюти

10
11

Передбачення
підприємства
Безперервність
формування

12

Стабільність
часткових інтервалів
формування

13

Оцінка в часі

14

З урахуванням
процесу діяльності

2.1. Грошовий потік від операційної
діяльності
2.2.Грошовий потік від інвестиційної
діяльності
2.3.Грошовий
потік
від
фінансової
діяльності
2.4. Сукупний грошовий потік
3.1. Вхідний грошовий потік (приплив)
3.2. Вихідний грошовий потік (відплив)
3.3. Мінімальне сальдо грошового потоку
4.1. Релевантний грошовий потік
4.2. Нерелевантний грошовий потік
4.3. Контрольований грошовий потік
4.4. Неконтрольований грошовий потік
5.1. Безготівковий грошовий потік
5.2. Готівковий грошовий потік
6.1. Зовнішній грошовий потік
6.2. Внутрішній грошовий потік
7.1. Короткостроковий грошовий потік
7.2. Довгостроковий грошовий потік
8.1. Надлишковий грошовий потік
8.2. Оптимальний грошовий потік
8.3. Дефіцитний грошовий потік
9.1. Грошовий потік в національній валюті
9.2. Грошовий потік в іноземній валюті
10.1. Плановий грошовий потік
10.2. Неплановий грошовий потік
11.1. Регулярний грошовий потік
11.2. Дискретний грошовий потік
12.1.Регулярний
грошовий
потік
з
рівномірними частковими інтервалами
12.2.Регулярний
грошовий
потік
з
нерівномірними частковими інтервалами
13.1. Поточний грошовий потік
13.2. Майбутній грошовий потік
14.1. Грошовий потік процесу виробництва
14.2. Грошовий потік маркетингу
14.3. Грошовий потік соціальної сфери
14.4.Грошовий
потік
стимулювання
працівників (пайовиків)
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Цю класифікації можна доповнити такими видами грошових
потоків, необхідність ідентифікації та вивчення яких обумовлена
сучасними умовами господарювання і недосконалістю методів
управління. Їх поява викликана процесом формування окремих
організаційно-управлінських груп, основною метою створення яких
являється зниження операційних витрат, податкових платежів, а
також підвищення ефективності господарської діяльності в умовах
ринкової економіки.
У зв‘язку з цим пропонуємо розширити даний розділ
класифікації грошових потоків шляхом включення наступних їх
різновидів:
– грошовий потік за сферою діяльності (торгівля,
виробництво, заготівлі та ін.) характеризується надходженнями і
виплатами грошових коштів, що здійснюються в рамках окремих
направлень (видів) діяльності, які орієнтовані на потребу ринку і
споживача.
Отже, грошовий потік підприємства є одним з головних
об‘єктів управління, представлений у грошовій формі i
безпосередньо пов'язаний iз функціонуванням грошей i грошової
системи. Виконуючи функцію інструменту взаєморозрахунків iз
суб'єктами економічних відносин всіх видів його дiяльностi,
грошовий потік, пов'язаний iз чинниками лiквiдностi та ризику,
впливає на рух активів та капіталу підприємства, характеризується
вiдповiдним розміром, напрямом i часом.
Уточнення поняття грошових потоків надасть можливість
розширити аналітику руху грошових коштів, підвищити рівень
управління грошовими потоками підприємства, що в свою чергу
забезпечить його фінансову стабілізацію та високі темпи розвитку.
На основі розглянутих визначень грошового потоку можна
сформулювати найбільш об‘єктивне визначення даного поняття.
Таким чином, грошовий потік підприємства є сукупністю
розподілених у часі надходжень i витрат грошових коштів, рух яких
є одним з головних об‘єктів управління, пов'язаний з чинниками
лiквiдностi та ризику, впливає на рух активів та капіталу
підприємства, характеризується відносним розміром, напрямком i
часом. Формування грошових потоків на підприємстві характеризується різним рівнем їх значущості для забезпечення
стабільності фінансово-господарської діяльності підприємства у
короткостроковому та довгострокових періодах.
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хозяйствующего субъекта в условиях рыночных отношений.
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Прибуток як економічна категорія – це грошовий вираз
вартості реалізованого чистого доходу, основну форму грошових
накопичень господарюючих суб‘єктів. Він характеризує доходність
підприємства від проведення відповідних заходів, окупність
вкладених витрат і використаного майна.
Сума отриманого прибутку – показник, який характеризує
результативність роботи підприємства, фінансовий результат його
діяльності.
Прибуток
є основним узагальнюючим показником
фінансових результатів господарської діяльності підприємств.
Підприємство здійснює виробничу, науково-дослідницьку і
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комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку.
Отже, підприємець повинен завжди ставити собі за мету отримання
прибутку, але не завжди йому це вдається. Зокрема, коли виручка
дорівнює собівартості проданої продукції, то вдалося лише
відшкодувати затрати на виробництво і продаж продукції. У
випадках перевищення затрат над виручкою, підприємство отримає
негативний фінансовий результат – збитки, що ставить його в
складне фінансове становище, не виключаючи банкрутства.
Про актуальність тематики фінансових результатів свідчить
рівень її розгляду в наукових працях. Серед видатних вчених, які
здійснили вагомий внесок у розвиток тематики фінансових
результатів в бухгалтерському обліку на різних історичних етапах,
слід назвати Л. Флорі, Д. Манчіні, Ф. Ескобара, А. Гільбо,
Ф.
Марчі, Д. Чербоні, Ф. Беста, Е. Леоте, Є. Сіверса, О. Галагана, А.
Бикова, Я. Соколова. Значний внесок зробили також українські
вчені О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович,
Г.Г.
Кірейцев, М.В. Кужельний, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та ін.
На основі аналізу наукової літератури нами виділено групи
актуальних питань за напрямком дослідження «фінансові
результати» (таблиця 1).
Таблиця 1
Групи актуальних питань за напрямом «фінансові результати» у
науковій літературі
№
групи
1
1

2

3

Проблемні питання
2
Бухгалтерський облік
фінансових результатів
Формування фінансових
результатів
Класифікація фінансових
результатів
Складові, структура
фінансових результатів
Оцінка фінансових
результатів
Сутність фінансових
результатів
Функції прибутку
Аналіз фінансових
результатів

Автори
3
Бугайов А.В., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф.,
Канцуров О.О.,
Долан Е. Дж., Ліндсей Д., Бернстайн Л.А.,
Байє М.Р.
Медведєв М.Ю., Нашкерська Г.В.,
Новодворський В.Д., Палій В.Ф.,
Маршал В., Друкер П., Мілгром П.,
Робертс Дж., Брігхем Є., Коласс Б.
Бочаров В.В., Гінзбург А.І., Павленко Р.В.,
Гальперін В.М., Ігнат‘єв С.М.
Моргунов В.І., Крейніна М.М.,
Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.
Хуторян А.А., Єремян О.М., Павленко Р.В.,
Ришар, Соколов Я.В., Сопко В.В.,
Ткаченко Н.М., Швець В.Г
Янок Д.А, Прохар Н.В., Мороз Ю.Ю,
Олійничук О.І., Брігхем Є., Коласс Б.
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У загальному вигляді, прибуток – це різниця між доходами
від певної діяльності й витратами на її здійснення. Він інформує
про необхідність заходів щодо зменшення собівартості продукції,
нарощування обсягів виробництва й реалізації, розширення
асортименту товарів, доцільність змін у ціновій політиці. Прибуток
є визначальним критерієм ефективності господарювання.
Розрахунок фінансових результатів, тобто, визначення
прибутку є складним і важливим процесом на підприємстві. Адже
на основі аналізу прибутку, доходу і собівартості, підприємство
приймає важливі управлінські рішення. Тому хибні значення вище
зазначених показників може призвести до невірно прийнятих
рішень, що негативно вплине на загальний фінансовий стан
підприємства.
Розмір і характер прибутків і збитків за кожен період
діяльності підприємства є найважливішими підсумковими
показниками його роботи. Прибуток – одне з основних джерел
фінансування ресурсів підприємства, формування централізованих і
децентралізованих фондів грошових коштів. За рахунок прибутку
відбувається формування в значному обсязі бюджетних ресурсів
держави, здійснюється фінансування розширення підприємств,
матеріальне стимулювання робітників, розвиток соціальнокультурних заходів тощо. У зв‘язку з цим в отриманні прибутку
повинні бути зацікавлені не тільки трудові колективи підприємств,
але й держава в цілому.
Багатоканальне використання прибутку підсилюється з
переходом економіки держави на основи ринкового господарства.
В цих умовах господарюючий суб‘єкт, отримавши фінансову
самостійність і незалежність, має право вирішувати, на які цілі і в
яких розмірах використовувати прибуток, який залишається після
сплати до бюджету встановлених податків і платежів.
Значна роль прибутку в розвитку підприємства та
забезпеченні інтересів його власників і персоналу визначає
необхідність ефективного та безперервного управління ним.
Управління прибутком є процесом розробки та прийняття
управлінських рішень з усіма основними аспектами його
формування, розподілу та використання.
Основним завданням управління прибутком є забезпечення
оптимізації його розподілу як у звітному, так і в майбутніх
періодах. Розподіл прибутку повинен забезпечувати одночасно
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гармонізацію інтересів власників з інтересами держави та
персоналу підприємства.
Побудова системи управління прибутком потребує
формування систематизованого переліку об‘єктів управління. До
них відносяться управління формуванням прибутку та управління
розподілом і використанням прибутку.
Основними принципами розподілу прибутку господарюючих
суб‘єктів у ринкових умовах господарювання є:
 розподіл прибутку між державою і підприємством як
господарюючим суб‘єктом повинен проводитись з урахуванням
інтересів держави в формуванні на відповідному рівні бюджетів і
зацікавленості підприємств у стимулюванні їх діяльності;
 вилучення відповідної частини прибутку державою до
бюджету у вигляді податків повинно проводитись по твердих,
невисоких ставках, встановлених державою в законодавчому
порядку, розміри яких не повинні змінюватися довільно;
 прибуток,
який
залишається
в
розпорядженні
господарюючого суб‘єкта, повинен спрямовуватися в першу чергу
на нагромадження, яке забезпечуватиме подальший розвиток
підприємства, а в частині, яка залишилася, – на споживання для
задоволення матеріальних і соціальних потреб робітників.
Згідно з законодавcтвом порядок використання прибутку
(доходу) визначає власник (власники) підприємства або
уповноважений ним орган у відповідності до статуту підприємства
і чинного законодавства. При цьому державний вплив на напрям і
обсяги використання прибутку господарюючих суб‘єктів
здійснюється через установлені нормативи, податки, податкові
пільги тощо. Отже, законодавче розподілення прибутку
господарюючих суб‘єктів регулюється в тому розмірі, який
надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків і інших
обов‘язкових
платежів.
Виходячи
з
цього
отриманий
господарюючими
суб‘єктами
загальний
прибуток
використовується, в першу чергу, на сплату до бюджету
встановлених законами України податків і платежів – податку на
прибуток, розрахованого згідно з Податковим кодексом України, а
також інших платежів до бюджету, які сплачуються за рахунок
прибутку. Залишений після цього прибуток вважається чистим
прибутком підприємства і розподіляється на його розсуд.
Господарюючий суб‘єкт самостійно визначає напрямок
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використання тієї частини прибутку, яка залишилася в його
розпорядженні. При цьому порядок розподілення і використання
прибутку на підприємстві фіксується в його статуті та визначається
положенням, розробленим відповідними економічними службами
підприємства і затвердженим його керівництвом.
Згідно зі статутом підприємства можуть використовувати
прибуток, який залишився в їх розпорядженні, на поповнення
статутного капіталу, на утворення та поповнення резервного
капіталу, а також направляти на виплату дивідендів і на інші цілі.
Відрахування на формування фондів підприємство здійснює лише в
тому випадку, якщо їх створення передбачено установчими
документами. При цьому прибуток, спрямований на поповнення
статутного капіталу, може використовуватися на збільшення майна
підприємства за рахунок фінансування об‘єктів виробничого та
невиробничого призначення, що вводяться в експлуатацію,
придбання техніки, обладнання та інших основних засобів,
фінансування приросту оборотних активів та ін.
За рахунок резервного капіталу можуть покриватися
невідшкодовані збитки від стихійного лиха, відшкодовується
нестача власних оборотних активів, погашається безнадійна
дебіторська
заборгованість,
виплачуються
дивіденди
по
привілейованих акціях у випадках відсутності прибутку та ін.
При спрямуванні прибутку на розвиток виробництва за
рахунок нього фінансуються витрати на технічне переозброєння
виробництва,
освоєння
нових
технологій,
здійснення
природоохоронних заходів, нове будівництво виробничих
потужностей, удосконалення технологій і організацію виробництва,
фінансується поповнення власних обігових активів, здійснюються
внески на створення статутних капіталів інших підприємств і на
утримання союзів, концернів, асоціацій, до складу яких входить
підприємство, погашаються довгострокові кредити, взяті на
виробничий розвиток, і відсотки по них тощо.
При спрямуванні прибутку на соціальний розвиток
фінансуються такі витрати: на будівництво житла і об‘єктів
культурно-побутового обслуговування; на утримання будівель і
споруд, призначених для культурно-освітньої і фізкультурнооздоровчої роботи серед робітників підприємства; на утримання
дитячих дошкільних установ, таборів відпочинку для дітей, які
знаходяться на балансі підприємства; для надання допомоги
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школам, притулкам для старих і інвалідів; на відшкодування
збитків житлово-комунального господарства, яке знаходиться на
балансі підприємства; на придбання путівок до будинків
відпочинку і санаторіїв робітникам; на проведення культурномасових і оздоровчих заходів серед робітників підприємства тощо.
За рахунок коштів, які відраховуються від прибутку на
матеріальне заохочення, виплачують винагороду робітникам за
підсумками роботи за рік, а також проводять одноразове
заохочення працівників за якісне та своєчасне виконання особливо
важливих виробничих завдань (робіт), надають матеріальну
допомогу робітникам і службовцям, оплачують додаткові
відпустки, виплачують допомогу робітникам, що виходять на
пенсію, і надбавки до пенсій працюючим пенсіонерам, виплачують
дивіденди по акціях і вкладах членів трудового колективу в майно
підприємства, оплачують зменшення тривалості робочого часу для
окремих категорій робітників (матерів, які годують грудьми) тощо.
Отже, прибуток є рушійною силою ринкового механізму
господарювання, основним джерелом економічного та соціального
розвитку підприємства й держави в цілому.
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Впродовж своєї діяльності будь-яке підприємство проводить
безліч фінансово-господарських операцій і постійно несе витрати,
пов'язані з їх проведенням. Одні групи витрат безпосередньо
пов'язані зі здійсненням конкретної операції (із конкретним
об'єктом витрат), інші — мають загальний характер і необхідні для
забезпечення функціонування підприємства в цілому. Усі витрати
— і матеріальні, і трудові, і фінансові — підприємство здійснює
для забезпечення своєї діяльності.
Вивченням поняття витрат займалося багато вчених, серед
яких Ф.Ф. Бутинець, В.М. Іваненко, В.Б. Івашкевич, Г.Г. Кірейцев,
М.В. Кужельний, В.Г. Линник, В.О. Мец, В.Є. Мних, Я.В. Соколов,
В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Е. Шмаленбах, М.Г. Чумаченко та інші.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та розкриття її у фінансовій
звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
(далі – П(С)БО) 16 «Витрати». Норми цього П(С)БО стосуються
фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних
осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
В різних економічних джерелах термін ―витрати‖ трактується
по-різному. Перелік цих визначень наведено у табл. 1.
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Таблиця 1
Трактування поняття ―витрати‖
Зміст
Економічні витрати – це
кількість
(вартість) інших продуктів, від яких варто
відмовитися або якими слід пожертвувати, щоб
отримати якусь кількість даного продукту [ 5
].
Витрати – це ті платежі, які повинен
зробити виробник за всі використовувані
ресурси [7].
Витрати підприємства — це грошовий
вираз використовування факторів виробництва
для виробництва та реалізації продукції [6,
с.15].
Витрати – це виражені у грошовій формі
витрати
ресурсів на здійснення підприємницької
діяльності [14,c. 25].
Витрати – це обсяг спожитих виробничих
факторів (матеріальних, фінансових, трудових
ресурсів),
необхідних
для
здійснення
підприємством
господарської
діяльності,
спрямованої на отримання прибутку та
максимізації добробуту власників у грошовому
виразі [13,c.160].
Витрати – це оплата придбаних і
використаних чинників виробництва [3,c.25].
Витрати – це фактори, що зумовлені
вибуттям ресурсів, які зменшують
нерозподілений прибуток підприємства [12,
c.32].
Витрати – це грошове відображення витрат
живої та уречевленої праці на здійснення
поточної торговельно-виробничої діяльності
підприємства, що за натурально-речовим
складом становлять спожиту частину
матеріальних, нематеріальних, трудових та
фінансових ресурсів [11, c.246].

Джерело
Н. Грицак

В. Конопліцький

О. Іванілов

В.Чепінога

В.Сідун,
Ю.Пономарьов

А.Гальчинськи,
П. Єщенко
В.Палехова

О.Лишиленко

Проаналізувавши існуючі погляди щодо визначення сутності
витрат, можна сказати, що на нашу думку, більш доцільно
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трактувати витрати з точки зору бухгалтерського обліку – як
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов‘язань внаслідок здійснення господарської
діяльності підприємства, які призводять до зменшення власного
капіталу. Такий підхід є більш необхідним в практичному
застосуванні, він допомагає визначати фактичну суму здійснених
витрат за певний період, а отже сприяє більш достовірному їх
відображенню та обліку.Згідно даної таблиці видно, що дане
поняття трактується по-різному.
З історичним розвитком економіки змінювалося і поняття
«витрати», його розуміння, трактування і значення на різних етапах
розвитку суспільства. Його еволюція відбувається і зараз, що і
спостерігається відповідно до різних трактувань науковцями,
зазначеними в таблиці 1.
В економічній науці уже довго йде дискусія щодо
ідентичності категорій "витрати" і "затрати". Розглянемо
економічну сутність витрат та розмежування понять "витрати",
"затрати".
«Витрати» являють собою розподілені по періодах і такі, що
впливають на результати діяльності підприємства, витрати,
грошова оцінка, яких відповідає основним розпорядженням про
складання звітності» . У той же час основними ознаками поняття
«затрати» є : споживання виробничих чинників; зв‘язок виробничих
чинників з виробництвом продукції; оцінка споживання
виробничих чинників.
Поняття «затрати» пов‘язане з чинниками,що впливають на
результати виробничої діяльності того або іншого суб‘єкта
господарювання, а поняття «витрати»- з фінансовими аспектами
даного виду діяльності. Таким чином, якщо розглядати поняття
«затрати» і «витрати» з точки зору двох ознак, а саме чинників
виробництва і кінцевого результату, то поняття «витрати» є більш
загальним і включає в себе поняття «затрати», оскільки вплив на
кінцевий результат здійснюється за допомогою використання
певної кількості як виробничих,так і невиробничих чинників [9].
Тому при розгляді чинників виробництва і пов‘язаних з ними
затрачених ресурсів доцільно дотримуватися поняття «затрати», а
при аналізі і розробці методичних підходів, рекомендацій і
механізмів зниження цих затрат необхідно вести мову про
«витрати», оскільки в цьому випадку розглядаються всілякі
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оптимізаційні критерії, більшість яких пов‘язана з вартісними
характеристиками.
Отже, можна сказати, що поняття «затрати» і «витрати»
являють собою різні рівні узагальнення затрачених коштів
підприємства, необхідних для здійснення різних видів його
діяльності.
Окрім, науковців зазначених в таблицідане поняття також
досліджували і інші науковці.
Низка науковців утотожнює дане поняття із собівартістю.
Ф.Ф. Бутинець стверджує, що витрати виробництва- грошовий
вираз величини ресурсів, використанх у процесі виробництва, та
розмір яких можна безпосередньо віднести до конкретного виду
продукції. Таку ж саму позицію і відстежує В.П. Завгородній.
В процесі виробництва продукціївитрачається праця,
використовуються засоби виробництва та предмети праці. Відомі
економісти Е.С. Хендріксен та М.Ф. Ван Бреда зазначають, «що
витрати є несприятливим рухом ресурсів, який зменшує прибуток
фірми.
Проте не кожен несприятливий рух є витратами. Більше того,
витрати це використання або споживання товарів і послуг у процесі
отримання доходу» [12]. У першій частині свого визначення автори
вказують, що витрати зменшують прибуток підприємства, а в
другій, що вони потрібні для отримання доходу.
Сучасні американські вчені Ч.Т. Хорнгрен та Дж. Фостер під
поняттям витрат розуміють використані ресурси або гроші, які
потрібно заплатити на товари чи послуги .
Палій В. та Вандер Віл Р. у спільній праці «Управлінський
облік» під витратами розуміють увесь комплекс матеріальних та
грошових ресурсів, який необхідний для створення продукту.
Автори забули у визначення включити трудові ресурси і
розглядають тільки один господарський процес.
Як бачимо, майже всі науковці розглядають поняття
«витрати» з позиції використання ресурсів.
Ягурова А. розрізняє поняття «витрати на виробництво» та
«затрати». Під першим розуміється обґрунтоване умовами
виробництва і спрямоване на створення корисних цінностей чи
надання послуг споживання матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів. Затрати крім витрат на виробництво включають усі
витрати, тобто ще й витрати, збитки, а також витрати з соціального
155

забезпечення робітників [15, с. 53].
На думку О.Ф. Буфетової: «Поняття «затрати» стосується
будь-якого використання ресурсів підприємства або збільшення
зобов‘язань, у тому числі й на придбання активів. Поняття
«витрати» застосовується лише в разі використання тих ресурсів,
які при визначенні фінансового результату діяльності суб'єкта
господарювання за звітний період порівнюються з одержаними
доходами відповідно до принципу нарахування та відповідності
доходів і витрат» [3].
Череп А.В. наголошує, що під витратами варто розуміти «явні
(фактичні, розрахункові) витрати підприємства, а під затратами
зменшення засобів підприємства або збільшення боргових
зобов'язань у процесі господарської діяльності».
Так, В.В. Сопко «використані у процесі виробництва різні
речовини та сили природи на виготовлення нового продукту праці»
відносить до затрат. До витрат належать адміністративні витрати і
витрати на збут, тобто витрати, пов'язані з часом як витрати
періоду. Характерним для цих витрат є те, що вони не запасомісткі,
і не слід очікувати від них будь-якої вигоди за межами даного
періоду [13].
Нападовська Л. вважає, що для управління виробничою
собівартістю, витрачення ресурсів у виробництві можна
відображати через використання поняття «затрати» [8]. Як
зазначалося раніше, в економічній літературі поряд із поняттям
«витрати» використовуються і такі, як «затрати», «видатки» та
«платежі».
Ягурова А., Буфетова О.Ф., Череп А.В., у своїх визначеннях
висловлюють думку, що затрати підприємства більші, ніж витрати.
Протилежної думки дотримуються В.В. Сопко та Л. Нападовська.
Вони у своїх працях доводять, що витрати все ж таки більші, ніж
затрати [15].
Такі поняття, як «видатки» та «платежі», недоречно
розглядати як витрати. У бухгалтерському обліку видатки та
платежі не відображаються на рахунках витрат, тому і не можуть
бути витратами.
Отже, економічна суть витрат була, є і залишиться однією із
найбільш дискусійних тем. Така багатозначність поняття «витрати»
вимагає нових підходів до визначення цієї категорії та значних
термінологічних уточнень. Але поки поняття «затрати» не буде
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законодавчо закріпленим, тобто замість слова «витрати» у чинних
нормативно-правових актах буде використовуватися поняття
«затрати» у певному контексті, широко застосовувати поняття
«затрати» у науковому обігу та вводити його для характеристики
витрат виробництва є передчасним.
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У статті досліджено особливості сільськогосподарської галузі з точки
зору їх впливу на організаційно-методичне забезпечення обліку результатів
діяльності аграрних підприємств. Доведено, що основними відмінностями обліку в
сільському господарстві є процес визначення собівартості продукції, порядок
оцінки продукції, система документування та методика обліку руху тварин та їх
відтворення.
Ключові слова: збиток, калькулювання витрат, прибуток, сільське
господарство, собівартість, фінансовий результат.
This article explores the features of the agricultural sector in terms of their
impact on organizational and methodological support accounting performance of
agricultural enterprises. It is proved that the main differences in accounting agriculture
is the process of determining the cost of production, product evaluation procedure, the
system and method of documenting animal movement records and playing them.
Key words: damage calculation costs, revenue, agriculture, cost, profit or loss.
В статье исследованы особенности сельскохозяйственной отрасли с
точки зрения их влияния на организационно-методическое обеспечение учета
результатов деятельности аграрных предприятий. Доказано, что основными
отличиями учета в сельском хозяйстве является процесс определения
себестоимости
продукции,
порядок
оценки
продукции,
система
документирования и методика учета движения животных и их воспроизведения.
Ключевые слова: убыток, калькулирование затрат, прибыль, сельское
хозяйство, себестоимость, финансовый результат.

Величина фінансового результату визначає можливість
подальшого розвитку підприємства та створює запас фінансової
стійкості, який дозволяє підприємству оперативно реагувати на
зміни у ринковій кон‘юнктурі, тому питання підвищення
ефективності діяльності набувають особливої актуальності в період
нинішньої ринкової нестабільності та економічних перетворень.
Провідна роль у вирішені питань визначення й оптимізації
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величини фінансових результатів належить бухгалтерському
обліку, економічному аналізу та контролю, адже можливість
отримання найбільшого економічного ефекту при найменших
витратах трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною
мірою залежить від того, наскільки оперативно і точно
підприємство здійснює облік, аналіз та контроль власних витрат та
доходів.
Дослідженню проблем обліку та аналізу фінансових
результатів приділяли увагу вчені В.П. Багров, В.Я. Соколов,
Ф.Ф. Бутинець, Г.В. Савицька, О.І. Гадзевич, С.Ф. Голов,
В.І. Іващенко, В.М. Костюченко, М.А. Болюх, А.Г. Загородній,
Г.Л. Вознюк, Є.О. Підгора, М.Г. Чумаченко, О.В. Лишиленко,
В.О. Мец, М.Р. Остапюк, З.М.Холод, Н.В. Чабанова та інші.
Сільське господарство є однією з основних галузей економіки
України загалом і матеріального виробництва зокрема, на яку
припадає близько 20% загального обсягу валового продукту, шоста
частина валового національного продукту України, і майже стільки
ж національного доходу. Воно відрізняється багатогалузевістю і
сезонністю виробництва, які зумовлюють особливості організації
обліку та контролю в сільськогосподарських підприємствах.
Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах
здійснюється за єдиною для всіх форм господарювання
методологією, але, на відміну від інших виробництв, має певні
особливості, які визначаються включенням у процес виробництва
біологічних об‘єктів та сил природи. Якщо у промисловості
використовуються засоби і предмети праці, які створює людина, то
в сільському господарстві, крім цих засобів, використовуються
рослини і тварини, земля, яка водночас є і засобом, і предметом
праці. На процеси виробництва впливають також погодні фактори.
Історично склалося так, що органи, які займаються
бухгалтерським обліком, приділяли мало уваги веденню
бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах.
У сільському господарстві, на відміну від промисловості,
результат праці здебільшого віддалений від моменту її
прикладання, що пов‘язано з включенням у процес виробництва
біологічних та природних систем. Так, озимі зернові в
господарствах висіваються у вересні, а врожай збирається в липні
наступного року (період вирощування – 10-11 місяців), період
вирощування молодняку великої рогатої худоби становить 24-28
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місяців, свиней – 14-16 місяців. Ці особливості сільському
господарстві і зумовлюють особливості бухгалтерського обліку.
При організації бухгалтерського обліку і контролю в
сільськогосподарських підприємствах необхідно звертати увагу на
особливості обліку затрат і калькулювання собівартості продукції
рослинництва й тваринництва, а також коригування планової
собівартості продукції рослинництва і тваринництва до фактичної
собівартості в кінці року.
Характерною особливістю сільського господарства є те, що
воно складається з ряду галузей (рослинництва, тваринництва,
переробних виробництв тощо), які виробляють різноманітну
продукцію і продукцію власної переробки. Тому бухгалтерський
облік повинен бути побудований таким чином, щоб затрати
обліковувалися за галузями господарства, а в них – за культурами,
групами культур, видами (групами) тварин, промисловими та
іншими виробництвами.
Ще однією відмінною особливістю сільськогосподарського
виробництва є його сезонність, яка зумовлює нерівномірність у
використанні трудових ресурсів і техніки протягом року. В зв‘язку
із сезонністю виробництва собівартість продукції обчислюється, як
правило, в кінці року. Ці особливості вимагають накопичення в
обліку накладних витрат, послуг допоміжних виробництв,
амортизаційних відрахувань і витрат на поточний ремонт техніки,
які в кінці року розподіляються на рахунки споживачів.
Фактична собівартість продукції (робіт, послуг) у
сільськогосподарських підприємствах розраховується в цілому за
рік, крім продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв
(ремонтні майстерні, вантажний автотранспорт та ін.), фактична
собівартість яких визначається щомісяця.
З метою планування й обліку виробничої собівартості
сільськогосподарської продукції, організації синтетичного й
аналітичного обліку витрат, визначення вартості продукції в
сільськогосподарських підприємствах здійснюють класифікацію
витрат за статтями калькулювання.
Витрати основної діяльності під час формування виробничої
собівартості сільськогосподарських робіт можуть групуватись за
такими статтями калькулювання (таблиця 1) [2, с. 137].
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Таблиця 1
Групування витрат основної діяльності за статтями калькулювання

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Насіння та посадковий матеріал
Паливо та мастильні матеріали
Добрива
Засоби захисту рослин і тварин
Корми
Сировина і матеріали
Роботи і послуги
Витрати на ремонт необоротних активів
Інші витрати на утримання основних засобів
Інші витрати
Непродуктивні витрати
Загальновиробничі витрати

підсобних
(переробних,
промислових)
виробництвах

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

допоміжних
виробництвах

Назва статті калькулювання

тваринництві

№

рослинництві

Облік витрат у

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таким чином, калькулювання витрат залежить від галузі
сільського господарства і це повинно враховуватись при організації
синтетичного і аналітичного обліку витрат.
Залежно від характеру участі у процесі виробництва витрати
поділяються на основні і накладні. Основні витрати пов‘язані з
безпосереднім виконанням технологічних операцій по виробництву
продукції (робіт, послуг), а накладні – з управлінням та
обслуговуванням діяльності підрозділів (бригади, цеху, ферми,
внутрігосподарського кооперативу тощо), галузі чи господарства в
цілому.
Витрати на заходи з підвищення родючості земель (зокрема
на гіпсування та вапнування ґрунтів) плануються й обліковуються
як витрати майбутніх періодів і відносяться на собівартість
сільськогосподарської продукції рівними частинами протягом
сівозміни.
Особливості сільськогосподарського виробничого процесу
вимагають поряд із застосуванням загальних форм первинних
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документів, використання також спеціальних. Наприклад, у
рослинництві застосовується спеціальна форма №119 «Акт
витрачання насіння та посівного матеріалу», форма №118 «Акт про
використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив,
отрутохімікатів та гербіцидів», у тваринництві – «Книга обліку
руху тварин і птиці» (сільгоспоблік, форма №34), «Звіт про рух
тварин і птиці на фермі» (сільгоспоблік, форма №102), «Акт на
оприбуткування приплоду» (форма №95) тощо.
Особливою в сільському господарстві є і методика обліку
руху тварин та відтворення їх за видами і зоотехнічними групами.
Спеціально обліковують витрати на вирощування й відгодівлю
тварин, калькулюють приріст їхньої живої маси та собівартість
поголів‘я (у живій масі), що дає змогу контролювати ці процеси й
виявляти фактичну вартість тварин, яких переводять в основні
фонди, реалізують або залишають на кінець року для підгодівлі й
вирощування.
Організація аналітичного і синтетичного обліку в галузі
сільського господарства має також свої особливості. Сюди
відноситься ведення синтетичних рахунків витрат 231
«Рослинництво», 232 «Тваринництво», 233 «Промислове
виробництво». Аналітичний облік може вестись в розрізі
матеріально-відповідальних осіб, за видами (худоби, рослин,
звірів), обліковими групами, породами [3, с. 256].
Отже, можна виділити п‘ять специфічних ознак, які
характеризують галузеву специфіку господарюючого суб‘єкта та
визначають специфіку організації бухгалтерського обліку на
підприємстві:
1) сезонність діяльності;
2) публічність (високий рівень публічності – для
підприємств колективної форми власності; середній рівень – для
комунальних підприємств та державних підприємств; низький
рівень – для приватних підприємств);
3) значні обсяги обігу;
4) складність виробничого процесу;
5) конфіденційність (це не є обов‘язковою специфічною
ознакою для сільськогосподарських підприємств, але може бути
характерним для них, виходячи із установлених на підприємстві
конфіденційних ознак та меж).
Поряд з ознаками, що притаманні виключно галузі сільського
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господарства, існують об‘єднуючі ознаки, характерні для різних
видів економічної діяльності підприємств. Тому при організації
бухгалтерського обліку конкретного суб‘єкта господарювання
доцільно розглядати його галузеву специфіку не в межах окремих
видів економічної діяльності, яку він здійснює, а з огляду на вище
запропоновані специфічні ознаки, що характеризують галузеву
специфіку підприємства.
Таким чином, основними відмінностями обліку в сільському
господарстві є процес визначення собівартості продукції, порядок
оцінки продукції, система документування та методика обліку руху
тварин та їх відтворення.
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Собівартість – це нестійка категорія, яка вимагає управління,
координування і контролю. Ось чому проблема зниження
собівартості продукції є однією з головних для будь-якого
підприємства. Отримання найбільшого доходу при найменших
витратах, економії трудових, матеріальних і фінансових ресурсів
залежить від того, як підприємство вирішує питання, пов'язані зі
зниженням собівартості.
Проблеми зниження собівартості продукції привертають до
себе дедалі більшу увагу вчених. Цю проблему вивчали:
С.В. Мочерний, Бойчик І., Грещак М., Іваненко В., Коваль І.,
Покропивний, Ткаченко М., Шегда А.В., Опря А., Пантелійчук,
Плотнікова Т.,Чумаченко М. та інші. Вітчизняні дослідники
вивчають проблему зниження собівартості найчастіше з позиції
зменшення матеріальних витрат, які в Україні складають значну
частку в структурі собівартості. Проте існують інші резерви
зниження собівартості, які нині не враховуються на діючих
підприємствах, що призводить до низької ефективності їх
діяльності.[1]
Собівартість є одним з найважливіших показників
ефективності
діяльності
підприємства,
який
комплексно
характеризує використання всіх ресурсів, а саме, матеріальних,
трудових та фінансових є собівартість продукції, тобто належить до
найважливіших якісних показників, які в узагальненому вигляді
відображають всі сторони господарської діяльності підприємств
(фірм, компаній). Від її рівня залежать фінансові результати
діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення,
фінансовий стан господарюючих суб'єктів. У собівартості продукції
відображаються
різні
сторони
господарської
діяльності,
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акумулюються результати використання всіх інших ресурсів. Разом
з тим необхідно відзначити, що відповідно до національних
стандартів бухгалтерського обліку собівартість реалізованої
продукції (робіт, послуг) включає виробничі витрати і складається з
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої
протягом
звітного
періоду,
нерозподілених
постійних
загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
Вона є базою ціни продукції (її нижньою межею для виробника),
визначає економічну ефективність впровадження нової техніки,
доцільність та вірогідність виробництва різних видів продукції. Для
правильного використання та аналізу даного показника необхідно
знати його економічну природу, особливості формування, склад
виробничих витрат та шляхи їх зниження.[2]
Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість
комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів
підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації
виробництва. Чим краще працює підприємство, інтенсивніше
використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює техніку,
технологію і організацію виробництва, тим нижча собівартість
продукції. Вона має тісний зв'язок з її ціною. Це проявляється в
тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею
для виробника.
При обчисленні собівартості продукції важливе значення має
визначення складу витрат, які в неї включаються. Як відомо,
витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох власних
джерел: собівартості і прибутку. Тому питання про склад витрат,
які включаються у собівартість, є питання їх розмежування між
зазначеними джерелами відшкодування. Загальний принцип цього
розмежування полягає в тому, що через собівартість повинні
відшкодовуватися витрати підприємства, що забезпечують просте
відтворення усіх факторів виробництв.
Успіх боротьби за зниження собівартості вирішує, перш за
все, зростання продуктивності праці робітників, що забезпечує в
певних умовах економію на заробітній платі. Збільшення виробітку
продукції на одного робітника може бути досягнуте за рахунок
здійснення організаційно-технічних заходів, завдяки чому
змінюються, як правило, норми виробітку і відповідно їм розцінки
за виконувані роботи. Збільшення вироблення може відбутися і за
рахунок перевиконання встановлених норм виробітку без
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проведення організаційно-технічних заходів. Норми виробітку і
розцінки в цих умовах, як правило, не змінюються. Коли
змінюються норми виробітку і розцінки, підприємство отримує
економію на заробітній платі робітників. Пояснюється це тим, що у
зв'язку зі зниженням розцінок частка заробітної плати в
собівартості одиниці продукції зменшується. Однак це не
призводить до зниження середньої заробітної плати робітників, так
як наведені організаційно-технічні заходи дають можливість
робітникам з тими ж витратами праці виробити більше продукції.
Таким чином, проведення організаційно-технічних заходів з
відповідним переглядом норм виробітку дозволяє знижувати
собівартість продукції за рахунок зменшення частки заробітної
плати в одиниці продукції одночасно зі зростанням середньої
заробітної плати робітників. Якщо ж встановлені норми виробітку і
розцінки не змінюються, величина витрат на заробітну плату
робітників у собівартості одиниці продукції не зменшується. Але із
зростанням продуктивності праці збільшується обсяг виробництва,
що призводить до економії по інших статтях витрат, зокрема
скорочуються витрати по обслуговуванню виробництва і
управлінню. Відбувається це тому, що в цехових витратах значна
частина витрат (а в загальнозаводських майже повністю) – умовнопостійні витрати (амортизація обладнання, утримання будівель,
зміст цехового і загальнозаводського апарату та інші витрати), які
не залежать від ступеня виконання плану виробництва. Це означає,
що їх загальна сума не змінюється або майже не змінюється в
залежності від виконання плану виробництва. Звідси випливає, що,
чим більше випуск продукції, тим менше частка цехових і
загальнозаводських витрат у її собівартості. [3]
Разом з тим слід зазначити, що зниження собівартості має
бути розумним, без шкоди якості і конкурентоспроможності
випущеної продукції. Неприпустимо проводити зниження
собівартості за рахунок погіршення становища персоналу
підприємства.
Таким чином, у загальному випадку доцільно говорити не про
зниження, а про оптимізацію витрат.
Також значний вплив на рівень витрат мають технікоекономічні фактори виробництва. Найважливішою умовою
зниження собівартості є безперервний технічний прогрес. Введення
нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих
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процесів, удосконалення технологій дозволяє значним чином
знизити собівартість продукції. Важливе значення в боротьбі за
зниження собівартості продукції має збереження суворого режиму
економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності
підприємства. Поступове впровадження на підприємствах режиму
економії проявляється перш за все в зменшенні затрат матеріальних
ресурсів на одиницю продукції, зменшенні витрат по
обслуговуванню виробництва і управління, в ліквідації втрат від
браку та інших невиробничих витрат. Шляхів зниження
собівартості продукції є чимало – використання менш дорогих
матеріалів, вдосконалення процесу виробництва, автоматизації
робочих місць та скорочення кількості працюючих, кооперація з
іншими підприємствами, які можуть виготовляти ті чи інші
складові за нижчими цінами. Однак існує чимало проблем
пов'язаних з цим. Так, зменшення витрат на придбання якісних
матеріалів та заміна більш дешевими може призвести до зниження
якості кінцевого продукту, а це може негативно відбитися на
реалізації продукції. Зменшення кількості працівників і
автоматизація виробництва вимагає на перших етапах чималі
капіталовкладення.[4]
Таким чином, найбільш ефективним шляхом зниження
собівартості
продукції
є
впровадження
економних
ресурсозберігаючих технологій виробництва, переймання світового
досвіду по зменшенню собівартості.
Також важливим є дотримання всіх головних принципів
ефективного розміщення продуктивних сил: це скорочення шляхів
між виробником та покупцем, між виробництвом і сировинною
базою. [5]
Намагаючись створити поточні або майбутні вигоди,
підприємство має докладати певних зусиль, щоб мінімізувати
витрати, необхідні для досягнення економічних вигід. Витрати
відіграють важливу роль як ступінь ефективності. Тенденції в
динаміці витрат протягом часу та показники змін результатів
діяльності можуть стати важливим інструментом оцінки
ефективності рішення щодо безперервного удосконалення
виробництва. Скорочення величини витрат, потрібних для
реалізації цілей підприємства, означає, що діяльність підприємства
стала ефективнішою.
Отже, зниження собівартості продукції сприяє збільшенню
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прибутку та підвищенню конкурентоспроможності. Таким чином,
при постійному пошуку нових методів і факторів зниження
собівартості продукції діяльність промислових підприємств в
Україні може вийти на новий, більш ефективний рівень
функціонування.
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трудовой

потенциал

Трудовий потенціал підприємства формується за рахунок
використання потенційних можливостей окремих працівників і
персоналу підприємства в цілому, що дає змогу забезпечити якісну
збалансованість всіх факторів виробництва.
Трудовий потенціал тісно взаємодіє зі всіма складовими
економічного потенціалу підприємства: фінансовим, інноваційним,
управлінським, маркетинговим тощо. При цьому, найбільший
вплив на формування трудового потенціалу підприємства має стан
фінансового потенціалу через необхідність інвестування коштів у
підвищення ефективності та продуктивності праці.
Оцінка трудового потенціалу підприємства має на меті
порівнятиреальний зміст, якість, обсяги й інтенсивність робіт з
їхніми потенційноможливими параметрами.Певний внесок у
розробку означеної проблемизробили такі видатні вчені, як
В.Н.Авдєєнко,
В.А.Котлова,Л.І.Меншиков,
О.С.Федонін,
І.М.Рєпіна, О.І.Олексюк.
Трудовий потенціал підприємства містить такі складові:
кадрову, професійну, кваліфікаційну, організаційну.
Кадрова складова включає кваліфікаційний потенціал і
освітній (пізнавальні здібності працівника).
Кваліфікаційна складова характеризується якісними змінами
(уміння, знання, навички) в особистій складовій трудового
потенціалу.
Професійна
складова
обумовлена
характером
та
функціональним змістом праці і реалізується через набір
необхідних робочих місць.
Організаційна складова визначає ефективність трудового
потенціалу суб‘єкта господарювання в цілому, може бути основою
для прийняття управлінських рішень.
На думку В.Н. Авдєєнка та В.А. Котлова, одним з
найважливішихпоказників, що характеризує виробничі можливості
підприємства, є чисельністьпромислово-виробничого персоналу.
Чим більша чисельність, тим за іншихрівних умов більший об‘єм
виготовленої продукції. Однак, показникчисельності працівників,
навіть за видами діяльності (зайняті основноюдіяльністю або
зайняті в невиробничих підрозділах підприємства), закатегоріями
промислово-виробничого персоналу, не є достатнім для
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повноїхарактеристики трудового потенціалу[1].
Залежно від критерію аналізу і поставленої мети розглядають
такі видові прояви трудового потенціалу підприємства: за спектром
охоплення можливостей працівників (індивідуальний трудовий
потенціал, колективний трудовий потенціал); за характером участі
у технологічному процесі (потенціал технологічного персоналу,
управлінський потенціал); підприємницький трудовий потенціал,
трудовий потенціал підприємства та інші [4, с. 13].
У структурі трудового потенціалу підприємства залежно
відкритерію аналізу відокремлюють такі його видові прояви
(табл. 1).
Таблиця 1
Видовіпрояви трудового потенціалу підприємства
№
з/п

Класифікаційна ознака

1.

За рівнем агрегованості
оцінок

2.

За спектром охоплення
можливостей

3.

За характером участі у
виробничогосподарському процесі

4.

За місцем у соціальноекономічній системі
підприємства

Види трудового потенціалу
- трудовий потенціал працівника;
- груповий (бригадний) трудовий
потенціал;
- трудовий потенціал підприємства
(організації).
- індивідуальний трудовий
потенціал;
- колективний трудовий потенціал.
- потенціал технологічного
персоналу;
- управлінський потенціал.
- структурно-формуючий трудовий
потенціал;
- підприємницький трудовий
потенціал;
- продуктивний трудовий потенціал.

Ознайомившись
з
дослідженнями
вчених,
можна
стверджувати, що в розробках, які стосуються сфери оцінки
трудового потенціалу підприємства, існує певна недосконалість,
яка не дає змоги визначити хоча б кілька альтернативних методик,
що створили б основу для подальшого вирішення цього складного
завдання. У напрацюваннях вітчизняних та закордонних науковців
можна виділити декілька методик, які можна структурувати за
схемою: витратні, результативні, порівняльні.
Для оцінки трудового потенціалу суб‘єкта господарювання
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можна застосовувати витратні методики, порівняльний і
результативний підходи, а для характеристики стану використання
на підприємстві трудових ресурсів - показники, пов‘язані з якістю,
рухом, продуктивністю робочої сили, зокрема, динаміки
чисельності персоналу підприємства, її структури, професійної
підготовленості працівників, використання робочого часу, динаміки
оплати праці та інші [4, с. 97].
Методики
оцінки
трудового
потенціалупідприємствапредставлено втабл.2.
Таблиця 2
Методики оцінки трудового потенціалу підприємства
№
з/п

Методика

1.

Витратні
методики

2.

Результативні
методики

3.

Коефіцієнтна
методика

Стисла характеристика
Трудовий
потенціал
підприємстваототожнюється з сумою витрат на
йогоперсонал, тобто розміртрудовогопотенціалу
підприємства визначаєтьсясумою витрат на
промислово-виробничій
персонал.
З
цьоговипливає,
що
найкращим
показникомефективності
використання
трудовогопотенціалу
підприємства
є
продуктивність праці
Кроки результативної оцінкисформовані на ідеї
корисності праціперсоналу підприємства.
Кінцевимрезультатом праці робітника є
вартістьабо кількість виробленої продукції
Оцінка проводиться за такимипоказниками:
- показники колективної роботи;
- показники професійноїкомпетентності;
- показники творчої активності;
- показники трудовоїдисципліни;
- показники кількості, якості таоперативності
виконаних робіт.

Дослідженням витратних методик оцінки трудового
потенціалупідприємства займалися такі вітчизняні науковці, як
В.Н. Авдєєнко таВ.А.Котлов [1].
Також дуже часто можна зустріти таку методику, як
коефіцієнтна оцінка трудового потенціалу, яка застосовується ще з
радянських часів. Вона описується Л.І. Меншиковим в праці
«Вдосконалення методів ділової оцінки, підбору й розстановки
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робітників у сфері управління виробництвом» [2].
О.С. Федоніна та І.М. Рєпіна зауважують, що якщо
порівнювати витратну методику та результативну оцінку
трудовогопотенціалу, то можна побачити, що кроки результативної
оцінки сформовані наідеї корисності праці персоналу підприємства.
Кінцевим результатом праціробітника є вартість або кількість
виробленої продукції. Якщо проводити такуоцінку трудового
потенціалу може виникнути питання щодо визначенняконкретних
результатів окремих категорій персоналу.
На думку О.С.Федоніната І.М.Рєпіна, найпоширенішими
системами оцінки ділових якостейменеджерів компаній є експертні
системи, які базуються на визначеннівагомості кожного фактора
системи для компанії в цілому. Також, на переконання дослідників,
практичну цінність мають більш об‘єктивізовані підходи до оцінки
на основі моделей корисності [3].
При оцінці трудового потенціалу підприємстванеобхідно
враховувати вплив безлічі факторів які визначають тенденції його
відтворення, масштаби і результативність використання.
Комплексний аналіз чинників які відображають причиннонаслідкові зв'язки формування трудового потенціалу підприємства і
трудового потенціалу працівника, служить методологічною та
інформаційною базою для оцінки трудового потенціалу.
На стан трудового потенціалу підприємства впливають як
внутрішні фактори так і зовнішні. До внутрішніх факторів можна
віднести: статевовікові групи,стаж і досвід роботи, освітньокваліфікаційний рівень працівників, стан здоров‘я,професіоналізм,
моральність і уміння працювати в колективі, мотивація праці,
системаоплати праці. До зовнішніх: попит і пропозиція на ринку
праці, попит на конкретніспеціальності, політико-економічний стан
держави, світові міграційні процеси, рівеньмінімальної заробітної
платні, демографічний потенціал держави, тощо.
Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити певні
висновки. Оцінка складових трудового потенціалу підприємства
дозволяють всебічно характеризувати його діяльність. Окрім того,
можливості персоналу, що можуть бути використані у процесі
трудової діяльності, визначають трудовий потенціал, який у свою
чергу формується за допомогою зовнішніх та внутрішніх факторів,
що мають місце на підприємстві.
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Наукові дослідження із залученням інформаційних систем у
будь-якій галузі потребують попереднього вивчення та врахування
основ теорії систем. Історичний досвід формування інформаційних
систем свідчить про те, що найбільш адаптованою до фактичних
умов та нових запитів динамічно прогресуючого бізнес-середовища
і типової системи управління підприємством є система
бухгалтерського обліку. Системний підхід уможливлює об‘єктне і
науково обґрунтоване вирішення завдань дослідження, серед яких
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одне з важливіших – визначення структури конкретної
інформаційної системи. Інформаційні системи стають об‘єктом
досліджень у сучасних наукових працях "нетехнічних" галузей, до
яких звертаються представники професій, безпосередньо
пов‘язаних з документом і інформацією. У своїх наукових
дослідженнях вони вивчають різні типи інформаційних систем
(наприклад, системи опрацювання інформації, управлінські
системи, інформаційно-пошукові системи та ін.), які функціонують
в окремих сферах діяльності врахуванням власної професійної. І це
є об'єктним результатом розвитку сучасного інформаційного
суспільства, що виявляється в інтеграційних, процесах на стику
гуманітарних і технічних наук.
Метою дослідження є визначення загальних методологічних
підходів для подальших наукових досліджень бухгалтерського
обліку як інформаційної системи.
Системно- діалектичний метод у вітчизняній обліковій
практиці застосовують з часів, коли виникла необхідність
забезпечення управління інформацією про діяльність підприємства.
Використання системного підходу у розкритті питань
бухгалтерського обліку досліджується рядом авторів, зокрема в
працях І.П. Бабенко, С.М. Бараца, М.А. Блатова, Ф.Ф. Бутинця,
Б.І. Валуєва, А.А. Додонова, Г.Г. Кірейцева, В.Ф. Палія,
М.І. Попова, М.С. Пушкаря, Я.В. Соколова, Є.Є. Сіверса.
Використання системного підходу при вивченні проблемних
питань обліку дає змогу розширити межі дослідження, врахувати в
комплексі всі фактори впливу на об‘єкт дослідження, деталізувати
компоненти в залежності від їх участі в системі, змоделювати
необхідні процеси та явища. Нині в економічних дослідженнях
зустрічається більше сорока підходів до визначення поняття
системи. Загальний їх огляд дає змогу стверджувати, що управління
можна вважати системою найбільш високого порядку. А вже
необхідність зростання його якості дає змогу окреслити такі
системи як економіка і її складову – бухгалтерський облік [1].
Дати визначення поняття ―система‖ досить важко, оскільки
воно відображає абстрактну категорію, що відноситься до глибоких
філософських основ. Визначення поняття системи зводиться до
того, що це цілісна множина об‘єктів, пов‘язаних між собою
взаємними відносинами. Цілісність є ознакою того, що властивості
системи не є сумою властивостей її складових.Це пояснюється тим,
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що за поняттям даного терміну стоїть розвинена методологічна
традиція, яка характеризує уставлений на протязі усієї
інтелектуальної історії людства, а особливо в останні десятиріччя,
досить ефективний стиль мислення. Системне мислення – це
мислення сучасної людини, яке ототожнюють з поняттям
системний підхід, що являє собою аспект, принцип мислення при
якому категорія «система» використовується в якості методу та як
інструмент пізнання. На сучасному етапі всіляка високопрофесійна
сфера діяльності не обходиться без системного підходу. Системний
підхід відноситься до числа не чисельних але результативних
інтелектуальних винаходів людства без використання якого
неможлива успішна професійна діяльність практично в любій
сфері.
З філософської точки зору під системою розуміють
сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв‘язках між
собою, утворюють певну єдність, цілісність. Системою можна
назвати будь-який цілісний комплекс, що охоплює визначену
сукупність об‘єктів довільної форми і змісту, взаємопов‘язаних між
собою та об‘єднаних регулярною взаємодією, а також направлені
на отримання корисного результату. Не є винятком щодо
системного функціонування й бухгалтерський облік. Він,
обслуговуючи
соціально-економічні
відносини,
виступає
складовою соціально-економічної системи.
Залежно від кількості елементів системи, від форм зв‘язків
між ними, їх поведінки, особливих властивостей, а отже, залежно
від ступеня її складності, розрізняють прості, складні та надскладні
системи. Система обліку має розвинуту структуру і внутрішні
зв‘язки. Вона нараховує велику кількість елементів. Зміни в одному
з елементів системи призводять до змін в інших. З цієї причини, а
також через велику кількість та багатоаспектність внутрішніх
зв‘язків між елементами (в тому числі зворотних), збереження
певної стійкості в заданих межах під впливом зовнішніх факторів,
бухгалтерський облік можна визначити як складну, динамічну,
імовірнісну систему. У таких системах одна і таж дія може
викликати різні результати, кожен з яких наступає з певною
ймовірністю. Надскладні системи є імовірнісними і не піддаються
повному опису.
Структурою системи визначаються найсуттєвіші її
властивості. Компоненти системи можна умовно розділити на
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елементи й підсистеми. Термін ―елемент‖ означає реальний чи
абстрактний об‘єкт, який не підлягає надалі поділу на частини.
Підсистеми є компонентами системи, які в свою чергу, самі
виступають як складні системи. Вивчення властивостей системи
передбачає виявлення і дослідження всіх існуючих зв‘язків між її
елементами та системою і елементами.
Бухгалтерська інформаційна система може бути розглянута
як різновид інформаційної системи або системи "взагалі", якщо
мова йде про її дослідження. У цьому контексті бухгалтерська
інформаційна система розуміється як система, що використовує
інформаційні технології (комп'ютерні, телекомунікаційні. Інші
засоби) – за формою, засобами її підтримки; і як система, що
характеризується певним інформаційним змістом – за змістовними
ознаками. Водночас слід зазначити, облікова система як різновид
інформаційної системи відноситься до багатомірних складноорганізованих систем, що можуть досліджуватися і під кутом зору
інших наукових підходів.
Універсальною методологією дослідження систем визнана
теорія систем, в основу якої покладено системний підхід [5]. З
погляду системного підходу існує багато різних визначень поняття
"система", які завжди пов'язані з такими поняттями, як "елемент",
"структура", "зв'язок". Відповідно до цього усі визначення
припускають розгляд об'єкта як цілого, що складається із
сукупності елементів, зв'язки між якими створюють деяку
структуру [6].
Головна мета, бухгалтерської інформаційної системи – на базі
зібраних вихідних даних одержати вторинну підсумкову
інформацію, що буде слугувати основою для прийняття
управлінських рішень. На сьогодні межі бухгалтерського обліку як
об'єкту визначаються його функціональним призначенням –
забезпечення інформацією управлінських рішень.
У результаті складається узагальнене визначення системи –
система є відображення на значній кількості мов спостерігача
множини властивостей об'єктів і їхніх відносин з погляду
розв'язання визначеної задачі [3].
Бухгалтерська інформаційна система може бути досліджена
за допомогою методів імітаційного моделювання соціальних
інформаційних систем, де відповідно конкретизуються елементи,
перемінні, параметри, входи і виходи, відношення елементів у
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складі досліджуваної системи і її моделі.
Спрощення, досягнення ясності в людському мисленні в ході
розгляду складних виявів навколишньої дійсності здійснюється за
рахунок певної дисципліни мислення, що і відбивається в
системному підході. Ця дисципліна забезпечується низкою
апріорних визначень і правил, які використовуються при створенні
системи, їх можна розглядати як аксіоми, що не випливають ні з
яких спеціальних міркувань, а відбивають досвід людської
практики і виявлені на його основі об'єктивні властивості реально
існуючих об'єктів, а також закономірностей створення і
використання людиною нових об'єктів
Цілісність інформаційних систем характеризується таким
чином. Якщо кожна частина системи пов'язана таким чином з
іншою частиною, що зміна в одній частині викликає зміну в усіх
інших частинах і в усій системі, тоді визначається, що система
поводиться когерентно або як ціле.
У сучасних умовах поширення мережевих технологій
інформаційна система здобуває нову властивість – відкритість,
тобто в даному випадку мова йде про відкриті інформаційні
системи. Сьогодні ці вимоги переросли в ієрархічний рівень
управління одним підприємством і вийшли на рівень країни та
міжнародних відносин. Виходячи з цього приходимо до висновку,
що на вищому рівні абстракції, на якому узагальнюються
властивості всіх систем, можна дати два взаємодоповнюючих
визначення бухгалтерського обліку як системи, які будуть
відповідати двом важливим сторонам людської діяльності –
пізнання дійсності і вплив на неї: – бухгалтерський облік як наука –
це система, що відображає у свідомості суб'єкта (дослідника,
спостерігача) властивості об'єктів та їх відношень у вирішенні
задачі дослідження, пізнання; – бухгалтерський облік як вид
діяльності – це система, яка є способом використання суб'єктом
властивостей об'єктів та відношень між ними у вирішенні задачі
управління.
Система – це сукупність елементів. Отже, характерною
ознакою системи є наявність усіх притаманних їй елементів. Тому
облікову систему слід розглядати як сукупність елементів обліку. З
огляду на це проаналізуємо існуючі підходи до визнання
бухгалтерського обліку як системи.
Бухгалтерський облік є відкритою системою, в якій кількість
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елементів та зв‘язків між ними змінюється залежно від входів та
виходів з неї, яка здатна пристосовуватися до впливу оточуючого
середовища. Тому для обліку, як для будь-якої іншої інформаційної
системи, характерні процеси сприйняття, перетворення та передачі
інформації. Факти господарського життя відстежуються шляхом їх
фіксації в первинних документах, які далі використовуються для
оцінки економічних та юридичних наслідків діяльності
підприємства в результаті групування господарських операцій.
Система бухгалтерського обліку пройшла довгий шлях
розвитку, зазнавши з плином часу значних змін та удосконалення,
вона не існувала та не існує у певному визначеному стані. Значення
кожного з елементів системи з часом зростає чи зменшується під
впливом загального розвитку системи. З удосконаленням методів
управління, розвивається методологія бухгалтерського обліку,
удосконалюються його форми ведення та організації, в систему
вводяться додаткових об‘єктів синтетичного та аналітичного
обліку. Застарілі форми втрачають своє значення і на їх місці
виникають нові, більш прогресивні, що відповідають сучасній
організації господарської діяльності.
У подальшому розвиток системи бухгалтерського обліку
визначається тим, яка інформація, кому та в які терміни повинна
надаватись. По відношенню до конкретного підприємства
користувачі бухгалтерської інформації групуються у кілька груп:
інвестори, держава, менеджери, кожна з яких має свої інтереси в
діяльності підприємства і певним чином приймає участь у розподілі
прибутку. Користувачі мають неоднакові можливості доступу до
внутрішніх та зовнішніх інформаційних потоків; окрім того,
відрізняються як за своїми інтересами відносно підприємства, так і
за можливостями впливу на процес формування інформаційних баз.
Таким чином, за даних обставин можна пояснити появу
взаємопов‘язаних систем обліку, що орієнтовані відповідно на
задоволення потреб та інтересів відповідних груп користувачів.
Вся сукупність інформації, яка формується в системі обліку,
належить саме власнику, що і визначає його пріоритет у
використанні такої інформації. Однак з плином часу розвивалось
суспільство, а діяльність людини все більше обмежувалась та
контролювалась. Втручання держави як суб‘єкта господарських
відносин також створює певні обмеження щодо використання
певної частини облікової інформації.
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Бухгалтерський облік є інформаційною системою, оскільки
він має ознаки, властиві системі – наявність зв‘язків (в тому числі
зворотних), поділ на частини, наявність структури (упорядкованих
елементів), цілеспрямованість, збереження певної стійкості в
заданих межах під впливом зовнішніх факторів. Він є цілісним,
неподільним, спрямованим на задоволення потреб користувачів
необхідною інформацією. Він повинен бути достатньо гнучким і
задовольняти інформаційні потреби користувачів звітності. Що
стосується звітності, то вона, використовуючись зовнішніми та
внутрішніми користувачами за різним призначенням змінює свою
форму і таким чином поділяється на фінансову, управлінську та
податкову.
В межах такої цілісності бухгалтерського обліку взаємодіють
окремі елементи методу бухгалтерського обліку, які є
взаємопов‘язаними та взаємодоповнюючими, та в сукупності
утворюють метод бухгалтерського обліку, під яким слід розуміти
систему конкретних прийомів і способів пізнання, перетворення
або оцінки діяльності. Використання одного з елементів методу
обов‘язково зумовлює використання іншого.
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Метою проведення економічного аналізу є вивчення
наслідків господарської діяльності підприємства, впливу факторів
на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а
також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення
обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та
стабільності їх діяльності. Організаційно-технічний рівень
виробництва характеризується показниками рівня техніки, рівня
технології та якості продукції.
Покращення використання основних засобів, є однією з
найважливіших умов збільшення ефективності суспільного
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виробництва, для цього проводять їх всебічний аналіз.
Завдання
аналізу
основних
засобів
–
визначити
забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів
основними коштами і рівень їх використання по узагальнюючих
показниках, а також встановити причини їх зміни; розрахувати
вплив використання основних засобів на обсяг виробництва
продукції і інші показники; вивчити міру використання виробничої
потужності підприємства і обладнання; виявити резерви
підвищення ефективності використання основних засобів [3,
с. 189].
Завдання аналізу стану та ефективності використання
основних виробничих засобів можна визначити так:
1. Виявлення забезпеченості підприємства та його
структурних підрозділів основними засобами, тобто встановлення
відповідності величини, складу та технічного рівня засобів
виробничій програмі підприємства.
2. Визначення рівня використання основних засобів і
факторів, які впливають на нього.
3. Установлення належної комплектності наявного парку
обладнання.
4. З‘ясування ефективності використання обладнання часі та
за потужністю.
5. Розрахунок впливу використання основних засобів на
обсяг продукції.
6. Виявлення
резервів
підвищення
ефективності
використання основних засобів.
Для проведення аналізу основних засобів, як і для проведення
будь-якого економічного аналізу необхідні дані, які характеризують
або несуть в собі інформацію про основні засоби.
У літературі з
економічного аналізу автори пропонують майже ідентичну
методику аналізу основних засобів.
Грабовецький Б.В. пропонує аналіз основних засобів
проводити на основі відповідних даних у наступних основних
напрямах:
1. Аналіз наявності, структури і руху основних засобів на
підприємстві.
2. Аналіз основних показників використання основних
засобів.
3. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності
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підприємства.
4. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.
5. Аналіз використання виробничих площ.
Для того щоб проаналізувати діяльність підприємства за
якийсь період роботи проводять вищеперелічений аналіз за
декілька років діяльності підприємства [1, с.96].
За звітний рік приймають один з років (базовий) роботи
підприємства, а інші роки його діяльності називають «що
аналізуються». Такий аналіз дозволяє чітко визначити ті чинники,
які вплинули на результати роботи і виявити резерви підвищення
основних продуктивних показників.
Розглянемо більш детально методику проведення аналізу
основних засобів. Аналіз основних засобів починається з аналізу
наявності, структури і руху основних засобів на підприємстві.
Як було відмічено вище, всі основні засобі діляться на
виробничі і невиробничі основні засоби. Крім того, виробничу
частину прийнято ділити на активну і пасивну частини. Така
деталізація необхідна для виявлення резервів підвищення
ефективності їх використання на основі оптимізації структури.
М.Г. Чумаченко [5, c.348] подає наступну методику
проведення аналізу ефективності використання основних засобів.
Аналіз основних засобів починають із визначення
забезпеченості підприємства основними засобами. Для цього
необхідно з‘ясувати, чи достатньо в підприємства основних засобів.
Велике аналітичне значення мають показники структури
основних засобів. Насамперед аналізують розподіл основних
засобів підприємства на основні виробничі засоби головного виду
діяльності, основні виробничі засоби інших видів діяльності.
Методом порівняння звітних даних, які показують вартість
основних засобів на початок і кінець планового періоду, проводять
аналіз основних засобів. Відношенням окремих видів основних
засобів до загальної вартості визначається їх структура.
Порівнюванням структури основних засобів на початок і кінець
звітного періоду можна виявити динаміку її змін і відхилень.
Аналіз складу і структури основних виробничих засобів
забезпечить керівництво підприємства інформацією про склад
основних засобів і співвідношення між їхніми групами,
уможливить виявлення тенденції зміни структури основних засобів
за групами. Порівняння із середніми та найліпшими показниками
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дасть змогу вжити відповідних заходів для відновлення
оптимальної питомої ваги машин і обладнання як найбільш
активної частини основних засобів, а також визначити міру впливу
цих змін на показники використання основних засобів.
Проаналізувавши динаміку та структуру основних засобів,
необхідно розглянути технічний стан засобів, що від нього також
значною мірою залежить збільшення випуску продукції.
Для характеристики технічного стану основних засобів
використовуються
такі
основні
показники:
коефіцієнти
спрацювання (зносу), придатності, оновлення, вибуття та кілька
інших (допоміжних) коефіцієнтів.
Наступний етап аналізу – вивчення забезпеченості
підприємства основними виробничими засобами. Забезпеченість
підприємства основними засобами характеризується показниками
фондоозброєності праці та технічної озброєності праці. Темпи
зростання фондоозброєності та технічної озброєності порівнюють
із темпами зростання продуктивності праці.
Наступним етапом є аналіз ефективності використання
основних засобів. Загальними показниками ефективності
використання основних засобів є фондовіддача і фондомісткість.
Завершальним етапом аналізу ефективності використання
основних засобів є підготовка проектів рішень керівництва щодо
збільшення випуску продукції і фондовіддачі за рахунок
запровадження різноманітних засобів [5, c.359].
Рижиков В.С. [2, c.247] радить починати аналіз основних
засобів з визначення обсягу власного капіталу підприємства, всього
капіталу і його розміщення в основних засобах, нематеріальних
активах, оборотних засобах, засобах обігу.
Якщо аналіз вказує на стійке зниження питомої ваги вкладень
капіталу у виробничі основні засоби, це дає підставу для
поглибленого вивчення обґрунтованості відповідних управлінських
рішень.
Неабияке аналітичне значення мають різні показники
структури основних засобів. Насамперед аналізується розподіл
основних засобів підприємства на виробничі основні засоби
основного виду діяльності, виробничі основні засоби інших
галузей.
Далі аналізуються показники забезпечення основними
виробничими засобами на одного працівника основної діяльності
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підприємства. Оцінка показників динаміки вартості основних
засобів на одного працівника не може бути однозначною. Їх аналіз і
висновки з нього можна робити лише в ув‘язці з аналізом
використання основних засобів і насамперед їх активної частини [2,
c.217].
Важливою характеристикою матеріально-технічної бази є
віковий склад активної частини основних засобів. Якщо на
підприємстві переважає застаріле, зношене устаткування, це
негативно відбивається на всіх головних кількісних та якісних
показниках його діяльності, знижує потенціальні можливості
зростання фондовіддачі і, зрештою, рентабельність.
Для оцінки технічного рівня підприємства слід також
використовувати динаміку показників, які характеризують технічну
озброєність праці, фондоозброєність і енергоозброєність
робітників, досягнутий рівень механізації праці.
Чернелевський Л.М. [4, c.220] рекомендує проводити
економічний аналіз основних засобів за наступними етапами:
1. Аналіз розпочинають з оцінки змін у наявності основних
засобів на кінець звітного періоду порівняно з початком та з
визначення темпів зростання.
2. Дослідження змін, які відбулися в структурі основних
засобів методом порівняння питомої ваги кожної групи основних
засобів щодо їх загальної вартості на кінець звітного періоду з
аналогічними показниками на початок періоду.
3. Дослідження й оцінка активної частини основних
виробничих засобів.
4. Оцінка динаміки основних засобів і характер їх змін
(розраховуються коефіцієнти оновлення, уведення, вибуття).
5. Дослідження технічного стану основних засобів
(розраховуються коефіцієнти зношеності та придатності).
6. Економічна оцінка доцільності витрат на капітальний
ремонт.
7. Аналіз
забезпеченості
підприємства
основними
виробничими засобами (розрахунок показників фондоозброєності
праці та технічної озброєності праці).
8. Аналіз ефективності використання основних виробничих
засобів
(розрахунок
фондовіддачі,
фондомісткості
та
рентабельності основних виробничих засобів) [4, c.216].
Оцінка основних засобів підприємства є вагомим показником.
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Вона необхідна для визначення загального обсягу основних засобів,
їхньої динаміки і структури, розрахунку економічних показників
господарської діяльності підприємства за певний період. Досконале
вивчення різних методик аналізу основних засобів, дасть змогу
правильно визначити показники використання основних засобів і
раціоналізувати виробництво продукції.
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Сьогодні, коли більшість держав прагне до інтеграції у
світове
товарно-грошове
співтовариство,
врегульована
зовнішньоекономічна діяльність та налагоджені міжнародні
відносини відіграють значну роль для ефективного економічного
розвитку. Основною формою зовнішньоекономічних відносин є
зовнішньоекономічний договір (контракт). Фінансові та платіжні
умови є важливими складовими зовнішньоекономічного договору,
їх правильний вибір має особливе значення в підвищенні
ефективності торговельних операцій, сприяє своєчасному
одержанню платежу, використанню додаткових гарантій виконання
контрагентами своїх зобов'язань, страхуванню сторін від
фінансових ризиків.
Теоретичною основою дослідження стали наукові роботи,
авторами яких є такі дослідники, як А. Беляєва, О. Бе- ляневич,
С. Бервено, О. Вінник, Л. Винокурова, О. Волощук, Н. Гро- мова,
Дж Мосс, Р. Джурович, І. Діковська, Т. Захарченко, С. Кравцов,
М. Купцова, В. Малиновська, М. Мальський, B. Мілаш, В. Мусін,
В. Назаренко, Е. Пащенко, І. Побірченко, М. Розенберг,
М. Федорко, C. Юдін та ін.
Статтею
1
Закону
про
ЗЕД
визначено,
що
зовнішньоекономічний договір (контракт) – це матеріально
оформлена угода двох або більше суб‘єктів зовнішньоекономічної
діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на
встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов‘язків
у зовнішньоекономічній діяльності [2].
Таким чином зовнішньоекономічний договір (контракт)
укладається виключно між суб‘єктами зовнішньоекономічної
діяльності та іноземними контрагентами. Всі суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати
будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно
від форм власності та інших ознак.
Основними нормативно-правовими актами України, що
регулюють
порядок
укладання
та
особливості
зовнішньоекономічних договорів, є:
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- Господарський кодекс України (ст.ст. 377-389) (ГКУ);
- Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від
16.04.1991 р. № 959-XII (Закон про ЗЕД);
- Закону України «Про міжнародне приватне право» від
23.06.2005 р. № 2709-IV (Закон № 2709);
- Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж»
від 24.02.1994 р. № 4002-XII (Закон № 4002);
- Положення про форму зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. № 201,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.09.2001 р. за №
833/6024 (Положення про форму зовнішньоекономічних договірів).
Крім того, зважаючи на те, що зовнішньоекономічні
договори застосовуються у зовнішньоекономічній діяльності, при
укладанні та виконанні таких договорів слід враховувати норми
міжнародних договорів, що є обов‘язковими для України, та інші
правові акти міжнародного приватного права. Згідно зі ст. 19
Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004
р. № 1906-IV правила міжнародних договорів України, які набрали
чинності в установленому порядку, мають пріоритет по
відношенню до правил, що передбачені у відповідному акті
законодавства України, тобто, застосуванню підлягають саме
правила міжнародного договору. Зокрема, у даному випадку слід
пам‘ятати про:
- конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу
товарів від 11.04.1980 р.;
- конвенцію ООН про позовну давність у міжнародній
купівлі-продажу товарів 1974 року;
- міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів
ІНКОТЕРМС;
- угоду про загальні умови поставок товарів між
організаціями держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав від 20.02.1992р.
- інші.
Форма
зовнішньоекономічного
договору
(контракту)
визначається правом місця його укладення. Місце укладення
договору (контракту) визначається відповідно до законів України.
При цьому укладена за кордоном угода не може бути визнана
недійсною внаслідок недодержання форми, якщо додержано вимог
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законів України.
Беручи до уваги те, що зовнішньоекономічний договір
вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила
пропозицію укласти договір (оферентом), відповіді про прийняття
цієї пропозиції, місцем укладення договору слід вважати
місцезнаходження оферента.
Якщо ж сторони оформлюють договір у вигляді одного
документа, місце його укладення зазначається в самому тексті
договору [1].
При укладанні зовнішньоекономічного договору слід
враховувати як норми міжнародних договорів, так і імперативні
норми країни, у яких зареєстровані сторони договору.
Згідно з ч. 3 ст. 31 Закону № 2709 також передбачає, що
зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б однією стороною є
громадянин України або юридична особа України, укладається в
письмовій формі незалежно від місця його укладення, якщо інше не
встановлено законом або міжнародним договором України.
Частиною 2 ст. 6 Закону про ЗЕД визначено, що
зовнішньоекономічний
договір
укладається
суб‘єктом
зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій
письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним
договором України чи законом. Винятки з цього правила можуть
встановлюватися лише законом або міжнародним договором
України» [3].
Вимоги до простої письмової форми правочинів (а, отже, і до
договорів) визначаються ст. 207 ЦКУ, згідно з якою правочин
вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст
зафіксований в одному або кількох документах, у листах,
телеграмах, якими обмінялися сторони. Крім того, правочин
вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля
сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або
іншого технічного засобу зв‘язку [4].
Однак, у випадку укладання договору шляхом обміну
листами, телеграмами і т.д., виникає дуже багато питань,
пов‘язаних з тим, як українські підприємства будуть виконувати
вимоги митного, валютного та банківського законодавства,
посилаючись на яке митні органи та банки, як правило, вимагають,
щоб зовнішньоекономічний договір був складений у вигляді одного
документу. Отже, просто з практичної точки зору доцільніше
188

укладати зовнішньоекономічні договори у вигляді одного
документу, хоча, знову ж таки, існування зовнішньоекономічного
договору у вигляді кількох документів також допустиме.
Складання будь-якого контракту надто копітка робота, яка
вимагає великих витрат і часу. Тому ділові партнери прагнуть до
уніфікації та стандартизації контрактів. У практиці міжнародної
торгівлі широко використовуються різні типові форми контрактів.
Вони стали розроблятися великими експортерами й імпортерами
ще наприкінці XIX ст. За деякими підрахунками, у наш час на
світовому ринку використовується понад 10 млн. типових
контрактів.
Типовий контракт - це розроблений за встановленими
правилами документ, який містить ряд уніфікованих умов,
прийнятих у практиці міжнародної торгівлі, тобто наперед
узгоджених, типових умов.
Типові
контракти
на
світовому
ринку
можуть
використовуватися в різних формах. Найбільш поширеною формою
є такий типовий контракт, в якому викладаються і формулюються
належним чином статті, що містять загальні умови купівліпродажу. А в тих статтях, умови яких вимагають узгодження,
залишається місце для уточнення (так звана друга частина типового
контракту). Після узгодження в контракт вносяться індивідуальні
умови угоди, і він вважається готовим до підписання. Інколи у всіх
пунктах залишається місце для уточнення.
Другу частину типового контракту становлять статті, умови
яких вимагають узгодження. Це статті, які містять умови про
предмет контракту, ціну товару, його якісні властивості, терміни
поставок, умови платежу та ін.
Типові форми контрактів є обов'язковими для сторін тільки за
їх згодою. Як правило, зміст таких угод ґрунтується на праві і
практиці країни-розроблювача. І це необхідно враховувати
українським підприємцям, які укладають контракт з іноземним
партнером.
Статтею 383 Господарського кодексу України визначено, що
Кабінет Міністрів України метою забезпечення відповідності
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) законодавству
України може запроваджувати їх державну реєстрацію. Види
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що підлягають
обов‘язковій державній реєстрації, а також порядок її здійснення
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визначають законом та іншими нормативно-правовими актами [1].
Крім того, зовнішньоекономічний договір (контракт) може
бути визнаний недійсним у судовому порядку, якщо він не
відповідає вимогам законів України або чинним міжнародним
договорам, згоду на обов‘язковість яких надано Верховною Радою
України.

Отже, зовнішньоекономічний договір (контракт) – це
різновид господарського договору, що, в свою чергу, в
даному випадку є різновидом цивільно-правового договору.
Тому слід зазначити, що зовнішньоекономічним договорам
(контрактам) притаманні як загальні юридичні умови,
властиві для цивільно-правових та господарських договорів,
так і певні особливості. При укладанні зовнішньоекономічного
договору слід враховувати як норми міжнародних договорів, так і
імперативні норми країни, у яких зареєстровані сторони договору.
Зовнішньоекономічні договори резидентів України мають бути
укладені тільки у письмовій формі.
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У статті проаналізовано та узагальнено існуючі теорії та практики
трансфертного ціноутворен- ня в Україні, необхідність запровадження методів
контролю. Проаналізовано показники фінансової звітності великих підприємств
металургійної галузі Луганської області, які при значних обсягах това- рообороту
підприємств декларують збитки. Визначено, що податковий контроль за
трансфертним ціноутворенням передбачає застосування центральним органом
Міністерства доходів і зборів Украї- ни системи заходів щодо встановлення
відповідності цін в операціях між пов‘язаними особами рівню ринкових цін.
Ключові
слова: ціноутворення,
трансферт,
реальні витрати,
підприємство, стратегічне фінан- сове управління, інвестиційна привабливість,
товарооборот, фінансування.
В статье проанализовано и обобщены существующие теории и
практики трансфертного цено- образования преобразования в Украине,
необходимость внедрения методов контроля. Проанализова- но показатели
финансовой отчетности крупных предприятий металлургической отрасли
Луганской области, которые при значительных объемах товарооборота
предприятий декларируют убытки. Определено, что налоговый контроль за
трансфертным ценообразованием предусматривает примене- ние центральным
органом Министерства доходов и сборов Украины системы мероприятий по
уста- новлению соответствия цен в операциях между связанными лицами уровню
рыночных цен.
Ключевые слова: ценообразование, трансферт, реальные расходы,
предприятие, стратегическое финансовое управление, инвестиционная
привлекательность, товарооборот, финансирование.
The article pranalizovano and summarized existing theory and practice of
transfer pricing creation in Ukraine, the need for the introduction of control methods.
Pranalizovano levels of financial reporting large metallurgical Luhansk region, which in
large volumes of turnover of companies declaring losses. Determined that the tax control
over transfer pricing involves the use of a central authority of the Ministry of Ukraine of
income and charges of measures to establish whether prices in transactions between
related parties to market prices.
Keywords: pricing, transfer, real costs, enterprise, strategic financial
management, investment attractiveness, turnover, funding.
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Побудова
дієвої
системи
державного
регулювання
трансфертного ціноутворення в Україні передбачає запровадження
правил
визначення
цін
для
цілей
оподаткування
у
зовнішньоекономічних операціях з пов‗язаними особами. Аналіз
останніх досліджень та публікацій. Проблемі ціноутворення
приділяли увагу: Терещенко О.О., Волошанюк Н.В. [5],
досліджуючи проблеми контролю за ціноутворенням в умовах
ринку; Л. Круковська [4], аналізуючи теоретико- практичні аспекти
регулювання цін, Дзюба П. [3], розглядаючи теоретичні аспекти і
методи ціноутворення.
Необхідність запровадження правил при ціноутворенні та
контролю їх дотри- мання пояснюється поширенням практики
штучного створення фінансових потоків між підприємствами, які
входять до складу однієї транснаціональної корпорації (ТНК) або
промислово-фінансової групи (ПФГ) та розташовані у різних
країнах. Наприклад, тики як: ПФГ Приват, ДТЕК, Метін- вест,
корпорація «ІСД», «ДF Груп». Існу- ючі інструменти
трансфертного ціноутво- рення дозволяють ТНК та ПФГ виводити
фінансові ресурси за межі вітчизняної еко- номіки та
нагромаджувати їх у економіках інших країн відповідно до
стратегій цих корпорацій і бізнес-груп та оптимізувати їх податкові
зобов'язання.
Як наслідок, це звужує фінансовий потенціал національної
економіка та негативно впливає на обсяги надходжень до бюджету
України. При цьому, повернення цих капіталів в Українуу вигляді
кредитів, прямих або портфельних інвестицій не відновлює
фінансовий потенціал країни повною мірою, оскільки такі процеси
часто супроводжуються втратами бюджету через використання
схем оптимізації оподаткування та пов‗язані з формуванням
додаткових зовнішніх зобов‗язань у вигляді витрат на
обслуговування боргу та дивідендів.
Метою дослідження є аналіз та узагальнення існуючої теорії
та практики тра- нсфертного ціноутворення в Україні, необхідність
запровадження методів контро- лю. Виклад основного матеріалу
дослідження.
Світовий досвід державного регулювання процесів
трансфертного ціноутворення свідчить, що побудова дієвої системи
протидії прихованому відпливу коштів з національних економік
через внутрішньофірмові канали ТНК та ПФГ потребує додаткових
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витрат як для компаній, так для податкових органів. Додаткові
витрати компаній пов‗язані з веденням відповідної документації, а
для податкових органів – запровадженням додаткових інструментів
адміністрування податків та зборів. Незважаючи на це, багато країн
вважають такі витрати виправданими.
Так, законодавство щодо державного регулювання
трансфертного ціноутворення існує в усіх країнах ОЕСР (33 країни)
та ЕС (25 країн) торік жорсткі правила регулювання трансфертного
ціноутворенні були запроваджені в Російській Федерації. До країн з
найжорсткішими
правилами
трансфертного
ціноутворення
належать Індія та Китай, які демонструють стійкі тенденції
економічного зростання (середній щорічний приріст ВВП за
останні 10 років - понад 10% та 7% відповідно), збільшення обсягів
зовнішньої торгівлі, темпів нагромадження капіталу, це
підтверджує, що існування таких правил не гальмує розвиток країн
та не є перешкодою для її зовнішньоторговельних відносин.
В існуючому стані вітчизняне податкове законодавство
неспроможне забезпечити дієве регулювання трансфертного
ціноутворенні в Україні, інститут звичайних цін не забезпечує належну реалізацію принципу «витягнутої руки» у процесах
трансфертного ціноутворення.
Наприклад, аналіз показників фінансової звітності великих
підприємств металургійної галузі Луганської області показав, що
при значних обсягах товарообороту підприємства декларують
збитки. При цьому, основний напрямок реалізації продукції таких
товариств,
як
«Алчевський
металургійний
комбінат»,
«Стахановський завод феросплавів» - експорт, зокрема, до
офшорних зон, або реалізації продукції пов‗язаним особам.
Крім того, зважаючи на той факт, що експорт продукції –
операція, по якій державою встановлена пільга – нульова ставка
податку на додану вартість, зазначені підприємства декларують
суттєві суми відшкодування податку на додану вартість з
державного бюджету України.
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України (далі - ПКУ) щодо трансфертного ціноутворення» від
4 липня 2013 року № 408-VII (далі – ЗУ №408-VII) покликаний
створити бар‗єри для виведення прибутку підприємств за межі
України з використанням офшорних компаній, врегулювати
процеси
ціноутворення,
подолати
схеми
мінімізації
в
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оподаткуванні, які склалися на сьогоднішній день саме у великому
бізнесі.
Даний Закон є імплементацією зазначених рекомендації
ОЕСР щодо контролю за визначенням цін у операціях між
пов'язаними особами та впровадженням в Україні світових
механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням, зокрема за
операціями з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах.
Механізми, за допомогою яких відбувається внутріфірмовий
перерозподіл фінансових ресурсів, називаються трансфертними.Ці
трансфертні механізми є невід'ємною частиною глобальної системи
фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій, але
водночас не відкремлені. Вони, на відміну від традиційного
розуміння, пов'язані не тільки з рухом товарів, а також з рухом
послуг, технологій та капіталу
Отже, трансфертна ціна - ціна, яка встановлюється на будьякий об'єкт торгівлі (товари, послуги або фактори виробництва) між
пов'язаними компаніями або структурними підрозділами однієї
компанії, якщо об'єкт торгівлі перетинає митний кордон [3].
Трансфертне ціноутворення - це процес визначення
трансфертної ціни, сукупність економічних відносин, які
виникають у процесі визначення трансфертної ціни на будь-який
об'єкт торгівлі (товари, послуги або фактори виробництва) між
пов'язаними компаніями або структурними підрозділами однієї
компанії, якщо об'єкт торгівлі перетинає митний кордон [3].
У разі застосування платником податків під час здійснення
контрольованих операцій цін, що не відповідають рівню звичайних
на відповідні товари (роботи, послуги) та якщо внаслідок такої
невідповідності виникає заниження податкового зобов‗язання,
платник податків має право самостійно провести коригування
податкових зобов‗язань та сплачених сум податків.
Закон №408-VII дає чітке визначення трансфертного
ціноутворення, встановлює механізми податкового контролю за
трансфертним
ціноутворенням,
визначає
операції,
що
підлягатимуть контролю та методи визначення ціни у
контрольованих операціях , а також надає право великим
платникам податків на попереднє взаємне узгодження цін у
контрольованих операціях з центральним органом державної
податкової служби на певний строк.
При цьому, податковий контроль за трансфертним
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ціноутворенням передбачає застосування центральним органом
Міністерства доходів і зборів системи заходів щодо встановлення
відповідності цін в операціях між пов‗язаними особами рівню
ринкових цін.
Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням
ґрунтується на принципі "витягнутої руки‖ ( rm‗s length principle) –
міжнародному стандарті, погодженому державами-членами ОЕСР у
якості рекомендованого до використання щодо встановлення
трансфертних цін для податкових потреб
.Принцип ―витягнутої руки‖ викладений у статті 9 Типової
податкової конвен- ції ОЕСР та передбачає збільшення податкових
зобов‗язань пов‗язаних осіб до рівня податкових зобов‗язань
непов‗язаних осіб за умови відповідності комерційних та
фінансових умов здійснених ними операцій. Для контролю за
трансфертним ціноутворенням встановлено 5 методів із наступною
пріоритетністю їх застосування:
порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
ціни перепродажу;
 витрати плюс;
чистого прибутку;
розподілення прибутку.
Платники податків разом з річною декларацією податку на
прибуток подаватимуть звіт про проведення ними протягом року
контрольовані операції.
Трансфертне ціноутворення пп. 14.1.251і ПКУ тлумачить як
систему ви- значення звичайної ціни товарів та/або ре- зультатів
робіт (послуг) в операціях, ви- знаних відповідно до ст. 39 цього
Кодексу контрольованими. Відповідно до пп. 14.1.71 ПКУ звичайна
ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору,
якщо інше не встановлено цим Кодексом.
Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна
ціна відповідає рівню ринкових цін. Система визначення звичайної
ціни товарів (робіт, послуг) застосовується не до всіх операцій
суб‗єктів господарювання, а лише до контрольованих. Зокрема, ст.
39 ПКУ містить вичерпний перелік контрольованих операцій, при
здійсненні яких звичайна ціна товарів (робіт, послуг) визначається з
використанням методів трансфертного ціноутворення. Так, до
контрольованих операцій, зокрема, віднесено: операції, однією із
сторін яких є нерезидент, зареєстрований у дер- жаві (на території),
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в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і
більше відсотків нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на
прибуток (ко- рпоративний податок) за ставкою на 5 і більше
відсотків нижчою, ніж в Україні.
При цьому дані операції визнаються контрольованими, якщо
їх загальна сума (по кожному контрагенту окремо) дорівнює або
перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану
вартість) за відповідний календарний рік До контрольованих
операцій вищезазначеним законом віднесено:
1. господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт,
послуг), що здійс- нюються платниками податків з пов'язаними
особами - нерезидентами;
2. господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт,
послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними
особами - резидентами, які: задекларували від'ємне значення
об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній
податковий (звітний) рік; застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
сплачують податок на прибуток підп- риємств та/або податок на
додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що
встановлена відповідно до цього Кодексу, станом на початок
податкового (звітного) року; не були платниками податку на
прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на
початок податкового (звітного) року; 3. операції, однією із сторін
яких є не- резидент, зареєстрований у державі (на території), в якій
ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше
відсотків нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на
прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше
відсотків нижчою, ніж в Україні.
Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом
Міністрів
України.
Перелічені
операції
визнаються
контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій
платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує
50 мільйонів.
У свою чергу, пов‗язані особи — юридичні та/або фізичні
особи, відносини між якими можуть впливати на умови або
економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони
представляють. Вбачається, що у нормі про ставку податку на
прибуток законодавець припустився суттєвої неточності,
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сплутавши поняттявідсотків та відсоткових пунктів.
У даному випадку 5 відсотків від ставки у розмірі 19 %
становлять 0,95 відсотка, а відповідна ставка 18,05 %, в той час як
на увазі напевно мається істотно нижча ставка у розмірі 14 %.
Важливим при застосуванні вищенаве- деного закону є питання
щодо отримання інформації підприємством про ставку податку на
прибуток (корпоративний податок) сторони-нерезидента.
Від такої інформації залежить віднесення здійснюваних
операцій до контрольованих. При цьому жодною но- рмою не
передбачено обов‗язку сторонинерезидента надавати дану
інформацію пла- тнику податків.
Вирішуючи питання про отримання від сторони-нерезидента
інформації про ставку податку на прибуток (корпоративний
податок), для платника податків можливі два ва- ріанти.
Перший варіант. Інформацію про ставку податку на прибуток
(корпоративний по- даток) сторони-нерезидента платник податку
має можливість отримати з офіційного джерела переліку держав,
затвердженого Кабінетом Міністрів України та опублікованого в
офіційному друкованому виданні та на сайті Міністерства доходів і
зборів України.
Так. пп. 39.2.1.2 ПКУ визначено, що перелік держав
(територій), в яких ставка податку на прибуток (корпоративний
пода- ток) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні,
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Цей перелік держав (територій) центральний орган
виконавчої влади, що за- безпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику, публікує щороку в офіційних
друкованих виданнях та на офіційному вебсайті із зазначенням
ставок податку на прибуток (корпоративного податку). Інформація
про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту
такої зміни. Другий варіант. Інформацію про ставку податку на
прибуток (корпоративний по- даток) сторони-нерезидента платник
податку не зможе отримати із вищезазначеного пере ліку.
Така ситуація матиме місце тоді, коли в державі (на території)
реєстрації нерезидента встановлено більше, ніж одну ставку
податку на прибуток (корпоративного податку). За таких обставин
для платника податку пп. 39.2.1.3 ПКУ визначено обов'язок подати
до податкового органу довідку (або її нотаріа- льно засвідчену
копію), що підтверджує обрану нерезидентом ставку податку на
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прибуток (корпоративного податку), встановлену у державі його
реєстрації.
В такому разі вбачається за доцільне платнику податків
звернутися за такою інформацією до сторони-нерезидента. В якій
формі потрібно запитувати і надавати таку інформацію - офіційний
лист місцевого податкового органу, лист на бланку іноземного
підприємства) - поки не визначено.
Зрозуміло, що у багатьох випадках між сторонами наявні
постійні господарські відносини і спонукати контрагента до
отримання відповідного підтвердження неважко. Але не зовсім
зрозуміло, як підтвердити інформацію, коли з тих чи інших причин
немає можливості спонукати контрагента на отримання
відповідного підтвердження.
Як бачимо, навіть на такому локальному прикладі питання
трансфертного ціноутворення в Україні потребує змін у
регулюванні та уточнення багатьох процедур.
Податковий контроль за визначенням звичайної ціни
продукції (товарів) при здійсненні зовнішньоекономічних операцій
передбачає застосування органами Міндоходів системи заходів
щодо встановлення відповідності цін в експортних операціях, між
пов‗язаними особами рівню ринкових цін.
Запровадження контролю над трансфертним ціноутворенням
поліпшить інвестиційний клімат в Україні та дасть зрозумілі
правила гри міжнародного бізнесу. Нову редакцію ст.39 ПКУ
можна назвати більш жорсткою, виходячи з кількості осіб які
потрапляють під регулювання ціноутворення. Міндоходів
прогнозує, що обсяг додаткових надходжень до бюджету буде
складати 20 млрд.грн. Запровадження в Україні загальновизнаних у
світі механізмів контролю за визначенням цін у операціях між
пов‗язаними особами, зокрема за операціями з контрагентами,
зареєстрованими в офшорних зонах, сприятиме реалізації основних
принципів податкового законодавства України та недо- пущенню
втрат доходів Державного бюджету України.
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З розвитком ринкових відносин стає все більш очевидним, що
матеріальні активи є не єдиним чинником забезпечення
прибутковості організації, і що існують інші види, що не мають
уречевленої форми, але відіграють значну роль в діяльності
підприємства.
В ході господарської діяльності, кожне підприємство з
моменту свого створення, накопичує нематеріальні та матеріальні
активи, відбувається зростання дебіторської і кредиторської
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заборгованості, випуск акцій, створення власного капіталу,
отримання прибутків і збитків. Зважаючи на це, підприємство
отримує певний статус, створює своє добре ім`я, яке користується
прихильністю, довірою (або навпаки байдужістю, недовірою) з
боку споживачів та партнерів, в ході його подальшої
підприємницької діяльності. Проводячи господарську діяльність
підприємство створює собі репутацію яка може бути як
позитивною так і негативною. Саме завдяки діловій репутації
визначаються партнери та клієнтура підприємства. Все це формує
престиж фірми який полягає в певному рівні довіри, щодо
дотримання домовленостей, якості виготовлення продукції,
управлінських здібностях, кваліфікованості та компетентності
працівників, використання інноваційних технологій тощо. Весь цей
комплекс заходів та характеристик, спрямований на збільшення
прибутків, прийнято називати одним терміном – гудвіл.
Незважаючи на висвітлення окремих аспектів обліку
нематеріальних активів і гудвілу в працях багатьох науковців
(Ф.Ф. Бутинця, С. Петрової, О.В. Ридзевської, A.B. Сало,
Р.Е.Грачової, В. В. Кошевця, А.А. Касич, Е.А. Данилейко,
Л.Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин О.В. Черних, ін.), у
законодавчих актах та інших джерелах інформації все ж
залишаються недостатньо розглянутими питання економічної
сутності, такого поняття як гудвіл. Все зазначене вказує на
важливість теми дослідження.
Метою дослідження є висвітлення економічної сутності
гудвілу та особливостей його обліку.
В чому полягає сутність гудвілу? В різній спеціалізованій
літературі, законодавчих актах та інших джерелах інформації
наведені різні трактування даного поняття. Цей факт пов‘язаний з
тим, що гудвіл є порівняно новою обліковою категорією.
У перекладі з англійської мови «goodwill» означає вартість
репутації й ділових зв'язків фірми, грошову оцінку невловимого
капіталу, «goodwill of business» дослівно перекладається як грошова
оцінка репутації фірми [3].
Національне П(С)БО 19 «Об‘єднання підприємств» дає
досить чітке визначення даному поняттю: гудвіл - це перевищення
вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості
придбаних ідентифікованих активів та зобов‘язань на дату
придбання [5]. Дане визначення є не зовсім зрозумілим і не
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розкриває в повній мірі його економічної сутності. Для цього
потрібно визначити основні чинники, що формують гудвіл
підприємства. До таких чинників відносять такі: кваліфікація
персоналу, система управління, наявність постійної клієнтури,
постійних постачальників, місця розташування, імідж фірми, що
визначає його як «позитивність», так і «негативність».
Варто зазначити що не існує одного загально прийнятого
конкретного визначення поняття «гудвіл». Цей факт зумовлює
різне його тлумачення. В економічній літературі використовуються
такі визначення гудвілу:
1. гудвіл - це нематеріальний актив, вартість якого
визначається як різниця між балансовою вартістю активів
підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового
комплексу, що виникає внаслідок використання кращих
управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт,
послуг), нових технологій тощо;
2. гудвіл - додатковий дохід, джерелом якого є репутація;
3. гудвіл - один із видів нематеріальних активів, вартість
якого визначається як різниця між ринковою (продажною) вартістю
підприємства як цілісного майнового комплексу і його балансовою
вартістю (сумою чистих активів). Це перевищення вартості
підприємства пов'язано з можливістю отримання більш високого
рівня прибутку за рахунок використання більш ефективної системи
управління, домінуючих позицій на товарному ринку, застосування
нових технологій тощо;
4. гудвіл – це економічне відображення ділової репутації
підприємства, вартість ділових зв‘язків, престиж суб‘єкта
господарювання;
5. гудвіл – це ділова репутація підприємства, яка становить
сукупність факторів що забезпечують можливість отримання
надприбутку;
6. гудвіл - активи, капітал фірми, який не піддається
матеріальному вимірюванню (репутація, технічна компетенція,
зв‘язки, вплив);
7. гудвіл - це перш за все громадська думка про назву, стиль,
товарний знак, логотип, проекти, товари і будь-які інші предмети,
що знаходяться у власності або під контролем компанії, а також
взаємовідносини з клієнтами і замовниками [4,6,7].
В податковому кодексі України гудвіл представлений, як
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(вартість ділової репутації) - нематеріальний актив, вартість якого
визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою
вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу,
що виникає в результаті використання кращих управлінських
якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових
технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не
враховується під час визначення витрат платника податку, щодо
активів якого виник такий гудвіл [4].
Як бачимо є досить велика кількість трактувань поняття
«гудвіл», які здебільшого зводяться до того, що гудвіл – це
необоротний актив, який складається з певних факторів що
приносить додаткову вигоду (прибуток).
В деяких джерелах інформації наведено склад та
класифікацію поняття «гудвіл». «Гудвіл» складається з наступних
видів нематеріальних активів підприємства:
− торгові марки;
− заголовки та назви видань;
− комп‘ютерне програмне забезпечення;
− ліцензії та привілеї;
− авторські права, патенти та інші права інтелектуальної
власності, права на обслуговування та експлуатацію;
− рецепти, формули, моделі, проекти та прототипи;
− нематеріальні активи на етапі розробки та багато інших [6].
В залежності від ступеня впливу на фінансовий результат
гудвіл розділяють на позитивний та негативний. Позитивний гудвіл
забезпечується перевищенням вартості підприємства як цілісного
майнового комплексу над балансовою вартістю активів
підприємства, у протилежному випадку можна говорити про
негативний гудвіл, або так званий бедвіл.
Згідно П(С)БО 19 якщо підприємство внаслідок придбання
його чистих активів іншим
підприємством (покупцем)
ліквідується, то, починаючи з дати придбання,
покупець
відображає
в балансі активи та зобов'язання придбаного
підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті
придбання [5].
Покупець визнає лише ті придбані ідентифіковані активи,
зобов'язання і непередбачені зобов'язання, які були на дату
придбання та якщо їх справедливу вартість можна достовірно
оцінити.
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Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється за
наявністю ознак
можливого зменшення його корисності в
порядку,
передбаченому
Положенням
(стандартом)
бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів».
Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то
він списується з включенням залишкової вартості до витрат.
Вартість негативного гудвілу списується з одночасним
коригуванням нерозподіленого прибутку.
По гудвілу амортизація не нараховується.
Для узагальнення інформації про гудвіл, що виникає при
придбанні підприємства або гудвіл, який виник у процесі
приватизації (корпоратизації) підприємства призначено рахунок 19
«Гудвіл», який має такі субрахунки:
− 191 «Гудвіл при придбанні»
− 193 «Гудвіл при приватизації (корпоратизації)»
За дебетом субрахунку 191 «Гудвіл при придбанні»
відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого
підприємства, за кредитом – втрати від зменшення корисності
гудвілу і сума списаного гудвілу
За дебетом субрахунку 193 «Гудвіл при приватизації»
підприємства державного, комунального секторів економіки
відображають вартість гудвілу, який виник при приватизації
(корпоратизації), за кредитом - суму списаного гудвілу.
Аналітичний облік гудвілу ведеться за об‘єктами придбання.
Слід зазначити, що гудвіл, який виник у процесі приватизації
(корпоратизації), не амортизується, повністю або частково він може
бути списаний за рішенням уповноваженого органу з
відображенням за дебетом рахунка 45 «Вилучений капітал» та
кредитом рахунка 19 «Гудвіл».
Гудвіл на багатьох закордонних підприємствах є
найзначнішим активом, при цьому ні керівництво підприємства, ні
її бухгалтери не можуть однозначно його оцінити. Це пов‘язано з
тим, що ділова репутація поки що мало вивчена, оскільки в
структурі балансу підприємства частка нематеріальних активів
довгий час була незначна порівняно з часткою основних засобів та
інвестицій.
В Україні даному виду активів до цих пір не приділяють
достатньої та належної уваги. Практика показує, що нематеріальні
об'єкти оцінюються значно рідше за об'єкти нерухомості,
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устаткування, бізнесу. Цим обумовлений слабкий розвиток
методології оцінки нематеріальних активів, в тому числі й гудвілу.
Гудвіл у зарубіжній практиці – умовна вартість ділових
зв'язків страховика, тобто грошова оцінка його нематеріальних
активів (наприклад, фірмовий знак, імідж, наявність стійкої
клієнтури страхувальників та ін.).
Згідно зі стандартами BVS-I, прийнятими в 1988 р. і
доповненими в 1991 р.
Американським товариством оцінювачів (American Society of
Appraisers, ASA) [1], гудвіл визначається як «добре ім‘я» і включає
нематеріальні активи компанії, які складаються із престижу
підприємств, його ділової репутації, взаємовідносин з клієнтами,
місцезнаходження, номенклатури продукції, що випускається тощо.
Гудвіл залежить від комплексу заходів, спрямованих на
примноження прибутку фірми, але не пов‘язаних зі збільшенням
кількості активних операцій, тобто від таланту управлінців,
кваліфікації, вміння та досвіду співробітників, загального стану
ділових відносин фірми у світі бізнесу, її становища на ринку,
досягнутого завдяки якості продукції (робіт, послуг, товарів), а
також застосуванню новітніх технологій. Гудвіл визначається
також рентабельністю i фінансовою стабільністю фірми, міцністю
торговельних зв‘язків, репутацією серед покупців i постачальників,
місцем знаходження фірми тощо.
Виникненню гудвілу сприяє створення позитивних
взаємовідносин між підприємством i його клієнтами, досягнення
гарної репутації (як наслідок високих якості продукції та рівня
обслуговування), піднесення рівня ділової кваліфікації службовців
та їх відношення до клієнтів. Гудвіл може стати надзвичайно
важливим активом компанії. Успіх підприємства у сфері
обслуговування, як правило, більшою мірою визначається їх
гудвілом, оскільки такі підприємства не мають великих фінансових
актів. Гудвіл звичайно не включається до бухгалтерських звітів.
Наприклад, інколи вічливе спілкування з клієнтами персоналу
установи може сильніше впливати на збільшення прибутку
установи, ніж придбання нового обладнання, яке буде включено до
балансу.
Отже, гудвіл є досягненням установи, однак на нього
безпосередньо не витрачаються кошти. Гудвіл постійно змінюється.
Одного випадку щодо негативного відношення до клієнта
204

достатньо для того, щоб завдати великої шкоди гудвілу.
Люди, які бажають займатися бізнесом, стоять перед вибором
– розпочати справу з нуля чи купити уже існуюче підприємство у
власника. Якщо підприємець купує діюче підприємство, то
одночасно він купує не лише відповідні фіксовані активи i запаси, а
й гудвіл попереднього підприємства. Таким чином, купуючи
підприємство, підприємець платить за нього більше, ніж коштують
його матеріальні активи, тому що він купує також гудвіл. Куплений
гудвіл можна показати у балансі, тому що він оплачений i є статтею
нематеріальних активів.
У Бельгії, наприклад, така вартість обчислюється як різниця
між ціною, сплаченою за дочірню компанію, та балансовою
вартістю її чистих активів на день придбання. Позитивний гудвіл
повинен амортизуватися не більше ніж за п‘ять років, а негативний,
як правило, не відображається [2].
У Великобританії та Ірландії гудвіл оцінюється як різниця
між не викривленою вартістю всього придбання та не викривленою
вартістю його окремих компонентів. Позитивний гудвіл
розраховується через негайне списання в резерв або через
амортизацію у звіті про прибутки та збитки протягом економічно
обґрунтованого строку життя активів. Негативний гудвіл повинен
надходити безпосередньо до резерву, а амортизація гудвілу не
підлягає оподаткуванню [2].
У Греції гудвіл трактується як нематеріальний актив i
амортизується протягом п‘яти років, списання при цьому підлягає
оподаткуванню.
Негативний
гудвіл
відображається
в
консолідованих резервах, однак може переводитися в показники
прибутків i збитків, якщо передбачається можливість його
погашення за рахунок потенційних збитків [2].
В Естонії гудвіл під час придбання господарської одиниці є
різницею між ціною покупки та реальною вартістю нетто-активів.
Позитивний гудвіл амортизується протягом п‘яти років.
Негативний гудвіл у балансі не відображається. Його вартість
зменшується на вартість придбаного основного майна. Якщо ж
вартість майна вже не може бути зменшена, то негативний гудвіл
відображають у балансі як окремі довгострокові витрати, які
протягом п‘яти років переводяться у доходи [2].
В Іспанії, коли ціна придбання компанії перевищує чисту
балансову вартість придбаних активів, збільшують активи
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компанії-покупця на суму різниці, що утворюється, до величин їх
ринкової вартості. Залишок, який не увійшов до ринкової вартості,
повинен амортизуватися протягом 10 років. Амортизація гудвілу не
підлягає оподаткуванню [2].
В Італії первісна вартість відображається як ціна, сплачена за
гудвіл під час придбання. У консолідованій звітності обчислюється
як різниця між не викривленою вартістю всього придбання та не
викривленою вартістю його окремих активів. Термін амортизації не
повинен перевищувати п‘яти років. Негативний гудвіл має
відображатись як резерв або як фонд для покриття майбутніх
витрат [2].
У Німеччині гудвіл визначається як різниця між ринковою
вартістю придбаних чистих активів i витратами на інвестиції. Може
бути списаний у разі придбання на резерв або амортизуватися
протягом 40 років. Негативний гудвіл трактується як пасив,
звільнення від якого можливе лише при отриманні прибутку від
перепродажу придбаного підприємства або якщо майбутні збитки
можуть бути пов‘язані з таким гудвілом [2].
У Франції це - нематеріальні активи, які не відображаються за
іншими статтями балансового звіту, проте є необхідними для
подальшої діяльності компанії. Вони можуть з‘явитися в активах,
коли компанія їх придбає. Не існує обмежень стосовно періоду
амортизації гудвілу. Більшість підприємств списують його
протягом 20 - 40 років. Так, 12% компаній здійснюють списання
гудвілу за період менше ніж 20 років, 7% — взагалі не списують.
Амортизація гудвілу не підлягає оподаткуванню [2].
У Швеції гудвіл обліковується як основний капітал, 10%
якого амортизується протягом 10 років. Негативний гудвіл
обліковується залежно від того, як він з‘явився. Його може бути
враховано у складі основного капіталу підприємства, що
поглинається, або включено до капіталу обмеженого користування,
або обліковано як довгострокове зобов‘язання, яке може бути
переведено до власного капіталу лише через декілька років [2].
Висновки. Отже, гудвіл (вартість ділової репутації) нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між
ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як
цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті
використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції
на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. Як економічну
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категорію гудвіл можна виміряти та класифікувати на види. Він
займає значне місце в активах підприємства, приносить додаткову
користь власникові.
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